
Умови 

патріотичної акції учнівської молоді до Дня Української Державності 

«Тисячолітні традиції державотворення» 

 

І. Загальні положення 
Патріотична акція учнівської молоді до Дня Української Державності 

«Тисячолітні традиції державотворення» (далі – Акція) започаткована для 

об’єднання зусиль дітей та юнацтва у підтримці національно-патріотичних 

настроїв, зниження стресової напруженості (психологічне розвантаження) в 

умовах повномасштабної збройної агресії російської федерації в Україні.  

Акція має на меті популяризувати нове свято – День Української 

Державності, яке вперше відзначатиметься 28 липня 2022 року.  

Завданнями Акції є усвідомлення учнівською молоддю власної 

національної ідентичності та єдності, збереження зв’язку поколінь українського 

народу, сприяння вихованню в учнівської молоді почуття власної гідності, 

розвиток шанобливого ставлення до історії, культурного надбання, традицій 

рідного краю, до державних інституцій, рідної мови, національних символів 

України, підтримка Збройних Сил України, реалізація та розвиток творчих 

здібностей дітей та підлітків.  

 

ІІ. Керівництво Акцією 
Загальне керівництво Акцією та її методичний супровід здійснює 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної 

ради» (далі – КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР»). 

 

ІІІ. Учасники Акції 
До участі в Акції запрошується учнівська молодь (окремі учні, колективи) 

закладів освіти Полтавщини. Акція відкрита для участі учнівської молоді з 

інших регіонів України.  

 

IV. Терміни проведення Акції 
Акція розпочинається  у липні 2022 року, з моменту її оголошення на 

сторінці КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» у соціальній мережі Facebook 

(https://www.facebook.com/poltavatourcenter) та триває протягом серпня 2022 

року. 

 

V. Зміст та форми проведення Акції 

Акція відбувається за напрямами: 

- «Історія Держави у світлинах»; 

- «Мої роздуми і мрії про Україну»; 

- «Оберіг Перемоги». 

Зміст напрямів: учасники Акції розміщують власні творчі роботи за 

обраним напрямом у соціальній мережі Facebook, на офіційній сторінці закладу 

освіти, сторінці творчого об’єднання, до якого належить учасник, сторінці 

https://www.facebook.com/poltavatourcenter


керівника творчого об’єднання або особистій сторінці учасника, якщо він не 

представляє заклад освіти чи творче об’єднання, а бере участь в Акції від свого 

імені.  

У роботі (публікації у мережі Facebook) обов’язково має бути зазначено її 

авторство: прізвище та ім’я учасника, заклад освіти, керівник творчого 

об’єднання (за потреби – і авторство використаних матеріалів). Публікація має 

супроводжуватися гештегами Акції: 

#poltavatourcenter # Тисячолітні_традиції_державотворення 

#День_державності_України, а також містити гештег напряму, в якому бере 

участь учасник: # Історія_Держави_у_світлинах 

#Мої_роздуми_і_мрії_про_Україну  #Оберіг_Перемоги. 

Участь в Акції за напрямом «Історія Держави у світлинах» передбачає 

публікацію світлин різних історичних періодів державотворення України із 

сімейного архіву учасників або із місцевих музейних фондів, в тому числі із 

фондів музеїв закладів освіти.        

Світлини мають відображати події української історії, демонструвати 

акценти українського державотворення: участь українців у державотворчих 

процесах, силах оборони держави, культурно-просвітницьких проектах, тощо; 

висвітлювати концепцію української національної ідеї та українську 

державницьку позицію різних часів, ілюструвати працю громадян задля 

добробуту держави та майбутніх поколінь, підтримувати концепцію єдності 

поколінь у прагненні українців до Незалежності.      

 Світлини повинні бути максимально якісними, з обов’язковим підписом 

зображених подій та осіб, з коротким описом-коментарем учасника Акції, щодо 

обставин створення фото, також має бути зазначений автор світлини або хто 

його надав для участі у Акції (з особистого архіву, музейні фонди, фонди музеїв 

закладів освіти).  

Напрям «Мої роздуми і мрії про Україну» передбачає написання 

учасниками Акції есе-роздуму, короткого публіцистичного твору з власною 

оцінкою важливих віх українського державотворення та опис шляху українців 

до Незалежності. 

Есе може містити оцінку спогадів очевидців із зазначенням у роботі 

даних про очевидців подій.  

Дозволяється використання засобів унаочнення: світлин, малюнків, інших 

зображень для привернення уваги до публікації.  

Напрям «Оберіг Перемоги» – передбачає створення учасниками Акції 

поробок, оберегів для захисників та захисниць України. Орієнтовними 

формами реалізації «Оберегу Перемоги» можуть бути паракордові браслети, 

кишенькові молитовники чи обереги-символи, міні-листівки чи листи, 

мінімалістичні нашийні прикраси-символи, стилізовані обкладинки для 

документів, подарункові шеврони. Можливе також виготовлення інших 

різноманітних оберегів на власний розсуд учасників (поробки різної техніки, 

розміру та формату, малюнки, плакати, стінгазети, декоративні обереги).  

Учасники Акції, які візьмуть участь за напрямом «Оберіг Перемоги» 

повинні не лише опублікувати фото оберегу згідно загальних вимог у мережі 



Facebook, а й передати виготовлений оберіг військовослужбовцю або надати 

його з цією метою до КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» зручним для вас способом.  

 

VI. Підсумки Акції 

 Підсумки будуть оголошені до 20 серпня 2022 року. 

Роботи учасників, які відповідають умовам проведення Акції, можуть 

бути поширені організаторами у соціальній мережі Facebook на сторінці 

закладу та їхні автори відзначені онлайн сертифікатами КЗ 

«ПОЦНПВТКУМПОР». 

Телефони для довідок 0999573295, контактна особа – Рябуха Юлія 

Анатоліївна, методист КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

 

 

 


