
ЗАТВЕРДЖУЮ: 

В.о. директора  КПНЗ «Донецький обласний 

                                                                 дитячо-молодіжний центр»,  

                                                                      _____________ А.В.Сорокіна 

Положення 

про обласний освітньо-виховний національно-патріотичний проект 

«Український вимір» 

 

I. Загальні положення 

 

1. Це Положення визначає порядок проведення обласного соціально- 

освітнього національно - патріотичного проекту «Український вимір» (далі - 

Проект). 

 

2. Проект проводиться з метою залучення  учнівської та студентської 

молоді до активних форм історико - краєзнавчої, пошуково - дослідницької, 

волонтерсько – благодійної, військово - спортивної роботи, удосконалення 

змісту і засобів національно - патріотичного виховання підростаючого 

покоління. 

 

3. Завданнями Проекту є: 

 виховання в дітей і молоді патріотизму, формування національної 

самосвідомості, високих моральних якостей громадянина України; 

 активізація національно-патріотичного виховання на прикладах 

подвигів минулих поколінь у боротьбі за єдину і соборну Україну, прагнення 

українського народу до волі й незалежності; 

 підвищення ролі родинного виховання, поглиблення духовної 

єдності поколінь; 



 популяризація національної культури, відродження традицій 

народного мистецтва, ремесел Донеччини; 

 привернення уваги державних інститутів, громадських 

організацій до питань збереження історичної пам'яті народу; 

 упровадження здорового способу життя, фізичного загартування 

дітей і молоді; 

 виховання моральної, фізичної, психологічної готовності 

підростаючого покоління до виконання Конституційного обов’язку громадян 

України – захисту незалежної суверенної держави; 

 виховання у дітей та учнівської молоді громадянськості, 

патріотизму як найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей, 

готовності до активного прояву в різних сферах життя суспільства; 

 розвиток мобільності молоді. 

 

4. Організаційно-методичне забезпечення проведення заходів Проекту 

здійснюється КПНЗ «Донецький обласний дитячо-молодіжний центр» за 

підтримки департаменту сім’ї, молоді та спорту Донецької 

облдержадміністрації. 

 

5. Проект проводиться на добровільних засадах і є відкритим для 

учнівських та студентських об’єднань усіх напрямів позашкільної освіти.  

 

6. Інформація про проведення Проекту розміщується на офіційному 

веб-сайті КПНЗ «Донецький обласний дитячо-молодіжний центр» та у 

соц.мережах. 

 

7. Під час проведення  Проекту  обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 



8. Терміни, місце, умови проведення обласних заходів у межах Проекту 

визначаються КПНЗ «Донецький обласний дитячо-молодіжний центр». 

 

9. Проект є довгостроковим. 

Термін реалізації Проекту: вересень 2018 - вересень 2019 року  

Проект проводиться  в п’ять етапів: 

 перший –  «Козацький» – вересень - жовтень; 

 другий  –  «Історико-краєзнавчий» – листопад-грудень; 

 третій  –  «Волонтерько-благодійний» – січень-лютій; 

 четвертий – «Військово-спортивний» - березень-квітень; 

 п’ятий – «Туристичний» - травень-червень. 

 

 Фіналом проекту буде вважатися наметова тематична таборівка (7-14 

днів) – липень-серпень 

 

10. Протягом всього терміну Проекту по кожному з етапів 

надаватимуться різноманітні завдання у вигляді конкурсів, вікторин (будуть 

оцінюватися та за підсумками  - нагороджуватися), навчальних тренінгів 

(учасники будуть сертифіковані), тощо.  

Активна участь в усіх запропонованих заходах є обов’язковою для всіх 

команд-учасниць Проекту. 

11. Участь у Проекті є безкоштовною. 

 

II. Структура Проекту 

 

1. На відбірковій основі формуються  команди по 5 учасників + 1  

керівник. 

 

2. Вік учасників повинен суворо відповідати умовам проекту.  



Команда повинна бути в одній віковій групі - 13 до 17 років, керівники 

команд – від 18 років. 

Важлива умова – склад команди та керівники команд протягом 

Проекту може змінюватися, але участь у всіх етапах,заходах та тренінгах 

Проекту є обов’язковою! 

 

3. До місця проведення заходів, що проводяться в межах Проекту, 

делегації прибувають організовано в супроводі керівника.  

Керівник забезпечує оформлення документів щодо участі команди в 

Проекті. 

 

4. Учасники Проекту мають право ознайомитися з результатами 

оцінювання та отримати пояснення щодо його критеріїв та об’єктивності. 

 

5.  Для участі в заходах, що проводяться  в межах Проекту, до 

організаційного комітету подаються такі документи: 

 заявка на участь у заході Проекту за формою згідно з додатком; 

 згода на збір та обробку персональних даних згідно з додатком; 

 згода від батьків (за необхідністю) згідно з додатком. 

 

6. Учасники Проекту повинні дотримуватися вимог цього Положення, 

умов і положень заходів у межах Проекту, норм і правил поведінки. 

 

 

IІІ. Визначення і нагородження переможців та призерів Проекту 

 

1. Переможцями етапів та заходів, що проводяться в межах 

Проекту, є команди-учасниці, які набрали найбільшу кількість балів.  

 

2. Журі  



 Залучені спеціалісти  

 Спеціалісти  КПНЗ «ДОДМЦ»  

Журі має право особисто відмітити роботу будь-кого з учасників. 

 

3. Якщо команди-учасниці Проекту набирають однакову кількість 

балів, то вступає в силу пріоритет новизни та актуальності досліджуваної 

теми. 

 

4. Переможці, призери та  учасники Проекту нагороджуються  

грамотами, подарунками та призами. Головний приз  -    безкоштовна 

освітньо-екскурсійна поїздка Україною. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Додаток  

 

ЗАЯВКА НА  УЧАСТЬ В ОБЛАСНОМУ СОЦІАЛЬНО-

ОСВІТНЬОМУ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОМУ ПРОЕКТІ  

«УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР» 

 

Заявка від команди   (назва) _____________________________________ 

місто, селище, район ____________________________________________ 

№ 

 

П.І. учасника команди Дата народження Телефон батьків 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Керівник   команди(П.І.Б.,тел.)________________________________________ 

 

 

Згода 

на збір та обробку персональних даних 

Я,________________________________________________________________

_________________________________________________року народження 

паспорт серія ___________ №__________ виданий 

______________________________________________________________ 

(для неповнолітніх – паспортні дані одного з батьків) відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних» даю згоду на збір та обробку моїх 

особистих персональних даних з метою участі в обласному соціально-

освітньому національно-патріотичному проекті  «…» 

___________________    (підпис) 



Згода на участь (П.І.Б) учасника команди (назва) 

Я,__________________________________________________________, 

(мати/батько/відповідальна особа, моб.тел.) 

не заперечую щодо участі _____________________________________ 

(П.І. учасника команди(назва), моб.тел.) у освітньо-екскурсійної  поїздки до 

м.____________. 

 

Дата_____________________                      Підпис_____________________ 

 


