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Поширення інформації про героїчні вчинки українських 

військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів у ході російсько-
української війни, волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у 

зміцнення обороноздатності України. Героїчні й водночас драматичні й навіть 

трагічні події останнього часу спонукають до оновлення експозицій музеїв та 
кімнат бойової слави, зокрема щодо інформації про учасників АТО та волонтерів з 

даної території. 

 
8. Основні завдання заходу:  

популяризація історико-героїчної спадщини через мистецтво, зокрема 
живопис 

вшанування пам’яті сучасних героїв боротьби українського народу, 

популяризація їхніх подвигів задля консолідації суспільства, формування єдиної 
національної пам’яті та ідентичності 

розвиток молоді в творчій сфері, оскільки суспільство потребує людей 

освічених, з творчими задатками до діяльності 
вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної 

цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння 
подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві 

розвиток духовної, емоційно-естетичної, інтелектуальної сфери 
формування культури почуттів, основ національної та громадянської 

свідомості. 

 
9. Очікуваний результат:  

Збільшення кількості молоді, залученої до творчих заходів та заходів 

національно-патріотичного виховання. Зміцнення патріотичного духу у 
суспільств. Створення картин, що будуть розміщені у місцевих музеях,  

експозиціях тощо. 

 
 

РОЗДІЛ ІІ 

 

1. Організація, відповідальна за проведення заходу:  

Управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного 
виховання Донецької облдержадміністрації, 84313, Донецька область, місто 

Краматорськ, вул. Б. Хмельницького, 6, тел. (06264) 7-02-15 

 
2. Посадова особа, відповідальна за проведення заходу: 

Шевченко К.І. – головний спеціаліст відділу молодіжної політики та 
масових заходів національно-патріотичного виховання управління сім'ї, молоді та 

масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької 

облдержадміністрації, тел. (06264) 7-02-15 
 

3. Перелік організацій, що беруть участь у проведенні заходу: 
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Управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного 

виховання Донецької обласної державної адміністрації, 84313, Донецька обл., 

місто Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 2, тел. (06264) 7-02-15 
 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Донецький обласний 

дитячо-молодіжний центр, 84313, Донецька область, місто Краматорськ, вул. 
Паркова, 99, тел. 0997668061 
 



 

 
РОЗДІЛ ІІІ 

 

1. Кількість учасників заходу: 
15 осіб, у тому числі:  

жінки –   10 осіб, чоловіки – 5 осіб. 

 
2. Кількість працівників, залучених до реалізації проведення заходу із 

зазначенням фаху: 3 волонтери. 
 

3. Сценарний план проведення заходу: 

 

День 1-й,  

11 жовтня 2020 року 

09:00 – 10:00  Заїзд учасників 

10:00 -11:00 Сніданок 

11:00 – 12:30 Відкриття заходу. Вправи на знайомство: «Самопрезентація», 

«Автопортрет», «Зберемося разом» 

12:30 – 13:00 Обід 

13:00 – 14:00 Переїзд до с. Пришиб (меморіал «Скорботний янгол) 

14:00 – 18:30 Робота над картинами 

18:30 – 19:30 Переїзд до м. Святогірськ (база відпочинку «Зелений гай») 

19:30 – 20:30 Вечеря 

20:30 -22:00 Сінемалогія «Моя ліва нога» 

 

День 2-й,  

12 жовтня 2020 року 

08:30 – 09:30 Сніданок 

09:30 – 11:00 Переїзд до гори Карачун 

11:00 – 12:30 Робота над картинами 

12:30 – 13:00 Обід 

13:00 – 17:30 Робота над картинами 
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17:30 – 18:30 Переїзд до м. Святогірськ (база відпочинку «Зелений гай») 

18:30 – 19:30 Вечеря 

19:30 – 21:30 Тренінг «Креативність» 

День 3-й,  

13 жовтня 2020 року 

08:30 – 09:00 Сніданок 

09:30 – 11:00 Переїзд до с. Семенівка 

11:00 -12:30 Робота над картинами 

12:30 – 13:00 Обід 

13:00 – 17:30 Робота над картинами 

17:30 – 18:30  Переїзд до м. Святогірськ (база відпочинку «Зелений гай») 

18:30 – 19:30 Вечеря 

19:30 – 21:30 Вправа «Правопівкулькове малювання» 

День 4-й,  

14 жовтня 2020 року 

08:30 – 09:30 Сніданок 

09:30 – 10:30 Переїзд до м. Краматорськ (площа Миру) 

10:30 – 12:00  Облаштування виставки художніх робіт 

12:00 – 13:00 Обід 

13:00 – 13:30 Презентація художніх робіт 

13:30 – 17:00 Участь в обласних заходах із нагоди відзначення Дня захисника 

України 

17:00 – 17:30 Вечеря 

17:30 -18.30 Роз’їзд учасників 

 

 


