
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО 

ОРГАНУ КИЇВСЬКОРЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

КПНЗ «КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ, 

КРАЄЗНАВСТВА ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ» 

 

Н А К А З 

«_27_» _____09_____ 2017 р.      № ___80____ 

м. Київ 

 

Про проведення національно-патріотичного 

фестивалю учнівської молоді  

міста Києва «Патріотичний Non-Stop»,  

присвяченого Дню Захисника України та 

75-річчю від початку формування 

Української повстанської армії 

 

Відповідно до Указів Президента України «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» № 580 від 

13.10.2015 р., «Про День захисника України» № 806 від 14.10.2014 р., «Про 

заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» 

№ 334 від 12.06.2015 р., наказу Міністерства освіти і науки України № 614 від 

16.06.15р. «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-

патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» (пп.5,5.2.2)  

№ 1219 від 25.11.15 р., плану роботи КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» на 2017 рік, з 

метою виховання громадянина-патріота України, наслідування найкращих 

прикладів мужності та звитяги борців за свободу і незалежність нашої держави, 

впровадження інноваційних підходів у патріотичну роботу, обміну кращим 

досвідом роботи з національного та військово-патріотичного виховання, 

заохочення патріотичних громадських організацій до співпраці з  освітніми 

установами. 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 7 жовтня 2017 року національно-патріотичний фестиваль 

учнівської молоді м. Києва «Патріотичний Non-Stop», присвячений Дню 

Захисника України та 75-річчю від початку формування Української 

повстанської армії на базі військово-патріотичного табору «Азовець» за 

адресою м. Київ, Оболонський район, затока «Верблюжа».  

2. Затвердити умови проведення фестивалю (Додаток 1). 

3. Затвердити програму проведення фестивалю (Додаток 2). 

4. Затвердити склад організаційного комітету (Додаток 3). 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/806/2014/print1397072745075808
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/334/2015/print1397072745075808
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/334/2015/print1397072745075808


5. Відповідальність за підготовку та проведення фестивалю покласти на 

завідувача відділу національного та військово-патріотичного виховання 

Галашева І.І.  

6. Відповідальність за життя і здоров’я учасників фестивалю покласти на 

керівників організованих груп навчальних закладів м. Києва, туристських 

клубів, представництв молодіжних національно-патріотичних організацій. 

7. Витрати на проведення національно-патріотичного фестивалю віднести за 

рахунок кошторису «Київського центру дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання» (Далі – Центр) на 

2017 рік. 

8. Заступнику директора з методичної роботи, Павлюк А.Ю., провести 

цільовий інструктаж з охорони праці зі співробітниками Центру           

(Додаток 4), які беруть участь у проведенні зазначеного заходу, з 

обов’язковим   записом у журналі реєстрації інструктажів. 

9. Співробітникам Центру, які беруть участь у проведенні заходу 7 жовтня 

2017 року,  надати дні відпочинку згідно окремого графіку.   

10.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

  Директор                                                                 Стешук В.М.                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Додаток  1 

до наказу КПНЗ 

«Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання» 

№_80_від_27.09._2017р. 

 

УМОВИ 

проведення  національно-патріотичного фестивалю 

учнівської молоді м. Києва «Патріотичний Non-stop», 

присвяченого Дню Захисника України та 75-річчю від початку формування 

Української повстанської армії 

 

І. МЕТА   

  Головною метою національно-патріотичного фестивалю учнівської молоді 

м. Києва «Патріотичний Non-Stop» (далі - фестиваль) є вдосконалення військово-

патріотичного та громадянського виховання підростаючого покоління, 

виховання молоді на прикладах мужності та героїзму захисників незалежності і 

територіальної цілісності України, вшанування військових традицій і звитяг 

Українського народу, а також заохочення патріотичних громадських організацій 

до співпраці з  освітніми установами.  

 

ІІ. ЗАВДАННЯ 

- впровадження інноваційних підходів у патріотичній роботі з різними 

категоріями та віковими групами учнівської молоді;  

- обмін кращим досвідом роботи з національного та військово-

патріотичного виховання; 

- формування єдиного підходу щодо суті розуміння патріотизму і 

патріотичного виховання, його цілей і засобів в сучасних умовах; 

- узагальнення і систематизація кращих традицій і провідного досвіду 

діяльності навчальних закладів національно-патріотичного, туристсько-

спортивного, краєзнавчого спрямування; 

- забезпечення системного духовно-морального виховання на цінностях 

духовної культури, героїчної боротьби українського народу за незалежність; 

- налагодження тісної співпраці з громадськими організаціями 

національно-патріотичної спрямованості;   

- пропаганда здорового способу життя, фізично-оздоровчої активності; 

- підготовка підростаючого покоління до захисту Вітчизни 

  

ІІІ. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

         Дата проведення: 7 жовтня 2017 року з 11:00 до 16:00. 

Місце проведення: м. Київ, Оболонський район, затока «Верблюжа», військово-

патріотичний табір «Азовець». 

 



 

ІV. УЧАСНИКИ ФЕСТИВАЛЮ 

 До участі у фестивалі запрошуються  організовані групи учнів навчальних 

закладів м. Києва, туристських клубів, представники молодіжних національно-

патріотичних організацій тощо, які очолюються керівниками. Також, згідно 

програми заходу, до участі запрошуються творчі колективи позашкільних 

навчальних закладів. 

 

V. КЕРІВНИЦТВО ФЕСТИВАЛЕМ 

          Загальне керівництво фестивалем здійснює КПНЗ «Київський центр 

дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» 

за підтримки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у партнерстві 

з військово-патріотичним табором «Азовець» та участі інших громадських 

організацій. 

 

  VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ                                                                                                  

ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ. 

          Фестиваль проводиться відповідно до додаткових умов. Деякі види 

«активностей» нагороджуються заохочувальними призами. 

 

 

Увага! Організатори заходу лишають за собою право вносити зміни у 

програму проведення фестивалю. Про такі зміни буде повідомлено 

заздалегідь, але не пізніше, ніж за три доби до початку проведення 

фестивалю.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував  Галашев І.І. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток  2 

до наказу КПНЗ 

«Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання» 

№_80_від_27.09._2017р. 

 

ПРОГРАМА 

проведення  національно-патріотичного фестивалю учнівської молоді м. Києва 

«Патріотичний Non-stop», присвяченого Дню Захисника України та 75-річчю від 

початку формування Української повстанської армії 

 

Виступи на сцені 

 

Урочисте відкриття фестивалю                                                    11.00-11.30  

1. Показовий виступ студії танцю «Dance Family»                       11.30-11.45 

2. Показовий виступ – «Тактика бою»                                            11.45-12.15 

3. «Бойовий гопак»                                                                            11.45-12.00 

4. Показовий виступ – «Смуга перешкод»                             12.30-13.00                       

5. Показовий виступ клубу хортингу «Пантера»                         12.00-12.15 

6.  Концертна програма - виступ дитячих колективів                    12.15-13.15 

Оболонського центру творчості дітей та юнацтва 

7. Показовий виступ студії танцю «Dance Family» м. Києва     13.15-13.30 

8. Показовий виступ – «Тактика бою»                                            13.30-14.00 

9. «Бойовий гопак»                                                                           13.30-13.45 

10. Показовий виступ – «Смуга перешкод»                                     13.45-14-15  

11. Показовий виступ клубу хортингу «Пантера»                        13.45-14.00 

12. Показовий виступ гуртківців КПНЗ «КЦДЮТКВПВ»            14.00-14.10  

13. Виступ Олійник Вікторії                                                             14.15-14.25 

14. Фонове супроводження фестивалю - розіграш  

призів  співорганізаторів фестивалю                                                 14.25-16.00                                 

15. Національно-патріотичний фейсбук-стрім                               10.00-16.00  

 «Відповідь нескореного народу» 

 

Робота локацій фестивалю та майстер-класи 

 

1. Експозиція військової зброї, яка знаходиться на озброєнні    11.00-16:00 

    Української армії 

2.Військово-патріотична гра «Теренова гра» з електронною      11.00-16.00 

зброєю                                                                                           

3.Майстер-клас «Фехтування на шаблях»                    11.00-16.00 

4.Проведення показових тренувань з хортингу           11.00-15.30 

5.Робота виїзних експозицій музеїв навчальних                            11.00-15.30 



закладів міста Києва  

6.Майстер-клас «Збірка та розбірка АК-47»           11.00-15.30 

8.Створення максі-листівки «З Днем Захисника України!»         11.00-14.00 

9.Робота презентаційних майданчиків патріотичних ГО              11.15-15.30 

10.Мастер-клас «Світ громад»      11.30-15.30  

11.Робота комплексних туристсько-спортивних та                    11.15-15.30 

краєзнавчих майданчиків       

12.Юнацький корпус «Азов»: «Медична допомога»   11.30-15.45 

13.Танцювальний майстер-клас від «Dance Family»                     11.15-15.30 

14.Танцювальний майстер-клас від «Dance Family»          12.30-11.50 

15.Мотузковий парк                                                                      11.00-16.00 

16.Скеледром                                                                          11.00-15.30 

Закриття фестивалю, нагородження учасників                        15.30-16.00 

 

 

 

 

Підготував  Галашев І.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  3 

до наказу КПНЗ 

«Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання» 

№_80_від_27.09_2017р. 

 

 

Склад  

організаційного комітету національно-патріотичного  

фестивалю учнівської молоді м. Києва «Патріотичний Non-stop», 

присвяченого Дню Захисника України та 75-річчю від початку формування 

Української повстанської армії 

 

 

1. КПНЗ «Київський міський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

2. «Товариство сприяння Збройним Силам України та Військово-

Морському Флоту «Цивільний корпус «Азов»». 

3. Федерація військово-патріотичного хортингу України. 

4. Військово-спортивний клуб «Полігон «Альфа»». 

5. ТОВ ВО компанія ДІСІ. 

6. Всеукраїнський громадський дитячий рух «Школа Безпеки». 

7. Студія танцю «Dance Family». 

8. Асоціація Гайдів України. 

9. Проект «Світ громад» 

10. СТХ «Пантера» 

11. Клуб Бойового гопаку «Шаблезуб» 

12. ПЛАСТ-НСОУ 

13. ГО «Федерація козацького фехтування» 

 

 

 

 

 

 

Підготував   Галашев І.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


