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Доповідна  
по Всеукраїнському фестивалю патріотичних дій у 2018 році  

  

Відповідно до Плану проведення організаційно-масових заходів з дітьми 
та учнівською молоддю на 2018 рік, з 18 по 21 червня 2018 року на базі 
Всеукраїнського профільного табору «Юннат» Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді був проведений Всеукраїнський 
фестиваль патріотичних дій за участі учнівських делегацій з 19 областей 
України: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 
Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, 
Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, 

Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської. 

Фестиваль проводився з метою: 

 Виховання любові до рідної землі, родини, свого народу, Батьківщини; 

 формування національної свідомості; 

 культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, 

індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, тощо; 

 виховання бережливого ставлення до національного багатства країни: 

мови, культури, традицій; 

 формування готовності до творчої праці на благо людей, подвигу в ім’я 

процвітання держави; 

 формування відповідальності за долю Батьківщини; 

 виховання громадянського обов’язку перед країною, суспільством; 

 формування політичної культури; 

 вироблення та дотримання етики міжнаціональних стосунків. 
До участі в Фестивалі запрошено учнів, вихованців закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти – переможців та активних учасників 
Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток». 

Згідно з програмою заходу були проведені ознайомчі презентації «Моя 
мала Батьківщина», Школа першої медичної допомоги «Швидко, вчасно, 
першокласно» проведена військовими медиками - учасниками АТО, майстер-
класи по традиційному ужитковому мистецтву і національній символіці 

«Подарунок воїну» тощо.  

Учасники Фестивалю відвідали Національний музей історії України та 
поринули в світ багатого українського мелосу і колориту під час перегляду 
вистави «Всюди один…Свічка на вітрі» в Київському академічному театрі 

ім. Лесі Українки.  

 



  2 

Робота Фестивалю завершилась. Підвелись підсумки. Учнівська молодь 
(93 учасники Фестивалю) отримала грамоти Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді за активну громадянську і життєву 
позицію, досягнення у сфері патріотичної роботи, оригінальне та креативне  
висвітлення національно-патріотичної діяльності. Керівники учнівських 
делегацій отримали подяки Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді за підготовку команди до участі у Всеукраїнському Фестивалі 
патріотичних дій та громадянську позицію і високі досягнення у сфері 

патріотичного виховання учнівської молоді. 

  

 


