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Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21.11.2018 № 1292, з 24 по 27 червня ц.р. у м. Києві на базі 

Всеукраїнського табору «Юннат» Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді провів Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій-2019.  

Учасниками Фестивалю стали 92 вихованці гуртків закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти – активні учасники дитячо-юнацької еколого-

патріотичної гри «Паросток», інших заходів патріотичного спрямування з 19 

областей України: Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, 

Запорізької, Київcької, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, 

Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, 

Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської. 

Програма Фестивалю успішно виконана. Учнівські делегації стали 

учасниками ознайомчої презентації «Юннатівський марафон патріотичних 

справ», де поділились досягненнями та найкращими напрацюваннями в сфері 

національно-патріотичного виховання. З метою підвищення обізнаності 

учнівської молоді в питаннях індивідуальної безпеки, убезпечення їх від 

можливих небезпек при зустрічі з МВП, ознайомлення та оволодіння базисними 

знаннями/навичками надання долікарської допомоги собі та близьким в умовах 

цивільних або військових травм, небезпечних станів здоров’я, базисних знань з 

виживання для учасників Фестивалю сертифікованими інструкторами ГО 

«Український легіон» відповідно до Міжнародних протоколів було проведено 

школу долікарської (домедичної) допомоги «Швидко, вчасно, своєчасно» та 

заняття з безпеки при виявленні подібних до зброї предметів. Для учасників 

Фестивалю організовано походи в театр та Національний музей історії України 

тощо. 

Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій (далі – Фестиваль) відкрився 

24 червня і тривав по 27 червня 2019 року. До м. Києва на Фестиваль приїхали 

юні натуралісти, переможці та активні учасники Всеукраїнської дитячо-

юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток» та інших заходів патріотичного 

спрямування. Це – сучасна українська молодь, яка любить свою Батьківщину, а 



значить, і мову, людей, готова завжди прийти на допомогу тим, кому вона 

потрібна, готова служити інтересам держави. 

 На урочистому відкритті, яке відбулося 24 червня, виступив директор 

НЕНЦ – Вербицький Володимир Валентинович зі словами привітання до всіх 

дітей та їхніх керівників. Володимир Валентинович побажав успішно пройти та 

завершити всі поставлені завдання, а також весело та продуктивно провести 

час. 

 В рамках Фестивалю, після завершення урочистої частини, було 

організовано огляд ознайомчих презентацій «Творчий юннатівський марафон 

патріотичних дій», кращі досягнення юннатів у сфері національно-патріотичної 

діяльності, тематичні конкурси, майстер-класи, тренінги тощо. 

 Презентації були настільки різноманітні за характером подання, змістом 

матеріалу і широтою запропонованих візуально-описових матеріалів, що 

створили у присутніх творчу атмосферу обговорення результатів діяльності у 

питаннях підходу до проведення патріотичної діяльності. 

 Учасники Фестивалю 25 червня стали слухачами «Школи першої 

медичної допомоги». Своїми знаннями надання кваліфікованої домедичної 

допомоги за сучасними Міжнародними протоколами з використанням сучасних 

методик на манекенах поділилися сертифіковані інструктори ГО «Український 

легіон», які проводили цей захід. Школа першої медичної допомоги «Швидко, 

вчасно, першокласно» – це освітній проект, який проводять волонтери ГО 

«Українського легіону» з метою поширення знань та навичок з надання 

долікарської допомоги. Керівник проекту — Мартусенко Олексій Сергійович. 

 Школа народних ремесел НЕНЦ радо вітала усіх учасників Фестивалю в 

«Українському містечку». Тут для учнівських делегацій з усієї України було 

організовано майстер-класи. Усі діти мали змогу не тільки навчитися чомусь 

новому, а й зробити подарунки для себе та друзів. 

 Проте справжнім сюрпризом для дітей та їхніх керівників було відвідання 

Київського національного академічного театру оперети. Слід зазначити, що наш 

театр оперети – це велика скарбниця акторських талантів і режисерських 

можливостей. Його творчий колектив представляє собою унікальне поєднання 

професіоналізму, вірності сценічним традиціям і, водночас, прагнення нового. 

Діти поринули у світ багатого українського мелосу і колориту під час перегляду 

вистави «Сорочинський ярмарок». 

 Підбиваючи підсумок Фестивалю, слід зазначити відчутний позитив, що 

випромінювався у всіх подіях, які відбувались протягом чотирьох днів 

перебування дітей у нашому славному місті Києві. 

 Кожна дитина від НЕНЦ МОН України отримала грамоту за високу 

громадянську позицію, досягнення у сфері національно-патріотичної 



діяльності, глибокі знання свого краю, творчий підхід, креативність та 

оригінальність презентації в рамках проведення Всеукраїнського фестивалю 

патріотичних дій. А за вагомий та результативний особистий внесок у 

патріотичне виховання учнівської молоді та якісну підготовку до участі у 

Всеукраїнському фестивалі патріотичних дій кожному керівнику було 

висловлено та надано подяку. 

 Особливо зворушливим було закриття заходу, яке відбулося 27 червня. Всі 

делегації долучились до цього дійства. Діти підготували невеликий концерт з 

піснями, танцями, гуморесками та віршами. 

 Завершив концерт виступ учнівського колективу Калаглійської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Овідіопольського району Одеської 

області (керівник – Цуркан Інна Іванівна), які представили флешмоб «Перлина 

Україна». 

 Людина, яка любить свою Батьківщину, а значить, і мову, людей, готова 

завжди прийти на допомогу тим, кому вона потрібна, готова служити інтересам 

держави, а державі потрібні розумні, духовно багаті громадяни. 

 Як справжні патріоти діти зі всіх областей нашої України довели, що 

знання рідної мови, історії, географії, культури і вміння користуватися ними – 

це шлях до всебічного розвитку людини. Саме вони – сучасна українська 

молодь – є патріотами, високоінтелектуальним потенціалом нашої Батьківщини. 

 Чотири дні перебування юних патріотів з різних куточків нашої держави 

на Фестивалі ще раз підтвердили єдність, щирість, доброзичливість, 

толерантність українського народу. 


