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ПОЛОЖЕННЯ  

про проведення Обласної  національно-патріотичної  

акції для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  

«Запорозька слава», присвяченої Дню захисника 

України 
 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Обласна  національно-патріотична  акція для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації  «Запорозька слава», присвячена Дню захисника України (далі 

Акція), проводиться на виконання Указу Президента України № 580/2015 від 

13.10.2015 року «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді на 2016 – 2020 роки», Наказу Міністерства освіти і науки № 640 від 

16.06.2015 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді», рішення Запорізької обласної ради від 06.04.2017 

р. № 64 «Про Обласну цільову програму національно-патріотичного 

виховання молоді на 2017-2021 роки». 

 

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АКЦІЇ 

 

2.1. Метою акції є: виховання громадянина-патріота України, утвердження 

любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до 

національних надбань Українського народу, наслідування найкращих 

прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як 

з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють 

суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою 

агресією. 



2.2. Завдання акції 

- відзначення Дня захисника України 

-  підвищення престижу військової служби, а звідси - культивування 

ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя;  

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних 

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого 

України; виховання поваги до Конституції України, Законів України, 

державної символіки; 

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на 

основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати 

форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, 

спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності 

дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе 

відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до 

демократичних принципів;  

- виховання духовно і фізично розвиненого покоління громадян 

суверенної України на основі національних традицій, історії військової 

справи і здорового способу життя; 

- підвищення якості, ефективності підготовки молоді до захисту 

Батьківщини,  

- удосконалення організації та проведення патріотичних заходів з 

молоддю Запорізької області,організація змістовного дозвілля 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАТОРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ АКЦІЇ 

 

3.1. Організатором акції є Управління молоді, фізичної культури та спорту 

ЗОДА, КЗ «Обласний центр патріотичного виховання молоді» ЗОР,  

3.2 Оргкомітет: 

- Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації; 

- Комунальний заклад «Обласний центр патріотичного виховання молоді» 

Запорізької обласної ради. 

- Всеукраїнський центр допомоги учасникам АТО в Запорізькій області 

- Всеукраїнська громадська організація «Спас» 

- Командування Запорізького гарнізону; 

- Обласна організація Товариства сприяння обороні України; 

- Обласна організація Товариства Червоного хреста. 

3.3 Керівництво проведенням обласного конкурсу покладається на головного 

суддю, що призначається Оргкомітетом. 

3.4 Відповідальність за підготовку місця проведення фіналу змагань, медичне 

обслуговування, додержання мір безпеки в місцях проведення змагань 

покладається на оргкомітет. 

 

 

IV. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

 



5.1. Учасниками акції є команди студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

Запорізької області віком 14-35 років 

5.2. Склад команд 10 учасників – 9 студентів та керівник. 

 

V. УМОВИ АКЦІЇ  

 

6.1. Для участі у Акції необхідно подати наступні документи: 

 заявку на участь у Конкурсі за формою, згідно додатку 1, завірену 

керівником закладу, 

 копію паспорту кожного учасника (1, 2, 12 сторінки). 

Інформація про учасників Акції  надається із урахуванням вимог Закону 

України «Про захист персональних даних».  

6.2. При поданні неповного пакету документів команда не допускається до 

участі у Акції. 

6.3. Заявки подаються на поштову адресу Комунального закладу «Обласний 

центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради: 69005, м. 

Запоріжжя, вул. Патріотична, буд. 49, кімната 24 або електронною поштою: 

info-ocpvm@ukr.net до 27 вересня 2017, та дублюються шляхом надання 

оригіналів заявок і документів до них, особисто керівником команди під час 

реєстрації учасників Акції. 

 

 

VI. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОЖЕННЯ УЧАСНИКІВ 

АКЦІЇ 

  

7.1. В кожному тренінгу та майстер класі визначається команда, що 

показала найкращій результат. 

7.2. Визначається переможці теренової гри та квест гри  

7.3. Переможці можуть бути нагороджені кубками та дипломами.  

7.4. Кожен учасник отримує сертифікат учасника акції 

 

  



 Додаток 1 

 

Заявка 

на участь в Обласній  національно-патріотичній  акції для студентів ВНЗ 

І-ІІ рівнів акредитації  

«Запорозька слава», присвяченої Дню захисника України 

 

№ ПІБ Рік народження Медична відмітка про 

дозвіл 

1 (голова команди)   

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Керівник 

закладу   ___________________    ПІБ 

                                               м.п.                              підпис 

              

Керівник команди ___________________             ПІБ 

                                                         м.п.                              підпис 

Узгоджено:  

лікар               ___________________    ПІБ 

                                               м.п.                              підпис 


