
 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник Міністра  

молоді та спорту України  

 

____________ Людмила ПАНЧЕНКО 

_______________ 2022 року 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про проведення заходу 
 
РОЗДІЛ I 

 
1. Назва заходу: Всеукраїнська акція «Єдина Україна - ІІІ». 
 
2. Рівень проведення: всеукраїнський. 
 
3. Зміст заходу: освітньо-виховний. 

4. Підстава для розроблення заходу: відповідно до Указів Президента 
України від 12 червня 2015 року № 334 «Про заходи щодо поліпшення 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 18 травня 2019 року 
№ 286 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», постанови 
Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 932 «Про затвердження 
плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 
2020-2025 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 
673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-
патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України». 

 
5. Термін проведення заходу:  
початок –  17 жовтня 2022 року; 
закінчення – 30 жовтня 2022 року. 
 
6. Місце проведення заходу: онлайн.  
 
7. Мета та обґрунтування актуальності проведення  заходу: формування 

української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних 
(національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність). 

 Програма акції сприятиме всебічному розвитку молодого покоління та 
формуванню української громадянської ідентичності у населення на основі 
суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, 
гідність).  

Відповідно до Концепції Державної цільової соціальної програми національно-

патріотичного виховання на період до 2025 року, затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2021 року № 1233, проблемами, які 

потребують нагального вирішення є: 

несистемний характер формування активної громадянської позиції для 

утвердження національної ідентичності громадян на основі духовних цінностей 

Українського народу, національної самобутності; 
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низький розвиток громадсько-патріотичного, військово-патріотичного та 

духовно-морального виховання; 

наявність у суспільній свідомості розбіжностей про історичне минуле нації, що 

створює підґрунтя для просування несумісних із незалежністю держави місцевих 

ідентичностей та мовних конфліктів;  

недостатня поінформованість населення України про історичні факти 

героїчної боротьби та визволення від поневолення Українського народу і здобуття 

незалежності України. 

Відповідно до результатів соціологічних досліджень «громадянин України» як 

ідентифікатор є домінуючим в усіх регіонах України, водночас на Заході таких 

респондентів найбільше – 72 відсотки, у Центрі обрали цю альтернативу – 66, на 

Півдні – 62, на Сході – 51 відсоток. Водночас за результатами опитування, 

проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у    2019 році, 14 відсотків на Півдні 

та Сході України ідентифікують себе як радянську людину. 

Враховуючи вищезазначене, важливим для самоідентифікації молоді як 

громадян своєї країни, є популяризація досягнень видатних українців (митців, 

науковців, волонтерів і композиторів, акторів та письменників, спортсменів, 

державотворців). Такі громадяни України є творцями української історії, завдяки 

яким кожен з нас за кордоном або просто у себе вдома з гордістю може сказати: я – 

українець! 

Всеукраїнська акція «Єдина Україна - ІІІ» спрямована на формування 

української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних 

(національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність), шляхом 

донесення до населення історичних фактів, вагомих у написанні історії 

Незалежності України. 
До участі в заході запрошуються внутрішньо переміщенні особи, які після 

повномасштабного вторгнення рф 24 лютого 2022 року були змушенні покинути 
свої домівки та на теперішній час проживають у різних областях України. 

 
8. Основні завдання заходу:   

 провести онлайн акцію «Єдина Україна - ІІІ», спрямовану на формування 
української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних 
(національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність); 

 підвищити в учасників рівень знань про багатовікову історію, важливі події та 
персоналії українського державотворення, державні символи України; 

 поінформувати населення про радянські міфи щодо становлення української 
нації; 

 реалізувати програму із практичних занять та гутірок, що формує українську 
громадянську ідентичність у населення на основі суспільно-державних 
(національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність); 

 провести онлайн зустрічі з відомими людьми, які роблять вагомий внесок до 
формування української громадянської ідентичності у населення на основі 
суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, 
гідність). 

 
9. Очікуваний результат:  

соціально-економічним результатом проведення всеукраїнської акції є 

зростання частки населення із сформованою українською громадянською 
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ідентичністю на основі суспільно-державних (національних) цінностей 

(самобутність, воля, соборність, гідність). У сучасних умовах такий мережевий 

захід є особливо актуальним серед населення, асоціюється з духом високого 

патріотизму, високими моральними цінностями та розвитком української культури 

і духовності.  При цьому змістовна частина акції направлена на акумулювання та 

поширення інформації щодо ключових, знакових слів в історії України, 

особистостей (митців, науковців, волонтерів і композиторів, акторів та 

письменників, спортсменів), які являють собою певний історичний феномен.  

Проект має на меті також підвищити рівень знань з історії, української мови, 

музики, народних традицій, що в комплексі спрямовані на усвідомлення 

особливостей української культури та формування національно-патріотичних 

суджень, а в довгостроковій перспективі сприятиме формуванню української 

громадянської ідентичності кожного. 

До реалізації заходу планується залучити  близько 15 волонтерів зі складу 

істориків, представників громадськості, які здійснюють свою діяльність у сфері 

національно-патріотичного виховання. Це сприятиме підвищенню рівня знань та 

практичних навичок з організації заходів національно-патріотичного спрямування. 

Хід реалізації заходу та інформаційні матеріали будуть широко висвітлені в мережі 

Інтернет, у соціальних мережах, що дасть можливість популяризувати результати 

проекту «Єдина Україна - ІІІ» та охопити близько10 тисяч осіб і, відповідно, 

збільшити чисельність населення із сформованою української ідентичністю. 

Зокрема, близько 10 тисяч осіб з 14 областей України дізнаються про традиції 

боротьби за незалежність і соборність України, її героїв, творців національної 

державності, що сприятиме формуванню української громадянської ідентичності у 

населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, 

воля, соборність, гідність) тощо. 

Зважаючи на те, що учасники беруть участь у заході виключно за власним 

бажанням, орієнтовний склад учасників становить: 50 % чоловіки, 50 % жінки. Захід 

матиме глибокий освітньо-виховний характер для осіб обох статей.  
 

РОЗДІЛ ІІ 
 

1. Організація, відповідальна за проведення заходу: 
Міністерство молоді та спорту України. 
 
2. Посадова особа, відповідальна за проведення заходу: 
Євтушок О. О. – начальник відділу національно-патріотичного виховання 

Міністерства молоді та спорту України. 
 
3. Перелік організацій, що беруть участь у проведенні заходу: 
Міністерство молоді та спорту України; 
Університет Григорія Сковороди в Переяславі. 
 
 
 
РОЗДІЛ ІІІ 
 
1. Кількість та категорія учасників заходу: 



 
 

4 

усього – 330 осіб (з них 15 волонтерів), у тому числі:  
жінки – 163 особи, чоловіки – 167 осіб. 
 
2. Кількість залучених працівників до проведення заходу із зазначенням 

фаху: 15 волонтерів. 
 
3. Сценарний план проведення заходу: 
 

17 жовтня 2022 року  

16:00-18:00 
Гутірка «Історія України: між правдою і міфами», Леся Коцур, 

кандидат історичних наук 

18 жовтня 2022 року 

16:00-18:00 

Гутірка «Українська національна ідентичність через подолання 

російських міфів», Руслана Потапенко, докторка філософії в галузі 

історії 

19 жовтня 2022 року 

16:00-18:00 
Гутірка «Перші українські добровольці та волонтери», Святослав 

Липовецький 

20 жовтня 2022 року 

16:00-18:00 
Гутірка «Вплив Голодомору на формування української ідентичності», 

Тарапон Оксана Анатоліївна, кандидат історичних наук 

21 жовтня 2022 року 

16:00-18:00 Гутірка «Герої ХХ століття», Святослав Липовецький 

22 жовтня 2022 року 

Самостійна робота протягом дня: 

• Перегляд документального фільму «Хто Ми? Психоаналіз українців» 

23 жовтня 2022 року 

Самостійна робота протягом дня: 

• Перегляд фільму «Соловей співає» 

24 жовтня 2022 року 

18:00-20:00 Гутірка «Українські революції»  

25 жовтня 2022 року 

16:00-18:00 Гутірка «Історія АТО/ООС» 

26 жовтня 2022 року 

16:00-18:00 Гутірка «Декомунізація», Леся Коцур, кандидат історичних наук 
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27 жовтня 2022 року 

16:00-18:00 Гутірка «Українська культура»  

28 жовтня 2022 року 

16:00-18:00 Гутірка «Незалежність, Державні символи України» 

29 жовтня 2022 року 

Самостійна робота протягом дня: 

• Перегляд фільму «Спадок нації» 

30 жовтня 2022 року 

Самостійна робота протягом дня:  

• перегляд відеоролика про державні символи України; 

• перегляд  відео «15 причин пишатись українцями»; 

• перегляд відео «Історія України за 10 хвилин від братів Капранових» 

 

4. Характеристика матеріально-технічного забезпечення заходу: 

 

Захід реалізовуватиметься без матеріально-технічного забезпечення. 

 

РОЗДІЛ ІV 

 

1. Загальний обсяг витрат: 0,00 грн., у тому числі: 

за рахунок коштів державного бюджету – 0,00 грн., 

за рахунок позабюджетних коштів – 0,00 грн. 

 

2. Перелік організацій – учасників та розмір їхньої дольової участі у заході 

або внески за участь. 

 

3. Дані про структуру витрат на  проведення заходу: 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу 

національно-патріотичного виховання  

Міністерства молоді та спорту України           ________  Ольга ЄВТУШОК 

 

 

                                                                             


