
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА  

«НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇОСВІТИ» 

(НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВФПО)  

вул. Смілянська, 11, м. Київ, 03151, тел. факс:+38(044) 242 35 68, 

e-mail: nmc.vfpo@ukr.net, http:// nmc-vfpo.com  

Код ЄДРПОУ 38282994 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_від _20.09.22 № 206                                                  На №__________ від _____________  
 

Керівникам закладів  

фахової передвищої освіти 
Про участь в онлайн-естафеті єдності  

до Дня Українського козацтва (свято Покрови) та 

 Дня захисників і захисниць України  

«Ми – нащадки козацької слави» 

 

 Відповідно до Державної цільової соціальної програми національно-

патріотичного виховання на період до 2025 року, Національної молодіжної 

стратегії до 2030 року Державна установа «Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти» 14 жовтня 2022  року організовує проведення онлайн-

естафети єдності до Дня Українського козацтва (свято Покрови) та Дня захисників 

і захисниць України «Ми – нащадки козацької слави» (методичні рекомендації 

додаються). Запрошуємо представників вашого закладу освіти взяти участь у 

заході в онлайн-режимі. Для цього особі, відповідальній за підготовку учасників до 

вищевказаного заходу від закладу освіти, слід зареєструватися за посиланням  

https://docs.google.com/forms/d/10CQb9Nlf8Odik1UTLSSVziBmad63iQeZvoJW

OrF1NgY/edit до 30 вересня поточного року.  

    Запрошення на онлайн-естафету буде надіслано на електронну пошту, вказану 

під час реєстрації. Загальна тривалість виступів учасників від одного закладу 

освіти не більше 5 хвилин.  

    Контактні особи для обговорення питань заходу та його підготовки:  

Ірина Лепеха, завідувачка кабінету соціально-гуманітарної освіти Науково-

методичного центру ВФПО, телефон (044)2423565, e-mail irina_lepeha@ukr.net.  

Ірина Степанова, методист кабінету соціально-гуманітарної освіти Науково-

методичного центру ВФПО, телефон/viber (067)7425413, e-mail 

stepanovaira@ukr.net.  Додаток: на 3 арк. 
 

З повагою 

Т.в.о. директора                                                                      Микола ХОМЕНКО 
 

Ірина СТЕПАНОВА 

067-742-54-13 
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Додаток 

 

Методичні рекомендації щодо проведення 

 онлайн-естафети єдності до Дня Українського козацтва (свято Покрови)  

та Дня захисників і захисниць України 

 

 «Ми – нащадки козацької слави» 

 

1. Загальні правила     

 

1.1. Ці методичні рекомендації визначають порядок організації та 

проведення онлайн-естафети єдності до Дня Українського козацтва (свято 

Покрови) та Дня захисників і захисниць України «Ми – нащадки козацької 

слави». 

1.2. Онлайн-естафета (далі – Естафета) проводиться для студентів 

закладів фахової передвищої освіти, викладачів, співробітників та 

громадськості. 

1.3. У Естафеті беруть участь студенти закладів фахової передвищої 

освіти, викладачі, співробітники, методисти Науково-методичного центру 

ВФПО, батьки. 

1.4. Учасники зобов’язані дотримуватися вимог цих Методичних 

рекомендацій та програми Естафети. 

1.5. Проведення Естафети за участю студентської спільноти має 

сприяти підвищенню можливостей для обміну досвідом та успішними 

практиками у сфері національно-патріотичного виховання між закладами 

фахової передвищої освіти (далі – ЗФПО), популяризації і збереженню 

культурної спадщини та культурних цінностей України, підвищенню ролі 

української мови як національної цінності,  вшануванню захисників і 

захисниць України, які полягли в боротьбі за захист незалежності та 

територіальної цілісності України, шанобливому ставленню та вихованню 

поваги до державних свят. 

 

2. Основні завдання Естафети 

 

2.1. Утвердження iсторичної пам’ятi українського народу, його 

нацiональної свiдомостi, формування та поширення духовних цiнностей та 

прiоритетiв. 

2.2. Популяризація духовно-культурних, національно-мистецьких 

традицій, героїчного минулого і сучасного українського народу. 

2.3. Розкриття характерних особливостей української ментальності, 

зокрема, таких як індивідуалізм, демократизм, прагнення до волі, 

поетичність, віротерпимість, відкритість у спілкуванні, дружелюбність 

тощо. 



2.4. Активізація культурно-мистецького життя студентської молоді. 

2.5 Виявлення та підтримка молодих талантів, надання їм 

можливостей реалізувати свій творчий потенціал. 

2.6. Розвиток естетичних смаків та почуття прекрасного, формування 

високої індивідуальної естетичної культури,  популяризація серед молоді 

змістовного культурного дозвілля. 

 

3. Організаційний комітет Естафети 

 

3.1. Поточне координування проведення Естафети здійснює студентське 

самоврядування закладів фахової передвищої освіти України.  

3.2. Організація та керівництво проведення Естафети покладається на 

Організаційний комітет. Склад організаційного комітету затверджує наказом 

директор ЗФПО. 

3.3. До складу Оргкомітету входять представники Науково-методичного 

центру ВФПО, Ради з виховної, спортивно-масової роботи та студентських 

справ, студентського самоврядування, циклової комісії гуманітарних 

дисциплін та бібліотеки закладів фахової передвищої освіти, педагогічні 

працівники, заступники з виховної роботи, вихователі гуртожитків, 

керівники гуртків.  

3.4. Оргкомітет визначає дату проведення Естафети, займається 

підготовкою інформаційних матеріалів.  

3.5. Оргкомітет може вносити зміни до порядку проведення Естафети, 

про які завчасно інформує учасників. 

 

4. Порядок та умови проведення  Естафети 

 

4.1. Естафету  проводять у форматі  тільки онлайн упродовж одного 

дня. 

4.2. Якщо не має змоги взяти участь онлайн, можете надіслати 

якісний, професійний відеозапис, який залитий на ЮТУБ- канал 

(доступ на закрите посилання надіслати на ел. пошту 

stepanovaira@ukr.net)   

4.3. Для участі в Естафеті обов’язкова реєстрація в режимі онлайн за 

такими даними:  

  заклад освіти (повна назва), область;  

  ПІБ (заступника директора з виховної роботи ЗФПО, який 

відповідальний за підготовку учасників до виступів); 

  контактний мобільний телефон; 

 контактний телефон відповідального за технічне забезпечення 

(супровід, налаштування відеозвʼязку) 

  електронна адреса (на яку буде надіслано посилання для участі); 
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  пропозиції виступів з зазначенням ПІБ учасника (для творчих 

колективів – назва колективу), посади, тематики та хронометражу 

часу (не більше 5 хвилин від ЗФПО). 

4.3. Естафета триватиме з 10.00 до 15.00. 

4.4. Час та порядок участі в Естафеті закладу ФПО завчасно 

погоджується з Оргкомітетом. 

4.5. До програми Естафети, відповідно до поданих заявок, 

пропонуємо ввести таку тематику патріотичного спрямування: 

 декламування поетичних та прозових творів відомих авторів минулого 

та сучасності; 

 виконання авторської прози та поезії; 

 виконання українських пісень вітчизняних та зарубіжних авторів; 

 інсценізація (мініатюра) художніх творів;  

 

5. Підбиття підсумків 

 

5.1. За підсумками проведення Естафети учасники отримають 

сертифікати. 

5.2. Інформацію про проведення Естафети буде висвітлено на 

офіційному сайті Науково-методичного центру ВФПО та на сторінці у 

соціальній мережі «Фейсбук», офіційних сайтах закладів фахової передвищої 

освіти. 

 

 

 
  

 


