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Управління культури Управління освіти, науки та молоді

Н  А К  А З

м.Херсон . (
Р 6 , PJ. 2017 року №

Про обласну національно-патріотичну 
акцію «М и - українці»

Відповідно до законів України «Про культуру», «Про бібліотеки та 
бібліотечну справу», «Про освіту», пункту 17 Плану дій щодо модернізації 
діяльності бібліотек, що обслуговують дітей, підтримки дитячого читання 
в Херсонській області на 2014 - 2017 роки, затвердженого головою 
Херсонської обласної державної адміністрації 15 вересня 2014 року за 
№ 26/325, керую чись підпунктом 5.13 пункту 5 та підпунктом 12 пункту 9.1 
Положення про управління культури Херсонської обласної державної 
адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Херсонської обласної 
державної адміністрації в ід -07 вересня 2016 року № 682, підпунктом 2.13 
пункту 2 розділу V  Положення про управління освіти, науки та молоді 
Херсонської обласної державної адміністрації, затвердженого 
розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації 
від 26 липня 2016 року № 536，з метою виховання патріотизму на підґрунті 
вивчення національних традицій і позитивних прикладів з історії та культури 
українського народу

НАКАЗУЄМ О:

1. П ровести з 14 березня по 5 жовтня 2017 року включно обласну 
національно-патріотичну а к ц ію 《М и - українці» (далі -  Акція).

2. Затвердити Положення про проведення Акції та склад обласного 
організаційного комітету, що додаються.

3. Керівникам структурних підрозділів районних державних 
адміністрацій, об ’єднаних територіальних громад, міських рад Херсонської 
області (за згодою ) з питань культури, освіти:

1) вжити заходів щодо організації забезпечення проведення Акції в 
районах і м істах Херсонської області.

2) довести до відома педагогічних колективів загальноосвітніх 
навчальних закладів, бібліотечних закладів Положення про проведення Акціїі



сприяти залученню  учнів та користувачів бібліотек Херсонської області до 
участі в заході.

4. В ідповідальними за організацію та проведення Акції є директор 
Херсонської обласної бібліотеки для ю нацтва ім. Б.А. Лавреньова 
Лобзова В.Л.
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5. Контроль за  виконанням цього наказу покласти на заступника 
начальника управління культури Херсонської обласної державної 
адміністрації — начальника відділу по роботі із закладами культури і мистецтв 
М азура І.Р., заступника начальника ' управління освіти, науки та молоді 
Херсонської обласної державної адміністрації -  начальника відділу 
дошкільної, загальної середньої освіти та інспекції навчальних закладів 
Левенець Н.І.

Начальник управління культури 
Херсонської ^^дбда^ної державної

Начальник управління освіти, 
ую ло т  /Х ер со н ськ о ї 

а^иуейстраці ї

ПОГОДЖ ЕН 
Директор Х ерсонської об 
бібліотеки для ю нацтва і В.Л. Лобзова



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління культури Херсонської 
обласної державної адміністрації,
управління освіти, науки та молоді 
Херсонської обласної державної 
адміністрації

ПОЛОЖ ЕННЯ

про проведення обласної національно-патріотичної акції
«Ми — українці»

1. Загальні положення

1. Засновниками та організаторами обласної патріотичної акції «Ми 
— українці» (далі - Акція) є управління культури Херсонської обласної 
державної адміністрації, управління освіти, науки та молоді Херсонської 
обласної державної адміністрації, Херсонська обласна бібліотека для юнацтва 
ім. Б.Лавреньова.

Безпосередню організацію Акції на місцях здійснюють структурні
• • Ч-» • /-■ ) •підрозділи районних державних адміністрацій, об єднаних територіальних 

громад та міських рад Херсонської області з питань культури, освіти, навчальні 
та бібліотечні заклади Херсонської області (за згодою ).

2 . Завданнями Акції є:
виховання патріотизму на підґрунті вивчення національних традицій і 

позитивних прикладів з історії та культури українського народу;
організація молодіжного волонтерського руху, спрямованого на пош ук та 

збирання інформації щодо самобутньої історії свого краю, народних 
культурних традицій, історичної спадковості поколінь;

активізація діяльності бібліотек області, проведення заходів, покликаних 
сприяти національно-патріотичному вихованню молодих людей та виявленню 
творчих здібностей, залученню молоді до творчої діяльності та активної участі 
у соціокультурному житті громади.

2. Умови проведення Акції

1. Акція проводиться з 14 березня по 5 жовтня 2017 року включно. В Акції 
беруть участь учні навчальних закладів та молоді користувачі бібліотек віком 
від 14 до 35 років.



1.1. Старт А кції відбудеться 14 березня 2017 року о 14-30 за 
місцезнаходженням: Херсонське музичне училище, м. Херсон,
просп. Уш акова, 39.

1.2. З 14 березня по 31 серпня 2017 року включно у центральних 
районних та м іських бібліотеках, бібліотеках-філіях, бібліотеках об'єднаних 
територіальних громад Херсонської області спільно із загальноосвітніми 
навчальними закладами проводяться:

- різноманітні заходи з метою підвищення культурного рівня молоді, 
формування шанобливого ставлення до історії, національної спадщини 
та української мови (онлайн-зустрічі, вечорниці, народні свята, ярмарки 
талантів, історичні етюди, свята села, етно-гіаті для молоді, патріотичні 
майданчики «Я — українець і цим пиш аю сь》， українознавчі ігри, 
народознавчі екскурси, Дні спілкування української мови 《 Там, де 
звучить рідна мова, живе український народ», свята козацької слави, 
відеохронографи, палітри майстрів, мовомарафони «Читай та спілкуйся 
українською» тощо);

- створення творчих робіт учнями з таких тем у жанрах:
- «Мова — духовний код нації» - соціальна реклама, відеокліпи, соціальні 

акції;
- «Добра родина -  славна Україна» (дослідження сімейних літописів 

родин, які є часткою іеторії краю) - відео, фотоколаж, цифрова історія, 
презентація;

- «Наші таланти тобі, Україно» (рукотворні вироби притаманні вашому 
краю: виш ивка, писанки, ляльки-мотанки, гончарство, вироби з дерева, 
кераміки, обереги, тощо)

- «Що не край, то свій звичай» (літопис села) - відео, презентація, 
дослідження;

- «Мі й край у чому неповторний?» (привабливий туристичний бренд 
краю) - логотип, туристичний буклет;

- «Я - українець до глибин родоводу» (дослідження української 
ментальності) — есе, роздуми; •

- «Пі д прапором волі» (відображення перш ої української революції та 
* подій сьогодення в житті краю) — презентація, відео, есе;
- «Непізнана історія мого краю» (дослідження маловідомих історичних 

постатей та подій) - презентація, відео, есе, цифрова історія;
- «Херсонці  підкорюють світ» (ваші земляки — знаменитості) — відео, 

фото, есе;
- організація учнівських волонтерських команд, завданням яких буде 

дослідження та поширення невідомих сторінок з історії свого краю, 
своєї громади; організація акцій популяризації української мови у 
молодіжному середовищі; створення соціокультурних проектів, 
спрямованих на розвиток та підтримку місцевих громад.

2. Складовою частиною Акції є фотовиставка «Вишивані історії», 
презентація якої відбудеться 20 вересня 2017 року за місцезнаходженням:
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Виставкова зала Херсонської обласної організації Національної спілки 
художників України, просп. Ушакова, 30/1.

3. В ідзначення учасників Акції відбудеться 5 жовтня 2017 року за 
м ісцезнаходж енням: Обласний палац молоді і студентів, м. Херсон, 
вул. Перекопська, 158.

4. Для проведення А кції створюються обласний та районні (міські) 
організаційні комітети.

Обласний організаційний комітет створюється спільним наказом 
управління культури Херсонської обласної державної адміністрації, 
управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації.

Районні (міські) організаційні комітети створюються спільним наказом 
відповідних структурних підрозділів районних державних адміністрацій та 
міських рад Х ерсонської області з питань культури, освіти.

Координаторами проведення Акції на місцях є бібліотечні заклади (далі -  
Координатори).

5 .Роботи учасників Координатори над с и лють на електронну пошту metod- 
obu@ ukr.net.

Вимоги до оформлення матеріалів конкурсних робіт:
- текст: Times N ew  Roman, розмір 14，інтервал 1,5;
- фото: бажано якісне, не перевищує 1,5 Мб;
- відомості про автора надісланої інформації: Ш Б, вік, місце

навчання/роботи, адреса, контактний телефон даної особи. Якщо автором
є волонтерська команда -  назва, склад, інформація про кожного учасника 
з вище названими вимогами;

- відомості про бібліотекаря-координатора: ПІБ, місце роботи, посада, 
контактний телефон.

6.Інформацію щодо заходів, проведених в ході Акції, потрібно 
розміщ увати на сторінці «М и -  українці» на платформі Facebook.

" 7 .Районні (міські) оргкомітети до 31 серпня 2017 року включно 
направляють творчі звіти про проведення Акції на місцях (у форматі слайдової 
презентації або відео форматі) та творчі роботи учнів на електронну адресу 
m etod-obu@ ukr.net та в друкованому вигляді на адресу: 73020, Херсонська 
обласна бібліотека для ю нацтва ім. Б.А.Лавреньова, просп. Святих Кирила га 
Мефодія, 14-а, м. Херсон. Рукотворні вироби надсилати на адресу: 73020, 
Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. А. Лавреньова, просп. Святих 
Кирила та М ефодія, 14-а, м. Херсон. Всі вироби будуть представлені на 
виставці в Обласному палаці молоді і студентів. Після цього роботи будуть 
повернені авторам.

mailto:obu@ukr.net
mailto:metod-obu@ukr.net


8. П ід час проведення Акції використання та обробка персональних 
даних учасників здійсню ється з урахуванням Закону України «Про захист 
персональних даних».
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1. Учасники А кції нагороджуються Подяками, бібліотеки-учасники 
нагороджуються Дипломами, а також призами, бібліотечками.

2. Витрати на організацію та проведення А кції здійснюються за рахунок 
коштів, не заборонених чинним законодавством України.

3. Витрати на відрядження учасників Акції, а також осіб, що їх 
супроводжуватимуть, здійснюю ться за рахунок відряджую чої сторони.

Заступник начальника управління Заступник начальника управління
культури обласної державної освіти, науки та молоді Херсонської
адміністрації — начальник відділу обласної державної адміністрації
по роботі із закладами культури і

3. Відзначення учасників та фінансування Акції

мистецтв



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ управління культури 
Херсонської обласної державної 
адміністрації, управління освіти, 
науки та молоді Херсонської обласної
державної адміністрації f
Р 6, № S 4 / Є々

С К Л А Д  
організаційного комітету 

обласної акції «М и - українці»

Мазур Ігор Романович 一  заступник начальника управління 
культури облдержадміністрації -
начальник відділу по роботі із
закладами культури і мистецтв, голова 
оргкомітету

Лобзова В ікторія Леонідівна 一  директор обласної бібліотеки для 
юнацтва ім. Б.Л.Лавреньова

Тарадименко Ірина Іванівна -  завідувач науково-методичного 
відділу обласної бібліотеки для 
юнацтва ім.Б.Л.Лавреньова

Члени оргкомітету

Бондаренко Світлана Олександрівна

Ігн^това Тетяна Ф едорівна

Лисенко Ірина М иколаївна

Попова Н аталя Омелянівна

- головний спеціаліст відділу по роботі 
із закладами культури і мистецтв 
управління культури
облдержадміністрації

в

- заступник директора з основної 
діяльності обласної бібліотеки для 
ю нацтва ім. Б.Лавреньова

- начальник відділу позашкільної 
освіти, виховної роботи та інтернатних 
закладів управління освіти і науки 
облдержадм іністрації

- завідувач інформаційно-
бібліографічного відділу обласної 
бібліотеки для юнацтва
ім. Б.Лавреньова


