
 

  

 

Теоретичне Національно - патріотичне виховання молоді 

Проект: «СЛАВЕТНІ ЕПОХИ УКРАЇНИ» 

Підґрунтя та Мета. 

Враховуючи те, що протягом останніх майже 400  років пропаганда царської 

Росії, СРСР та РФ нахабно «приватизує» наших Героїв та нашу Історію, українські 

традиції, які не мають нічого спільного з відповідниками Московії. Ми, сини славетних 

пращурів княжої доби, нащадки козаків, маємо нести правду у суспільство і очищати 

інформаційне поле від облудної російської пропаганди.  Ми повинні акцентувати 

увагу суспільства на історії державності України та на національних видатних Героях 

та особистостях, які незважаючи на численні перешкоди, протидію імперіалістичних 

зазіхань, деспотизм, відчайдушно та принципово стояли до кінця за правду та волю 

Українського народу. Також в некласичний спосіб хотілось би донести молодому 

поколінню та суспільству в цілому, могутність нашого древнього народу та міць нації, 

яка за всі віки існування незважаючи на знищення та приниження не зігнулася, а 

навпаки починає відтворення великої Історичної Державності у Східній Європі, яка в 

майбутньому може стати авангардом та новим диханням у законсервованому соціумі 

старої Європи.  Настав час зміщення центру можливостей та пропозиції. Все в цьому 

всесвіті змінюється: хто був другим стає першим, а хто був першим стає останнім. 

 

Опис проекту. 

Наголошення на 10 головних аспектах проекту «Славетні епохи України», а саме : 1) 

Протистояння російській пропаганді , 2)  Українські Герої та героїзм української нації , 

3) Українська символіка, 4) Українська мова, наголошення і важливість її 

використання, 5) Громадська позиція та патріотизм, 6) Цілісність України та її 

кордони, 7) Українці на території РФ, 8) Україна це віки!, 9) Код нації, 10) Українці – 

нація геніїв 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Фахова розповідь про історичних героїв України та факти і місце нашої 

держави на той і сьогоднішній час у суспільстві по темам: - додержавна історія та 

доба Київської Русі, витоки української державності; - доба Українського Козацтва, 

Герої та державність; - доба Української Народної Республіки,  Герої та державність; 

- доба радянської України та її Герої; - доба 2-ї світової війни та Української 

Повстанської Армії, Герої та наслідки;  - невідома доба 18-19ст., Герої і особистості; - 

доба Революцій незалежної України та визвольної війни на Донбасі, окупація Криму, 

Герої ;   

 Використання та цитування документальних фактів в некласичний спосіб.  

Акцентування уваги на Героях всіх епох та презентація величі і внеску української 

нації у світову цивілізацію.  

Виступи лаконічні, акцентовані і зрозумілі для слухачів.  

Запрошення почесного гостя, який доповнює виступ реальними фактами із 

свого військового, громадського життя, що є прикладом для слухачів. 

Жива бесіда аудиторії з лектором та запрошеними гостями. 

Захід проводиться 1р. на тиждень, 4р. на місяць в кожному районі м. Києва 

осередками організації. 

Проводять координатори та волонтери  історики ГО «Славетні епохи України». 

На заходи також запрошуються почесні гості (ветерани війни, чорнобильці та інші 

заслужені особистості) 

Інформація про діяльність на fbk: Славетні Епохи України; телефони: (044)229-32-

50, (099) 344-47-01 

 

Технічне – агітаційне наповнення заходу 

1) Банери та розтяжки металеві 5шт, розмір 2м-0.8м,  (зразки). Епохи: Київська 

Русь, Козацька, УНР, Невизначена Україна, Сучасна 

 
2) ЄвроБуклет-тематичний, А4, стор. А-Б. (розгорнута «гармошка») 



 

  

 
3) Агітаційно – презентаційний  банер 2м-0.60м 

 
4) Методичка А5, 20 стор. 

 
5) Плакат подарунковий, А2  

 
 Буклети та плакати даряться навчальним закладам та особисто діиям 

 

План проведення та виступаючі: 

1. Вступне слово та ведення заходу - приймаючого проект ( до 2хв); 
2. Виконання гімну  ( акапело або запис); 
3. Виступ координатора та/або автору проекту (до 10хв); 

 



 

  

4. Хвилина мовчання  

5. Виступ лектора  (30 хв); 

6.  Питання – відповіді (5 хв); 

7. Спільне Фото та закриття заходу. 

 

Стратегічні завдання: 

● протидія пропаганді російської федерації; 

● збільшення кількості дітей і молоді, які пишаються своїм українським 

походженням, громадянством; 

● донесення молодому поколінню та суспільству, не в класичний спосіб, в 

цілому могутність нашого древнього народу та міць нації; 

● підвищення рівня знань у дітей і молоді про видатних особистостей 

українського державотворення, визначних вітчизняних учених, педагогів, 

спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва, а також духовних 

провідників Українського народу; 

● збільшення кількості проведених зустрічей дітей і молоді з ветеранами війни, 

борцями за незалежність України у XX столітті; 

● збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту 

Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України; 

● збільшення кількості заходів із вшанування героїв боротьби Українського 

народу за незалежність і територіальну цілісність України. 

● включення історико-патріотичного проекту СЕУ, як додаток до освітньої 

державної програми з обов’язковим проведенням лекторіїв (лаконічних 

коротких лекцій) в освітніх закладах України, громадських об’єднаннях, 

виробничих підприємствах (за бажанням). 

 
Плани: 

● Закінчити формування осередків в десяти районах  м. Києва, сформувати 
пересувні групи активістів та лекторів для проведення заходів,  забезпечити 
тематичними конструкціями, буклетами та необхідними матеріально-
технічними засобами, сформувати і налагодити динамічну діяльність всіх груп; 

● Ще більше розширювати свою діяльність в регіонах України, впроваджуючи 
пілотний проект міста  Києва; 

● Підключення до загальної національно – патріотичної системи всі регіони 
України 

 
Кінцевий результат. 

Включення історико-патріотичного проекту СЛАВЕТНІ ЕПОХИ УКРАЇНИ, як 
додаток до освітньої державної програми з обов’язковим проведенням лекторіїв 
(лаконічних коротких лекцій) в освітніх закладах України, залучення патріотичних 
громадських об’єднань до участі в проекті та використанні його у своїй діяльності, 
проведення лекторіїв на виробничих підприємствах. Створення осередків по всій 
території України для системної української пропаганди молоді та громадян для 
відвоювання фундаментальних національних цінностей які ми втратили за часи 
більшовицької окупації та російського імперіалізму. 

 
Досвід та практика. 



 

  

Наш проект існує понад 2 роки. За цей час своїми силами ми провели понад  
120 системних заходів в учбових закладах Києва та області, а також на Луганщині і 
Донеччині та інших регіонах. Створено декілька неофіційних осередків на сході 
України. Маємо контакти, зв’язки і відповідний  графік проведення заходів в 
навчальних закладах м. Києва, області та України.  Презентували проект на 
форумах, конференціях та семінарах.  

 
 

Партнери: 
➢ Департамент освіти та науки, молоді і спорту КМДА; 
➢ ГО «Київська міська спілка ветеранів АТО в Шевченківському районі»; 
➢ ГО « Українська асоціація інвалідів АТО»; 
➢ Державний центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання; 
➢ Український інститут національної пам’яті  

➢ Новопсковський краєзнавчий музей Луганщини 

➢ Старобільський краєзнавчий музей Луганщини 

➢ Святогірськ /Донецький центр туризму молоді та юнацтва 

➢ КБУ КП «Цент допомоги учасникам АТО» 

➢ ТМ «Гржибовський» 

➢ ГО «Родини ветеранів АТО»; 
 
 

Початковий етап (10місяців. вересень-червень 2021 року). 
План першочергових заходів. 
вересень 

1. Виготовлення друкованої продукції; 
2. Проведення навчання координаторів районів (майстер класи, закріплення за 

ними матеріального майна); 
3. Погодження з Департаментом маршрутної мапи та графіку проведення заходів 

в освітніх закладах; 
4. Проведення зустрічі з працівниками освіти та залучення їх до проекту 

(істориками, вчителями ЗВ, керівниками гуртків патріотичного спрямування); 
5. Проведення агітаційних семінарів; 
6. Розробка сайту. 

жовтень-травень  
1. Проведення заходів у відповідності з погодженим графіком (  40 заходів в 

тиждень у районах Києва, а також 8 заходів у регіонах України); 
2. Щомісячне (остання п’ятниця) підведення підсумків та аналіз проведеної 

роботи. Напрацювання пропозицій щодо вдосконалення проекту. 
 червень 

1. Виїзні заходи в проекті гри «Сокіл - Джура»  
2. Підведення підсумків та аналіз проробленої роботи; 
3. Напрацювання плану на наступний навчальний рік; 
4. Проведення семінарів.  

 

Загальна сума кошторису для реалізації пр-ту «Славетні Епохи 

України» (термін: 9+1 міс / навчальний рік в м. Києві):   

362400грн 00 

  



 

  

(Триста шістдесят дві тисячі чотириста грн 00 коп.) 
 
Автор проекту та керівник проекту:  

Дурмасенко Олег Леонідович Голова ГО «СЕУ», Член Громадської Ради 

Оболонського р-ну м. Києва, Голова оргкомітету Забігу на честь загиблих Героїв, 

художник, дизайнер, підприємець  

 

Координатор  проекту: 

Примаченко Дмитро Валерійович, Член правління ГО «СЕУ», ветеран АТО, Член 

правління – координатор національно-патріотичного виховання ГО «Київської 

міської спілки ветеранів АТО», вчитель Захисту Вітчизни  

 

Редактори проекту: 

Історик Сергій Ільчишин, Член правління ГО «СЕУ» 

Науковець, історик Ганна Байкеніч, Головний науковець Український інститут 

національної пам’яті  

Автор проекту Олег Дурмасенко, Голова ГО «СЕУ» 

 

 

 

 

Примітка: 

Національно – патріотичний проект «Славетні епохи України» працює з середини 

2017 року. Проведено понад 120 заходів в Києві, регіонах та на Донбасі. Славетні 

епохи України 2-ий рік поспіль приймає локальну участь в грі «Сокіл-Джура». 

 

Контакти та сторінка «Славетні Епохи України»: 

Тел.. +38 (044) 229-32-50, моб.+38(099) 344-47-01, fbk: ГО Славетні епохи України, 

fbk: Славетні епохи України Оболонського району 

 

 

 

Голова правління ГО «Славетні Епохи України»  

_________________________ Дурмасенко О.Л. 

 


