
ПЛАН  

заходів Запорізькіої державної інженерної академії 

з підготовки й відзначення 25-ї річниці Незалежності України  

та Дня Державного Прапора України 

 

№ Заходи Термін 

виконання 

Місце 

проведення 

Відповідальні 

1.  Розробка та забезпечення виконання «Плану заходів з відзначення  

25-ї річниці Незалежності України та Дня Державного Прапора України» 

квітень 

2016 

ЗДІА Проректор з НПР Ніконова З.А., 

ОВВ 

2.  Розробка концепції проекту «Дивовижна тусовка» ЗДІА та громадської 

організації «Дивовижні», присвяченого відновленню традиції  

«Свій ВНЗ – своїми руками» 

березень-

квітень 

2016 

ЗДІА Проректор з НПР Ніконова З.А., 

голова Студентського самоврядування, 

ОВВ 

3.  Проведення спортивного турніру «Спортивна весна ЗДІА-2016» - 

«Молодь обирає здоров’я» 

березень-

квітень 

2016 

спортивна  

зала  

В.о. завідувача кафедри фізичного 

виховання та спорту, 

директор спортивного клубу 

Нестеренко В.І. 

4.  Підготовка матеріалів до відкриття меморіальної дошки в знак пам’яті 

про загиблих в АТО героїв-захисників, випускників академії, які віддали 

життя за цілісність та незалежність України 

березень-

вересень 

2016 

ЗДІА Проректор з НПР Ніконова З.А., 

ОВВ 

5.  Проведення акції  «Дивовижна тусовка» по відновленню студентської 

зони біля головного корпусу ЗДІА по вул. Трегубенка 

 

9 квітня 

2016 

головний 

корпус ЗДІА,  

паркова зона 

Проректор з НПР Ніконова З.А., 

голова Студентського самоврядування, 

ОВВ 

6.  Відкриття історичної експозиції «Запорізька державна інженерна 

академія – народжена індустрією Запорізького краю» 

26 квітня 

2016 

читальна зала 

бібліотеки 

(1 поверх) 

Проректор з НПР Ніконова З.А., 

директор бібліотеки, ОВВ 

7.  Благодійна акція по збору коштів на підтримку бійців 55-ої Окремої 

Артилерійської Бригади, які виконують бойові завдання в зоні АТО 

«Наші захисники Боги війни» 

квітень-

травень-

2016 

ЗДІА Проректор з НПР Ніконова З.А., 

Заступники деканів з ВР, ОВВ 

 

8.  Бал аеробіки «Краса і натхнення» квітень 

2016 

спортивна  

зала 

Завідувач кафедри фізичного 

виховання та спорту, 

директор спортивного клубу 



9.  Висвітлення на сайті академії методичних рекомендацій «Україна на 

шляху державотворення: історія та сучасність» 

квітень 

2016 

сайт ЗДІА ОВВ, 

сектор зв’язків з громадськістю та 

реклами 

10.  Проведення конкурсу «Міс та Містер академія» - «Україна починається з 

мене» 

квітень 

2016 

БК Металургів Голова профкому студентів, 

аспірантів та докторантів  

11.  Благоустрій території спортивно-оздоровчого комплексу «Студентська 

Січ», упорядкування територій прилеглих до корпусів та гуртожитків 

ЗДІА 

квітень-

травень 

2016 

ЗДІА Проректор з АГР Баранець В.І., 

голова Студентського 

самоврядування, голова ПСАД 

12.  Зустріч ветеранів академії: «З Україною в серці» травень 

2016 

Рада ветеранів Голова ради ветеранів Зуєв В.В. 

13.  Виставка робіт майстрів народної творчості викладачів та співробітників 

академії «Україна моя неозора»  

травень 

2016 

ауд.322 Рада жінок, 

Голова Ради жінок Семенюк Т.К., 

ОВВ 

14.  Святкування Дня матері – «Мати- берегиня роду і народу»: 

 конкурс стіннівок; 

 майстер-клас з виготовлення мотанки (ляльки-оберіга) 

травень 

2016 

ауд.322 Голова Ради жінок, 

ОВВ 

15.  Відвідування студентами та викладачами музеїв історії Запорізького 

козацтва «Запорізька Січ» та Запорізького історичного музею з метою  

виховання у студентів поваги до державних символів України, 

утвердження національної свідомості та патріотизму 

 

травень 

2016 

 

м. Запоріжжя 

Голова Студентського 

самоврядування, 

голова  ПСАД 

 

16.  Покладання квітів до пам’ятника воїнам, які загинули, захищаючи 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України під час 

антитерористичної операції  «Пам’ять героїв стукає в наші серця» 

травень 

2016 

парк 

Металургів 

проректор з НПР Ніконова З.А., ОВВ 

голова  Ради ветеранів  Зуєв В.В., 

голова Студентського 

самоврядування 

17.  Підготовка та проведення святкового дійства присвяченого випуску 

спеціалістів «Ви - юний цвіт нової України»  

червень- 

липень 

2016 

 

актова зала 

ЗДІА 

Проректор з НПР Ніконова З.А., ОВВ 

Студентський центр мистецтв «Порт-

Арте» 

18.  Проведення деканських годин на на тему: 

 «Виховання поваги до державної символіки – важливий елемент 

виховання патріотизму» 

квітень-

вересень 

2016 

ЗДІА 

за розкладом 

деканських 

Декани факультетів, 

заступники деканів з виховної роботи 



 «Прапори часів українського козацтва» годин 

19.  Проведення круглих столів: 

 «Доля Української святині» 

 «Україна – 25 років державотворення: досягнення та перспективи 

євроінтеграції»  

 «Адміністративно-територіальна реформа в Україні – розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування» 

 

квітень-

вересень 

2016 

 

 

ЗДІА 

 

 

 

Декани факультетів, 

завідувачі кафедрами, 

ОВВ 

20.  Проведення конкурсу рефератів:  

 «Історія нашого прапора»  

 «Національна символіка українського народу» 

 «Державотворчі процеси в Україні» 

 «Україна в умовах незалежності» 

 

квітень-

вересень 

2016 

 

ЗДІА 

 

Викладачі кафедр гуманітарного 

напрямку 

21.  Електронна книжкова виставка до 25-річчя Незалежності України червень-

серпень 

2016 

 

сайт ЗДІА 

Директор бібліотеки Семенюк Т.К. 

22.  Творчий літературний конкурс «Славлю рідну Україну!» травень-

вересень 

2016 

 

ЗДІА 

Завідувач кафедри українознавства 

Мантуло Н.Б. 

23.  Фотоконкурс студентських робіт «Я-незалежність» травень-

вересень 

2016 

 

ЗДІА 

Завідувач кафедри українознавства 

Мантуло Н.Б. 

24.  Книжкові експозиції, тематичні художні виставки, присвячені історії 

становлення і утвердження державних символів України:  

 «Цвітуть, наче квіти в полі, знамена жовто-голубі» 

 «Україна: шлях у майбутнє» 

 «Україна – наш дім» 

 «Україна – європейська держава» 

 «Шляхом свободи і демократії» 

-  

 

 

квітень-

серпень 

2016 

 

 

бібліотека 

 

 

Директор бібліотеки Семенюк Т.К. 

25.  Святкове оформлення та встановлення Державних Прапорів України на 

будівлях і територіях академії  

23-24 

серпня 

2016 

ЗДІА Проректор з АГР Баранець В.І. 



26.  День знань. Проведення першої лекції на тему: 

 «Моя Україна - вільна держава» 

 «Студентське самоврядування - як невід’ємна складова 

демократизації вищої школи» 

31серпня 

2016 

ЗДІА 

по 

факультетах за 

розкладом 

ОВВ, декани факультетів, 

заступники деканів з виховної роботи, 

 

27.  Святковий дійство з нагоди посвяти в першокурсники «Українцем я 

зовуся й тою назвою горжуся»  

31 серпня 

2016 

 

актова зала 

ЗДІА 

ОВВ,Студентський центр мистецтв 

«Порт-Арте» 

28.  Випуск стіннівок до Дня Незалежності України та Дня Державного 

Прапора України  

серпень-

вересень 

2016 

 

ЗДІА 

 

Куратори академічних груп 

29.  Широке висвітлення на сайті та в газеті «Академія» інформації щодо 

підготовки та проведення  заходів з відзначення 25-ї річниці незалежності 

України та Дня Державного Прапора України 

квітень-

вересень 

2016 

 

ЗДІА 

Сектор зв’язків з громадськістю та 

реклами 

 
 

 
 


