
ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.о. ректора ЗДІА  

___________проф. Є.Я.Швець 

«____» _________2015 р. 
 

 

ПЛАН 

заходів Запорізької державної інженерної академії 2015 року 

з відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом 
 (указ Президента України від 23.04.2015 № 169  

«Про заходи з відзначення Перемоги над нацизмом у Європі та 70-річниці завершення Другої світової війни») 

 

№  

Заходи 

 

 

Термін 

проведення 

 

Відповідальний 

1.  Ознайомлення з указом Президента України від 23.04.2015 № 169 

«Про заходи з відзначення Перемоги над нацизмом у Європі та 

70-річниці завершення Другої світової війни» 

 

23-27 квітня 

 

Проректор Ніконова З.А. 

2.  Підготовка проекту Наказу щодо заохочення ветеранів ВВВ квітень Голова ради ветеранів  

 

3.  Подання клопотання до обкому профспілки щодо матеріальної 

допомоги учасникам бойових дій 

квітень Голова профкому викладачів та співробітників 

Власов А.О. 

4.  Проведення зустрічей ветеранів ВВВ зі студентами на деканських 

годинах:«Шануймо переможців» 

квітень  Заступники деканів з виховної роботи 

5.  Бесіди у студентських групах «Подвиги молоді в роки Великої 

Вітчизняної Війни» 

квітень-травень Куратори академічних груп 

6.  Проведення волонтерської акції: «Під час війни добру є місце»  квітень-травень Доцент кафедри МКМ Косенко В.М., 

організаційно-виховний відділ 

7.  Зустріч студентів з ветеранами ВВВ ЗДІА та Ленінського району 

м. Запоріжжя 

квітень-травень Голова ради ветеранів,  

 

8.  Відвідування військовослужбовців, які зазнали поранень у зоні 

АТО та проходять реабілітацію у військовому шпиталі 

м.Запоріжжя 

 

квітень-травень 

доц. Косенко В.М.,  

студенти-волонтери 

9.  Покладання квітів та упорядкування могили Героя Радянського 

Союзу Фірсова М.О. 

28 квітня Голова ради ветеранів  



10.  Участь у мітингу та покладання квітів до меморіалу «Скорботна 

мати» в м. Запоріжжя 

 

травень 

Проректор з НПР Ніконова З.А., 

Голова ради ветеранів,  

Студентське самоврядування,  

студентська дружина «Барс» 

11.  Участь у районному конкурсі поезії, присвяченого Великій 

перемозі  

квітень Голова ради ветеранів  

ветеран Зінченко Г.І. 

12.  Відвідування по домівках ветеранів ВВВ «Як живеться тобі, 

ветеране?» 

протягом року Голова ради ветеранів, члени ради ветеранів, 

волонтери 

13.  Проведення пошуково-дослідної роботи студентів над шостим  

випуском збірника  «Истории, которые нельзя забыть...» (до Дня 

Перемоги над нацизмом) 

протягом року Доцент кафедри МКМ Косенко В.М., 

Студентський сенат МФ 

14.  Проведення пошуково-дослідної роботи студентів над першим 

випуском збірника «Сегодня была война…»  (присвячується 

героям АТО Запорізького регіону) 

серпень 2014 р. 

квітень 2015 р. 

Доцент кафедри МКМ Косенко В.М., 

Студентський сенат МФ 

15.  Книжкові виставки до 70-річниці Перемоги над нацизмом у 

Європі та завершення Другої світової війни: 

- «Подвиг не має забуття» 

- «Герої не вмирають» 

- «Пишаємося подвигами Небесної сотні» 

- «Волю не дають, а зберігають» 

 

 

квітень-травень 

 

 

Директор бібліотеки Семенюк Т. К. 

16.  Лекція для студентів другого курсу факультету будівництва та 

водних ресурсів: «Велика Вітчизняна війна у архітектурних 

рішеннях архітектора Єгорова Ю.П.» 

 

квітень 

 

Професор каф. МБГ Єгоров Ю.П. 

17.  Флешмоб у гуртожитку «Квітка пам’яті» з одночасним 

виготовленням червоних маків, як офіційного символу пам’яті 

про тих, хто загинув під час Другої світової війни та віддав своє 

життя на сході України у боротьбі проти російської агресії 

 

 

квітень 

Студентська рада гуртожитку,  

Студентський сенат ФБВР 

18.   

Участь у міському суботнику в парку Перемоги 

 

квітень 

Голова ради ветеранів,  

Студентське самоврядування,  

профком студентів, аспірантів та докторантів 

19.  Акція єднання та пам’яті «Молодь єднає Україну»: одночасне 

виконання Державного Гімну України студентами ЗДІА 

14.35 

28 квітня 

Студентське самоврядування 

20.  Широке висвітлення на сайті заходів академії з відзначення 

пам’ятних дат Перемоги над нацизмом та вшанування героїв 

сьогодення 

 

протягом року 

Начальник сектору зі зв’язку з громадськістю та 

реклами  

Дмитренко І.А.,  

організаційно-виховний відділ 



21.  Медіа-проект Студентського радіо ЗДІА «Break.FM» «Мужність і 

відвага крізь покоління». Привітання ветеранів, викладачів, 

співробітників та студентів з Днем Перемоги над нацизмом  

5-8 травня Директор центру мистецтв «Порт -Арте» 

Прігаро Л.О.,  

головний редактор радіо Кальченко О.,  

студ гр.БУД-12-1 

22.  Участь ветеранів, викладачів , співробітників та студентів академії 

у обласному телемарафоні «Пам’ять» 

квітень-травень Голова ради ветеранів  

23.  Святкова зустріч ветеранів Великої 

Вітчизняної війни: «Не старіють душею ветерани…» 

 

8 травня  

 

Голова ради ветеранів,  

Проректор з НПР Ніконова З.А.,  

організаційно-виховний відділ 

24.  Загально академічна хвилина мовчання із вшанування пам’яті 

загиблих воїнів Другої світової війни та учасників АТО: 

«Пам’ятаємо! Перемагаємо!» 

8.15 

8 травня 

Декани, заступники деканів з ВР, 

викладачі, куратори академічних груп,  

керівники структурних підрозділів 

25.  Вшанування пам’яті загиблих у війні над нацизмом у Європі  та 

воїнів АТО на Алеї Слави і в парку Перемоги м. Запоріжжя 

 

9 травня 

Проректор з НПР Ніконова З.А.,  

організаційно-виховний відділ 

Голова ради ветеранів,  

Студентське самоврядування,  

студентська дружина«Барс», 

профком студентів, аспірантів та докторантів  

 

 

 

 

 

Проректор з НПР                З.А.Ніконова 


