
Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води...

В годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ

ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЗДІА



В основу національно-патріотичного 

виховання  молоді покладено ідею української 

державності, побудови громадянського 

суспільства, виховання патріотизму,

моральності, загальнолюдських цінностей у 

молоді

Головна мета :

формування свідомого громадянина-патріота української

держави, активного провідника національної ідеї, представника

української національної еліти через набуття молодим

поколінням національної свідомості, активної громадянської

позиції, високих моральних якостей та духовних цінностей.
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Конституція України

Закон України «Про вищу освіту»

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і

науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму

України від 27.10.2009 р. № 3754/981/538/49 «Про затвердження Концепції

національно-патріотичного виховання молоді».

Постанова Кабінету Міністрів від 28.01.2009 №41 «Про затвердження Державної

цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки».

Указ Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/ 2001 «Про Національну 

програму правової освіти населення»

«Концепція організаційно-виховної роботи ЗДІА»

Щорічні плани організаційно-виховної роботи ЗДІА

 Листи МОНУ, Запорізької обласної державної адміністрації, Департаменту освіти

і науки ОДА, листи обласного міського ГУМВС України в Запорізькій області

Пропозиції центральних, місцевих органів виконавчої влади та молодіжних

громадських організацій з метою захисту національних інтересів держави,

утвердження патріотизму, моральності та формування загальнолюдських

цінностей молоді.





- виховання молодої людини – патріота України;

- формування національної свідомості і відповідальності за долю України;

- виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної 

пам’яті;

- утвердження в свідомості молодих громадян об'єктивної оцінки  національної історії, 

спадкоємності розвитку;

- відновлення і вшанування історичних пам'яток національної культури;

- вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим людям віри у 

верховенство закону;

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної 

символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;

- підняття престижу української мови в академічному середовищі: формування мовної 

культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;

- виховання бережливого ставлення до національного багатства країни,  культури, 

традицій;

- створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського 

самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів;

- забезпечення підготовки високого рівня професійності молодої людини, високої 

мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак держави; 

- сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації;

- плекання поваги до своєї ALMA MATER, дотримання і розвиток демократичних та 

академічних традицій вищого навчального закладу;

- виховання здатності протидії проявам аморальності, правопорушень, 

бездуховності, антигромадської діяльності.

Основні завдання національно 
патріотичного-виховання:





 формування національної свідомості і відповідальності за долю 

України; виховання бережливого ставлення до української культури;

 утвердження державної мови у ЗДІА;

 виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством;

 виховання правової культури, поваги до Конституції;

 підтримка традицій, історії академії та формування вузівського 

патріотизму;

 формування громадянської свідомості і відповідальності студентів, 

розвитку та підтримки Студентського самоврядування;

 формування національно-культурних традицій молоді в умовах 

євроінтеграції;

 професійне виховання молоді;

 діяльність громадських організацій ЗДІА у сфері національно-

патріотичного виховання та співпраця з державними та   громадськими 

організаціями у напрямку реалізації програми.
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реалізація державної політики у сфері виховання молодої людини – патріота України;

виховання любові до рідної землі, історії своєї країни та історії академії, відновлення і

збереження історичної пам’яті;

культивування кращих рис української ментальності;

виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, міста і області;

створення умов для набуття молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та

культурних надбань українського народу, мешканцям міста та ветеранів академії;

відновлення національних цінностей України, залучення студентів до їх збереження;

формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму,

національної свідомості, любові до свого народу, його історії, української Держави,

рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії

українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

підвищення рівня патріотичного виховання студентської молоді шляхом проведення

тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини;

проведення тематичної пошуково-дослідної роботи.



ЗАПОРІЖЖЯ - ЦЕ УКРАЇНА!
* 12 вересня 2014p. студенти, викладачі та 

співробітники академії взяли
участь у МАРШІ МИРУ та пройшли проспектом 
з національною символікою

* «ПАТРІОТИЗМ ЯК ФАКТОР СОБОРНОСТІ 
УКРАЇНИ» 

22 січня 2015 року до Дня Соборності студенти, 
викладачі та співробітники
ЗДІА взяли участь в обласному молодіжному
заході «ЛАНЦЮГ ЄДНАННЯ»
та флешмобі, де збирали пазл карти України

* «ПОДВИГ ГЕРОЇВ КРУТ»: погляд через 
століття»
29 січня – День вшанування пам’яті героїв Крут



ЄДИНА

Пам'яті

Героїв Небесної Сотні 

присвячується
Запорізька державна інженерна академія



Горить свіча і пам'яті сльоза,
Додолу з неї краплями стікає,
Земля ридає, плачуть небеса,
Героїв Україна пам'ятає. 

Ми будемо їх пам’ятати …
Їхній подвиг неоціненний для 
України. 
Їхньою кров’ю омита нова 
держава.





69-річниця  Перемоги у Великій Вітчизняній війні



• «ЖІНКИ АКАДЕМІЇ ПРОТИ ВІЙНИ»

17 вересня – 2 жовтня 2014 року в академії

відбулася благодійна акція

«ПОДАРУЙ ТЕПЛО БІЙЦЮ!»

• У жовтні - листопаді 2014 року в академії

відбулася благодійна акція

«Допоможеш бійцю – захистиш себе!»

• 25 вересня 2014 року в академії була

організована благодійна АКЦІЯ «ДОПОМОЖИ

НАШОМУ СОЛДАТУ» за підтримки

Студентського сенату та профкому студентів,

аспірантів та докторантів ЗДІА. На зібрані

кошти куплено теплий одяг для бійців

55 батальйону – це наші запорізькі хлопці, які

зараз знаходяться в зоні АТО.

• Благодійна акція

«ЗІГРІЄМО ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ» з 5 по 25 

грудня 2014 року

• ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!

ВОНИ НАЗАВЖДИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ У 

НАШИХ СЕРЦЯХ ... 17 листопада в Запоріжжі

поховали солдата 37-го батальйону

територіальної оборони Романа Швачка, 

випускника ЗДІА 2000-го року.



забезпечення проведення просвітницьких тематичних заходів, спрямованих на

формування правової культури, поваги до Основного Закону держави, отримання

знань про свої конституційні права, свободи, обов’язки, знань з історії становлення та

розвитку вітчизняного конституційного права, його ролі в українському

державотворенні та діяльності видатних правників у цій сфері, круглих столів,

наукових конференцій, документальних та літературних виставок тощо;

забезпечення безумовного дотримання норм статті 10 Конституції України та Закону

“Про мови”;

забезпечення права студентів академії на одержання інформації українською мовою;

сприяння підвищенню загальної мовної культури студентів та виховання

громадянського обов’язку перед Україною, суспільством;

формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання

громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних

інтересів та незалежності держави;

забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого

віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;

залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях та сприяння розвитку

волонтерського руху.
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формування елементів корпоративної культури ЗДІА на

традиціях та історії академії;

виховання у студентів почуття поваги і гордості за причетність до

історико-культурної спадщини і надбань колективу ЗДІА;

формування навичок корпоративної культури як гаранта

виконання положень Кодексу честі студента ЗДІА, Кодексу

поведінки студентів ЗДІА;

формування корпоративного мислення на основі єдності цілей і

цінностей;

формування нових правил, процедур і стандартів поведінки в

академії.







Міс та містер академія -2014



забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

створення умов для виконання студентами своїх обов’язків;

сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за 

інтересами;

організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і 

молодіжними організаціями;

активізація волонтерської роботи Студентського самоврядування:  забезпечення 

проведення благодійних акцій «Милосердя», «Ветерани живуть поруч»; участь у 

Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця»;

запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі, виховання почуття 

свідомого молодого громадянина міста та громадської активності молоді. 



Студентське самоврядування ЗДІА 









 проведення тематичних лекції, конференцій, інформаційних годин, 

засідань філософського та Політичного клубу ЗДІА, присвячених 

висвітленню сутності та ролі ЄС у сучасному світі;

проведення дня інформування студентів до Дня Європи;

 привернення уваги студентської молоді до питання збереження 

європейської спадщини у широкому сенсі (культурної, історичної, 

природної тощо).

проведення Днів європейської спадщини в академії;

залучення студентів-іноземців до культурно-масових заходів академії;

реалізація програми мобільності студентів в умовах євроінтеграції;

сприяння виконанню міжнародної діяльності ЗДІА.





забезпечення системності національно-патріотичного виховання;

залучення студентів академії до вивчення культури, історії України, пропагування
кращих здобутків національної культурної та духовної спадщини, підтримка
професійної та самодіяльної художньої творчості, діяльності творчих об’єднань,
клубів за інтересами, фольклорних колективів;

активне залучення до патріотичного виховання молоді діячів сучасної культури,
мистецтва, науки, спортсменів;

популяризація молодіжного внутрішнього туризму та пам’яток української історії,
культури, природи, історичних місць та подій, етнографії та життєписів відомих
діячів;

проведення заходів зі спортивної підготовки, фізичного виховання, спрямованих
на утвердження здорового способу життя молодих громадян та створення
відповідних умов;

сприяння роботі клубів у ЗДІА, які проводять заходи з патріотичного виховання;

реалізація планів дій та програм з патріотичного виховання молоді разом з
місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

забезпечення активної участі молоді в заходах національно-патріотичного
спрямування, у тому числі, до загальнодержавних свят;

проведення виховних заходів, які сприятимуть зміцненню дружніх стосунків,
формуванню поваги до культури представників різних національностей;

 підвищення рівня толерантності, запобігання проявам ксенофобії, расової та
етнічної нетерпимості в молодіжному середовищі.





Співпраця з державними та   громадськими організаціями у 

напрямку реалізації програми правової освіти

Відділ легалізації об’єднань громадян, правової роботи та правової освіти  Запорізького 

міського управління юстиції

Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору ВОЗ УМВС 

України в Запорізькій області

Хортицький РАГС

Відділ кримінальної міліції у справах дітей Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій 

області

Викладачі кримінального права ЗНУ

Правозахисний центр «Поступ»

Відділ профілактики злочинності експертів СТКЗР Запорізького РВ НДЕКЦ при ГУМВС України 

у Запорізькій області

Відділ з профілактичної роботи ДАІ ЗМУ м. Запоріжжя

Райвідділ МВС України Ленінського району м.Запоріжжя

Центр соціальних громадських ініціатив Громадське об’єднання психологів та психоаналітиків 

«Взаємодія»

Благодійний фонд «Сподівання»

Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом

Нарколог обласного клінічного наркологічного диспансеру
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Управління освіти і науки облдержадміністрації.

Управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

 Обласний центр патріотичного виховання молоді.

Управління культури і туризму облдержадміністрації.

Комітет у справах сім’ї та молоді Запорізької міськради.

Запорізька організація Товариства Червоного Хреста Ленінського району.

Благодійний фонд “Сподівання”.

Запорізька жіноча організація “Центр громадянсько-соціальних ініціатив”.

Запорізький міський центр “Здоров’я”.

Запорізький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

“Обласний центр молоді” ЗОР.

КЗ «Обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”.

Запорізький жіночий кризовий центр “Гармонія”.

Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти вчителів.

Обласний та районний центри праці для молоді.

Запорізький міський центр зайнятості Ленінського району (практичний психолог центру).

Запорізька єпархія Київської православної церкви.

Національний заповідник “Хортиця”.

Козацька спеціалізована дружина “Січ”.
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- забезпечення проведення заходів, спрямованих на реалізацію молоддю інтелектуальних та 

творчих проектів, поліпшення професійної орієнтації, розвиток мотивації до праці;

- створення умов для професійного зростання, залучення молоді до державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування



Дякую

за увагу!


