
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

в Запорізькій державній інженерній академії 

в 2013-2015 р.р. 

 

Виховний процес в академії у напрямку національно-патріотичного 

виховання молоді відбувається відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», Статуту ЗДІА, Концепції організаційно-виховної роботи на 2013-2017 

р.р, Програми  національно-патріотичного виховання у ЗДІА (додаток 1) за 

напрямками: 

1. Формування національної свідомості.  
2. Виховання правової культури. 

3. Підтримка традицій, історії академії та формування вузівського 

патріотизму. 

4. Формування громадянської свідомості і відповідальності студентів, 

сприяння розвитку та підтримці Студентського самоврядування. 

5. Формування національно-культурних традицій молоді в умовах 

євроінтеграції. 

6. Професійне виховання молоді. 

7. Діяльність громадських організацій ЗДІА у сфері національно-

патріотичного виховання та співпраця з державними та громадськими 

організаціями у напрямку реалізації програми. 

Основні завдання виховної роботи  

у напрямку національно-патріотичного виховання: 

- 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  

української історії, спадкоємності розвитку; 

- відновлення і вшанування національної пам'яті; 

- 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 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. 

 

 

За мету ставиться 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 запитів. 

Протягом  2013-2015 років проведено понад 350 заходів. 

Робота національно-патріотичного виховання здійснюється відповідно 

до щорічних планів організаційно-виховної роботи (календарного та за 

напрямками), поточних планів роботи (додаток 2). За підсумками проведених 

заходів складаються щомісячні звіти (додаток 3). Проведені заходи 

висвітлюються на сайті та у газеті «Академія». Реалізується через діяльність та 

за підтримки викладацького складу колективу та ректорату, органів 

Студентського самоврядування, Ради з навчально-виховної роботи ЗДІА, 

громадських організацій ЗДІА, кафедр, клубів та через співпрацю з державними 

установами та громадськими організаціями м. Запоріжжя (додаток 4). 

 

Додаток 1 

Нормативно-правова база  

національно-патріотичного виховання молоді у ЗДІА: 

 

1. Закон України «Про вищу освіту». 

2. Концепція організаційно-виховної роботи на 2013-2017 р.р . 

3. Програма національно-патріотичного виховання молоді Запорізької 

державної інженерної академії на 2011-2015 р.р. 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2009 № 636 «Про 

Концепцію національного виховання студентської молоді». 

5. Постанова Кабінету Міністрів від 28.01.2009 №41 «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-

2015 роки. 

6. Освітньо-інформаційна-Програма «Сильна родина-міцна країна» ЗДІА 

на 2010-2015 роки. 

7. Просвітнецько-оздоровча програма ЗДІА на 2010-2015 роки «Здоров’я 



молоді-здоров’я нації». 

8. - «Програма підвищення рівня правової освіти студентів у ЗДІА на 2014-

2017 роки». 

 

Додаток 2 

Протягом 2013-2015 років розроблено та реалізовано плани: 

 

- План заходів щодо святкування 75- річчя від дня заснування Запорізької 

області; 

- План заходів ЗДІА щодо викорінення , профілактики та запобігання 

службових зловживань та інших негативних явищ у 2013-2014 н.р.; 

- План заходів ЗДІА на виконання закону України щодо обмеження 

споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв; 

- План розвитку спортивно-оздоровчого комплексу «Студентська Січ» на 

2014 рік; 

- План підготовки та відзначення 69-річниці пам’ятних дат Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні у 2013, 2014 роках; 

- План заходів до Дня матері та міжнародного дня сімї;  

- План заходів з протидії тероризму на 2014-2017 роки з ЗДІА;  

- План заходів до Дня матері та міжнародного дня сім’ї у 2013, 2014 роках; 

- План заходів з профілактики порушення правил дорожнього руху та 

дотримання правил життєдіяльності на період до 2017 року; 

- План заходів з організації громадського обговорення змін до Конституції 

України у Запорізькій державній інженерній академії (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2014 року № 415-р «Про 

організацію проведення обговорення змін до Конституції України щодо 

децентралізації державної влади»). 

 

З метою вдосконалення системи правової освіти розроблено та 

реалізовано:  

- «Програма підвищення рівня правової освіти студентів у ЗДІА на 2014-

2017 роки» (24 квітня 2014 року); 

 Положення про Комісію з профілактики правопорушень серед осіб, які 

навчаються у ЗДІА Положення про діяльність студентської дружини 

«Барс» ЗДІА;  

 План заходів Запорізької державної інженерної академії щодо 

викорінення, профілактики та запобігання службових зловживань, 

проявів хабарництва та інших негативних явищ у 2013-2015 р.р.;  

  План заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху у Україні на період до 2015 року ;  

 План заходів з протидії тероризму на 2011-2015 роки ЗДІА; 

 План заходів ЗДІА «Про заборону та вживання алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів у навчальних закладах до 2015 року» (на виконання 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 



України щодо обмеження споживання і продажу пива та 

слабоалкогольних напоїв»; 

 План заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху у Україні на період до 2015 року (16.11.2012 р.); 

 План заходів з протидії тероризму на 2013-2015 роки 

Додаток 4 

Співпраця ЗДІА у напрямку національно-патріотичного виховання з 

державними та громадськими організаціями: 

 

1. Управління освіти і науки облдержадміністрації. 

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

3.  Обласний центр патріотичного виховання молоді. 

4. Управління культури і туризму облдержадміністрації. 

5. Комітет у справах сім’ї та молоді Запорізької міськради. 

6. Запорізька організація Товариства Червоного Хреста Ленінського району. 

7. Благодійний фонд «Сподівання». 

8. Запорізька жіноча організація «Центр громадянсько-соціальних ініціатив». 

9. Запорізький міський центр „Здоров’я” 

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

11. «Обласний центр молоді» ЗОР. 

12. КЗ «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 

13. Запорізький жіночий кризовий центр «Гармонія». 

14. Запорізька обласна академія інститут післядипломної педагогічної освіти 

вчителів. 

15. Обласний та районний центри праці для молоді. 

16. Запорізький міський центр зайнятості Ленінського району (практичний 

психолог центру). 

17. Священики Запорізької єпархії Київської православної церкви. 

18. Національний заповідник «Хортиця. 

19. Відділ легалізації об’єднань громадян, правової роботи та правової освіти  

Запорізького міського управління юстиції  

20. Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного 

відбору ВОЗ УМВС України в Запорізькій області  

21. Хортицький РАГС  

22. Відділ кримінальної міліції у справах дітей Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС 

України в Запорізькій області  

23. Викладачі кримінального права ЗНУ  

24. Правозахисний центр «Поступ»  

25. Відділ профілактики злочинності експертів СТКЗР Запорізького РВ НДЕКЦ 

при ГУМВС України у Запорізькій області  

26. Відділ з профілактичної роботи ДАІ ЗМУ м. Запоріжжя  

27. Райвідділ МВС України Ленінського району м. Запоріжжя  

28. Центр соціальних громадських ініціатив Громадське об’єднання психологів 

та психоаналітиків «Взаємодія»  



29. Благодійний фонд «Сподівання»  

30. Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом  

31. Нарколог обласного клінічного наркологічного диспансеру. 

 

 

 


