
Заходи з національно-патріотичного виховання 

2014-2015 навчальний рік 

№ 

п/п 
Заходи 

 

Термін 

проведення 

 

Відповідальні 

 

Місце 

проведення 

1.  Участь у Чемпіонаті світу з шашок у складі збірної України  01-05.2014 Богдан Панченков (СП-1-13) 
(отримав перший чоловічий титул 

чемпіонату світу серед юніорів і 

золоту нагороду дорослого 

чемпіонату світу) 

Болгарія 

2.  «Пам’ятні читання», присвячені  видатним подіям в історії 

України та видатним історичним особистостям: 

 До 81-х роковин жертв Голодомору та політичних 

репресій в Україні; 

 30 років від дня смерті Йосипа Сліпого (1892-1984); 

 70 років від дня смерті видатного громадянського і 

церковного діяча митрополита  

.       А. Шептицького (1574-1647); 

 440 років від дня народження видатного українського і 

молдавського церковного та освітнього діяча, мецената 

Могили П.С. (1574-1647). 

 

 

 

Вересень-

грудень 

Вересень 

Листопад 

 

 

Грудень 

 

Зав. каф. філос. та політ., проф.  

Калюжний В.С. 

ЗДІА 

3. 3

. 

Урочисте проведення  Дня знань: 

- зустріч  деканів факультетів зі студентами 1 курсу за 

темою:  

 «Моя Україна – вільна держава» та  

 «Студентське самоврядування як невід’ємна 

складова демократизації вищої школи». 

01.09.2014 Ректорат, декани 

факультетів, ОВВ, бібліотека 

ЗДІА 

4. 9 Деканські години: «Історія та традиції ЗДІА», «Кодекс честі 

студента ЗДІА», «Кодекс поведінки студентів ЗДІА» 

02-15.09.2014 Заступники деканів з НВР Один раз на 

місяць 

5.  Участь студентів у «Марші миру» на підтримку 

територіальної цілісності та державного суверенітету 

12.09.2014 Нач. ОВВ Марті І.В., Студ. 

самовр. 

м. 

Запоріжжя 



України відповідно до мирних ініціатив Президента 

6.  Фотоконкурс Студентського сенату: «Мое лето пролетело 

как камета» 

17.09.-

30.09.2014 

Голова Студ. самовр.  

Бінюк М.О. 

ЗДІА 

7.  Акція Ради жінок: «Подаруй тепло бійцю!» під гаслом 

«Жінки академії проти війни! 

17.09.-

30.09.2014 

Голова Ради жінок  

Семенюк Т.К. 

Ауд. 42-б 

8.  Єдиний день інформування: «До міжнародного дня пам’яті 

жертв фашизму» 

18.09.2014 ОВВ, заст. дек. з НВР ЗДІА 

9.  Участь у благодійній мистецькій акції пам’яті героїв АТО: 

«Єдина країна – разом до перемоги!» 

18.09.2014  ОВВ, Студ. самовр. К/з ім. 

Глінки 

10.  Походи вихідного дня студентів 1-го курсу з метою 

ознайомлення зі спортивною базою на о. Хортиця, 

проведення змагань з футболу, волейболу, настільного 

тенісу:                                                                 ФБВР, ФЕУ                

                                                                                       ФАСУВ 

                                                                             МФ, ФЕЕ 

 

 

 

21.09.2014 

22.09.2014 

28.09.2014 

Зав. каф. ФвіС, доц. 

Кузьменко О.М., декани, 

заст. деканів з НВР, Студ. 

сенат 

о. Хортиця , 

с/о табір 

«Студентсь-

ка Січ» 

 

 

11.  Міжнародна науково-практична конференція: «Україна-

Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції» 

25.09.-

27.09.2014 

Проректор з НПР, проф. 

Ніконова З.А. 

а. 322 

12.  Засідання Філософського клубу ЗДІА на тему: «Інтелігенція 

та політична еліта України: європейський контекст»  

(доповідач: Кіндратець О.М. – д.політ.н., проф.  

(м. Запоріжжя ) 

26.09.2014 

 

Голова клубу, доц. 

Макушинська Г. П. 

а.322 

13.  Заходи до Міжнародного Дня громадян похилого віку 01.10.2014 Голова Ради ветеранів, 
доц.. Яхненко В.М., мет. 
вищ. кат. Барякіна Л.М. 

Рада 

ветеранів 

14.  Нагородження  учасників конкурсу: «Літо пролетіло як 

камета» 

01.10.2014 Голова студ. самовряд. 
Бінюк М.О. 

а. 214 

15.  Участь у круглому столі: «Публічність влади – громадський 

контроль» у рамках тижня: «Доступ до публічної 

інформації» 

04.10.2014 Заст. голови Студ. самовр. 

Мальцева В. 

Обл. центр 

молоді 

16.  Участь у семінарі Центру політичних студій та аналітики: 

«Як боротися з корупцією» 

06.10.-

08.10.2014 

Голова Сенату ФБВР 

Мальцева В.В. 

Готель 

«Театраль-

на» 



17.  Турнір з волейболу серед чоловічих команд, присвячений 

визволенню м. Запоріжжя від фашистських загарбників. 

Команди: викладачі та співробітники ЗДІА, МНС, 

адміністрація Ленінського району, ветерани команди 

«Металург» 

09-10.10.2014 Каф. ФвіС, викладачі та 

співробітники ЗДІА 

м. 

Запоріжжя 

18.  Традиційний суботник на дитячій залізниці, присвячений 

річниці визволення м. Запоріжжя від фашистських 

загарбників («Солдатська каша» та екскурсії по території 

залізниці) 

11.10.2014 

 

Профком студ., аспір. та 
докт. 

Дитяча 

залізниця 

(50 студ) 

 

19.  Зустріч голови Ради ветеранів зі студентами ФБВР з нагоди 

71-річниці визволення м. Запоріжжя від фашистських 

загарбників та Дня  міста Запоріжжя 

11.10.2014 Голова ради ветеранів, доц. 

Яхненко В.М. 

а. 94 

20.  Акція: «Даруйте дітям тепло!». Зустріч з дітьми із зони 

АТО та вручення їм подарунків 

13.10.2014 Голова Студ. самовр.  

Бінюк М., Сириця А.  

м. 

Запоріжжя 

21.  Участь у мітингу-реквіємі, присвяченого Дню визволення 

міста Запоріжжя від фашистських загарбників та 

урочистому покладанні квітів до меморіалу «Скорботна 

мати»  

13.10.2014 Голова Ради ветеранів, доц. 

Яхненко В.М., нач. ОВВ 

Марті І.В. 

Меморіал 

«Скорботна 

мати» 

22.  Зустріч ветеранів академії з нагоди 71-річчя визволення  

м. Запоріжжя від фашистських загарбників 

13.10.2014 Голова Ради ветеранів, доц. 

Яхненко В.М., ОВВ 

Рада 

ветеранів 

23.  Участь у Всеукраїнській молодіжній інтелектуальній грі 

«Погляд молоді на Європейський вибір України» у рамках 

проведення Європейського тижня місцевої демократії 

(команда ЗДІА посіла ІІІ місце) 

15.10.2014 Студ. самовр.  

Мальцева В.В., Небеснюк 

В.О.,  Горлачов О.Є.  

ЗОЦМ 

24.  Квест у гуртожитках 15.10.2014 ФБВР, Мальцева В., Рада 

гуртожитків 

Гуртожитки 

25.  Перегляд спектаклю «Україна єдина!» у Запорізькому 

академічному українському музично-драматичному театрі 

ім. В.Г. Магара 

17.10.2014 Проректор з НПР, проф. 

Ніконова З.А., Студ. 

самоврядування 

Театр 

«Магара» 

26.  Участь в урочистих зборах до 71-річчя визволення 

Запоріжжя від фашистських загарбників  

21.10.2014 Голова Ради ветеранів, доц.. 

Яхненко В.М. 

Палац 

«Металур-

гів» 



27.  Виставка «Фотосушка «Україна єдина» 29.10.2014 Голова Студ. самовр. Бінюк 

М.О., Студ. сенат ФЕЕ 

Фойє  

Л-корпусу 

28.  Святковий захід ФЕУ: «Моя країна – Україна» 13.11.2014 Студ. сенат ФЕУ 2 поверх Л-

корпусу 

29.  Зустріч голови Студентського сенату ФБВР Мальцевої 

Вікторії з лідерами Студентського самоврядування щодо 

стажування за програмою «Навчальні поїздки у Польщу» та 

знайомства з європейськими цінностями Європейського 

союзу 

14.11.2014 ФБВР, Мальцева В. Л-203 

30.  Засідання Філософського клубу ЗДІА: «Видатна духовна 

постать української історії (до 70 роковин з дня смерті 

Митрополита Андрія Шептицького)». Доповідач: 

Протопресвітер о. Андрій (Бухвак), настоятель храму 

Святого архістратига Михаїла Донецько-Харківського 

екзархату Української Греко-Католицької церкви 

21.11.2014 Завідувач кафедри філософії 

та політ., проф. 

Калюжний В.С. 

а. 322 

31.  Вшанування пам’яті жертв Голодомору викладачами, 

співробітниками і студентами на мітингу скорботи та 

поминальній панахиді біля пам’ятника жертвам 

Голодомору та політичних репресій  

22.11.2014 Начальник ОВВ Марті І.В., 

голова Студ. дружини «Барс» 

Небеснюк В.О., Студ. рада 

Меморіал 

жертвам 

Голодомору 

32.  Друга волонтерська благодійна акція «Допоможеш бійцю – 

захистиш себе!» у межах програми «Жінки академії проти 

війни» (допомога бійцям 55 артилерійської бригади та 12-

го батальону територіального захисту) 

Протягом 

місяця 

Куратор акції доц. каф. МКМ 

Косенко В.М. 

ЗДІА 

33.  Участь заступника голови Студентського самоврядування 

Мальцевої В. у телевізійній передачі каналу «Запоріжжя» 

«Молодіжний портал» 

01.12.2014 Заст. голови Студ. самовр. 

Мальцева В. 

Канал 

«Запоріжжя» 

34.  Благодійна акція: «Зігріємо захисників України». Збір 
макулатури з метою накопичення грошей на 
придбання зимової форми воїнам 37-ого батальону 
територіальної оборони 

05-25.12.2014 Рада жінок, Татрукова Т.М. 
(бібліотека) 

ЗДІА 

35.  Лекція-тренінг: «Права людини на пальцях» до 

Міжнародного дня захисту прав людини та 

Всеукраїнського тижня права 

11.12.2014 Доц. КПУ Бережна Г.В., 

Студ. сенат, Студ. дружина 

«Барс» 

ЗОЦМ 



36.  Тренінг: «Розвиток Студентського самоврядування у ВНЗ 

України в контексті демократичних перетворень» за 

ініціативи громадської організації «Світло» 

17.12.2014 Студентське самоврядування а. 322 

37.  Практична лекція-зустріч, присвячена Асоціації України в 

ЄС: «Переваги від євроінтеграції для місцевих бізнес-кіл» 

19.12.2014 Мальцева Вікторія, Бочарь 

В.М., громадська організація 

«Центр інтелектуального 

розвитку» 

а. 322 

38.  Участь в Обласному літературно-дослідному конкурсі 

«Патріотизм у долі Запоріжжя» 

Протягом 

місяця 

Каф. українознавства ЗДІА 

39.  Благодійні акції до Дня святого Миколая: 

- православний дитячий притулок «Надія»; 

-  школа-інтернат №7 для дітей з невідкритою формою 

туберкульозу на о. Хортиця; 

- Дитяче відділення обласної психіатрічної лікарні. 

 

19.12.2014 

05.01.2015 

 

18.12.2014 

 

МФ  

ФЕУ 

 

ФЕЕ 

 

м. Запоріж- 

жя 

40.  Навчальні тренінги експертів з економічної частини Угоди 

про Асоціацію між Україною та ЄС при підтримці 

Посольства Великої Британії в Україні 

19.12.2014 Мальцева Вікторія, Бочарь 

В.М., громадська організація 

«Центр інтелектуального 

розвитку» 

а. 322 

41.  Засідання Філософського клубу ЗДІА на тему:  

«Свято як культурний феномен» 

21.12.2014 Зав. каф. філософії та політ., 

проф. Калюжний В.С. 

 

а. 322 

42.  Проведення  хвилини мовчання на знак вшанування пам’яті 

мирних мешканців, які загинули під час обстрілу 

терористами автобусу поблизу  

м. Волноваха Донецької області  

15.01.2015 Нач. ОВВ Марті І.В. ЗДІА 

43.  Туристична подорож по місцях України (Карпати - 

Драгобрат) 

20.01.-

27.01.2015 

Студ. самовр.  Карпати  

(100 студ.) 

44.  Заходи до Дня Соборності України. Комплексний обласний 

молодіжний захід «Ланцюг єднання»: 

 - молодіжна хода вздовж Дніпрогесу (з’єднання лівого та 

правого берегів Дніпра); 

- флешмоб (збирання пазлу карти України та виконання 

гімну України за участю молоді Запоріжжя).  

22.01.2015 Нач. ОВВ Марті І.В., 

Студентське самоврядування, 

Мальцева В. 

Дніпрогес, 

парк 

Металургів 

на Алеї 

Захисників 

Вітчизни 



45.  Урочисте засідання До Дня Соборності України у театрі ім. 

Магара 

22.01.2015 Проректор з НПР, проф. 

Ніконова З.А., лідери Студ. 

самовр. 

Театр ім. 

Магара 

46.  Покладання квітів на Алеї Слави до меморіалу учасників 

локальних війн  

14.02.2015 Рада ветеранів, Студ. самовр, 

проректор з АГР Баранець 

В.І. 

Алея Слави 

47.  Засідання Філософського клубу за темою: «Цивілізаційні 

виклики для України і світу» (круглий стіл) 

27.02.2015 Голова «ФК ЗДІА» 

Макушинська Г.П. 

а. 316 

48.  Клуб «Active Brain»: Ми не кращі – ми єдині!» Що середи Ст. гр. СП-13-1  

Небеснюк В., доц.  

Чурсін О.О. 

а. Л-322 

49.  Книжкові виставки: 

- «Котляревський І.П. (245 років від дня народження)»; 

- «Довженко О.П. (120 років від дня народження)»; 

- «Коцюбинський М.М. (150 років від дня народження)»; 

- «Європейський вектор розвитку: стратегія для України»; 

- «Туризм – відпочинок, спорт, пізнання»; 

- «Є в книгах незмінна глибина…» (до українського дня 

бібліотек); 

- «Українська музична скарбниця» (до Міжнародного 

дня музики)»; 

- «Добром забуте серце обігрійте» (до Міжнародного 

дня людей похилого віку); 

- «Сучасна освіта в Україні»; 

- «Любимый сердцу город»; 

- «Ще як були ми козаками…» (до Дня українського 

козацтва ); 

  -«Заводи Запоріжжя»; 

-До Дня української писемності і мови: «І народу без мови 

нема»; 

- «Вишневі усмішки (125 років від дня народження Остапа 

Вишні)»; 

- «Голодомор 1932-1933 років в Україні: «Свіча 

 

04.09.2014 

05.09.2014 

15.09.2014 

24.09.2014 

25.09.2014 

26.09.2014 

 

01.10.2014 

 

01.10.2014 

 

06.10.2014 

13.10.2014 

14.10.2014 

 

15.10.2014 

 

08.11.2014 

 

10.11.2014 

 

Директор бібліотеки 

Семенюк Т.К. 

Бібліотека 



поминальна, свіча надії»; 

- «Ти – людина, отже маєш ти права»; 

- «Звичаї нашого народу»; 

- «Українська соборність: ідеал, досвід, проблеми (до Дня 

Соборності України)»; 

- «Пам’яті Героїв Крут». 

 

21.11.201 

08.12.2014 

09.01.2015 

21.01.2015 

 

29.01.2015 

50.  Висвітлення організаційно-виховних заходів на сайті 

академії: 

 

1. «Студентами ФБВР отримано грант «Запоріжсталі»!; 

2. «Чемпіонат світу з шашок у Болгарії. Студент ЗДІА – 

чемпіон!»; 

3. «Запоріжжя – це Україна!»;  

4. «Здорова молодь – здорова нація!»; 

     9. «Міжнародна науково-практична конференція: 

«Україна-Польща: діалог культур в контексті 

євроінтеграції»; 

      11. «Інтелігенція та політична еліта України: 

європейський контекст». 

5.     Моє літо»; 

6.  Допоможи нашому солдату 

7. Круглий стіл: «Молодь в умовах сучасності»; 

8. «Жінки академії проти війни. «Подаруй тепло 

бійцю!»; 

9. «Фотосушка 2014 «Україна єдина»; 

10.  «Погляд молоді на європейський вибір України»; 

11.  «Квест у гуртожитку»; 

12.  «Студенти ЗДІА–найкращі фахівці у  

        будівництві !!!»; 

13.  «Герої не вмирають! Вони на завжди залишаються у 

наших серцях…»; 

14.   «Тоді міг врятувати хліб – сьогодні може врятувати 
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Проректор з НПР, проф. 

Ніконова З.А., модератор 
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ЗДІА 



пам’ять» День пам’яті жертв Голодомору»; 

15.  «Благодійна акція «Зігріємо захисників України»; 

16.  «Нове покоління фінансистів – за Європейський 

вектор розвитку України»; 

17. «Благодійна акція «Подаруй світло»; 

18.  «Клуб «Active Brain» Ми не кращі – ми єдині!»; 

19.  «Міжнародний День захисту прав людини»; 

20.  «Студенти МФ з любов’ю до «Надії»; 

21.  «Лекція-зустріч з питань Асоціації України в ЄС та 

перевагам від євроінтеграції для місцевих бізнес-кіл»; 

22.  «Свято як культурний феномен»; 
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