
Звіт про заходи національно-патріотичного виховання  

 та інформаційно-просвітницьку діяльність ЦГО ІДГУ за 2019 рік  

 

Головним у виховній роботі є  створення умов для якнайширшої реалізації 

ініціатив студентської молоді, діяльності студентських самоврядних 

організацій, концентрації зусиль усього колективу Університету на 

формування у молоді відповідальності за своє професійне зростання, фахівця 

з активною громадянською позицією, відповідального за долю держави, і з 

самоусвідомленням себе як продовжувача духовних та інтелектуальних 

традицій університету. 

 

Питання гуманітаризації вищої освіти актуалізується у контексті глобалізації 

суспільства в 2019 році стало більш  актуальним. Гуманітаризація освітньо-

виховної діяльності розвиває у студента навички до системної оцінки 

професійних проблем і вміння їх раціонального вирішення, стимулює 

потреби продуктивного творчого характеру.  

 

Аналізуючи проведену  виховну та культурну  діяльність  Університету за 

2018-2019 н. р., слід відзначити, що при організації  роботи враховувались 

інтереси, нахили, прагнення та ідеали студентів. Для покращення  навчально-

виховного процесу в ІДГУ діє інфраструктура, до складу якої входять: Центр 

громадянської освіти, Центр української мови та культури, Центр 

національних культур, студентське самоврядування, Центр кар’єрного росту 

тощо. 

 

Виховна  та культурна діяльність в університеті проводилась відповідно до 

основних положень Конституції України, законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», нормативних документів МОН України, Національної 

доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст., Концепції національного 

виховання студентської молоді, Концепції національно-патріотичного 

виховання молоді, стрижнем яких є національна ідея, що відіграє роль 

консолідуючого фактора в суспільному розвитку, спрямованого на 

вироблення активної життєвої позиції людини, наказів ІДГУ, плану виховної 

роботи зі студентами ІДГУ.  

 

Виховна робота в університеті проводиться на основі складеного та 

затвердженого плану за такими основними напрямами:  національно-

патріотичне виховання, громадянсько-правове та моральне виховання, 



естетичне виховання, екологічне виховання, фізичне виховання та здоровий 

спосіб життя. 

Національно-патріотичне виховання є складовою частиною цілісного 

навчально-виховного та наукового процесу, який реалізують відповідно до 

Плану роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (Наказ МОН 

України № 641 від 16.06.2015 року) та Календаря знаменних і пам’ятних дат.  

 

Університет  систематично реагує на виконання листів МОН та 

Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.   

Центром громадянської освіти ІДГУ  на виконання листа МОН України 1/9-

355   від 05.06.2019  щодо хронології подій 2014-2019 років (АР Крим, АТО, 

ООС)  організовано та проведено в рамках національно-патріотичне 

виховання більш 130 заходів, серед яких варто відзначити:  

науковий історичний дайджест «Від козаків до кіборгів» (15  жовтня  2019 

року), кейс-стаді «Вибори як елемент демократії» (7 квітня  2019 року), 

круглий стіл: «Герої не вмирають», історичну платформу до Дня Соборності 

України (23 лютого 2019 року). 

 

Дедалі популярними серед молоді стають творчі зустрічі. Важливим 

майданчиком для висловлювання особистої думки щодо подій в Україні 

стали: літературна студія «Гідності хай промінь не згасає!» (20 листопада 

2019 року) , презентація книги «Іду на мир» Ольги Кирилюк (7 жовтня 2019 

року), зустріч з режисером документального фільму «Нескорені духом» 

Вадимом  Антошиним (16 вересня 2019 року). 

Також затребуваними  виявилися  такі форми спілкування, як відкритий  

діалог (до Дня вшанування  учасників бойових  дій  на території інших 

держав: «Ціна чужої війни» (15 лютого 2019 року) і панельна дискусія 

(«Забутий соціум – українці в нацистських концтаборах» (11 квітня  2019 

року)). 

 

На виконання листа МОН України 1/9-354 від 05.06.2019 «Щодо відзначення 

140 річчя  від дня народження Симона Петлюри» та згідно з Планом заходів 

із відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років і 

вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 проведено ряд заходів: 

книжкова тематична виставка «День Соборності України» (22  лютого 2019 

року), виставка тематичних фотоматеріалів «Пам’яті героїв Крут» (28 січня  

2019 року), тематична виставка  «Символ української свободи» (29  січня  

2019 року) та ін.  



Студенти в рамках освітніх проектів брали активну участь в історико-

літературних конференціях: «Національна єдність – запорука державності 

України» до 100-річчя Соборності України»  (21  лютого 2019 року), 

«Відповідь нескореного народу» (14 жовтня  2019 року) та ін. 

 

На виконання листа МОН України 1/9-93 від 25.02.2019  для реалізації 

заходів плану дій із впровадження ініціативи «Партнерство  «Відкритий 

Уряд»  у 2018-2020 роках (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 

грудня 2018 р. №1088) та  щодо проведення Тижня Відкритого Уряду в 

Україні з 11.03.2019  по 17.03.2019  в Університеті  проведено  онлайн-гру   

«Моя громада»  

(28   квітня 2019 року), історичний хронограф до Дня вигнання з України від 

нацистських загарбників (28 жовтня 2019 року), челендж  до Дня памяті 

жертв Голодоморів в Україні (27 листопада 2019 року), креативний хаб 

«Життєві цінності майбутнього педагога», віртуальна подорож  життєвими і 

творчими шляхами Олександра Довженко «Людина з великої літери» до 

125річчя від Дня народження  (12  вересня  2019 року) та ін. 

Стали популярними флешмоби ( до 100-річчя від дня проголошення Акту 

возз’єднання УНР і ЗУНР «Живий Тризуб, «живий ланцюг», «Україна в нас 

єдина» (22  лютого 2019 року), «Ми пам’ятаємо. Ми вдячні» (28  жовтня 2019 

року).  

Під час роботи  використовуємо нові форми та методи роботи з студентами: 

онлайн-симулятор «Українська революція 1917-1921 років» (19  березня 2019 

року) , паб-квіз «Мандри Україною» (22  березня 2019 року), онлайн-гра 

«Україна звитяжна» (15 жовтня  2019 року), дайжест «Український 

кінематограф: від нищення до відродження», віртуальна подорож «Вулиці 

міста Ізмаїл» (01 жовтня 2019 року), ватра-пам′яті до Дня вигнання з України 

від нацистських загарбників, челендж -пам′яті до Дня вигнання з України від 

нацистських загарбників. 

На виконання листа МОН України 1/9-382 від 13.06.2019 щодо реалізації  

Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки, Національного плану 

дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на 

період до 2020 року проведено круглий стіл «Україна-НАТО»  (20  листопада  

2019 року).   

Однією з форм національно-патріотичного виховання є перегляд фільмів на  

відповідну тематику: український історичний  екшн «Крути 1918» (29  січня  

2019 року), кінолекторій «Легіон-хроніка УГА 1918-1919» (12  лютого 2019 



року), «Срібна земля. Хроніка Карпатської України. 1919–1939» (15  березня  

2019 року) , «Україна в полум′ї війни» до Дня вигнання з України від 

нацистських загарбників (30 жовтня 2019 року), «Скарби української 

державності» та інш. 

 

На виконання листа МОН України 1/9-380 від 13.06.2019   щодо увічнення 

пам’яті борців  за незалежність України, вшанування пам′яті дисидентів, 

героя України Левка Лук’яненка проведено студентську конференцію: 

«Борець за Україну» (26  вересня  2019 року), відеолекторій «Монументальне 

життя Алли Горської» до 90-річчя з Дня народження (18  вересня 2019 року). 

 

Громадянсько-правове та моральне виховання є важливою ланкою в 

вихованні студентської молоді. Важливим кейсами для формування  

громадянина правової держави стали: семінари-тренінги з медіа грамотності 

студентів: «Вибори як елемент демократії» (13  травня  2019 року), правовий 

тренінг «Захист прав споживачів» (14  березня  2019 року), юридичний діалог 

«Правова культура молоді» (17  жовтня  2019 року). 

 

Для формування у студентів системи ціннісних і соціальних орієнтацій, 

морально-правових засад, розуміння конституційних обов’язків, активної 

громадянської позиції викладачем кафедри української і всесвітньої історії та 

культури  Метіль А.С. проведено круглий стіл: «Актуальні питання 

становлення та розвитку України як правової держави сучасності» ( 8 жовтня 

2019 р.).  В 2019 році  започатковано зустрічі на духовну тематику   (зустріч з 

отцом Ярославом Гонсьореком, модератором руху «Світло життя в Україні» і 

священиком римо-католицької церкви м. Ізмаїла Вячеславом Ковальським 

зустрічі (10  квітня  2019 року). 

 

Центром  громадянської освіти  і  викладачем кафедри  соціальної педагогіки  

Вікторієй  Манітой  проведено для студентів університету семінар-тренінг 

«Стоп  булінг»  на виконання листа МОН України 1/11-881   щодо 

застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»  від 

18.12.2018 № 2657-VІІІ.     

 

В рамках просвітницької  діяльності,  соціогуманітарного  спрямування серед 

студентів ІДГУ та молоді Придунайського краю України  проведено ряд 

заходів:  креативний хаб «Життєві цінності майбутнього педагога» ( 16 

травня 2019 р.), семінар-тренинг «Про участь студентів у Проектах ,які 



реалізуються ЕС в Україні» ( 17 жовтня 2019 р.), онлайн-симулятор «Моя 

громада» (  10 квітня 2019 р.). 

 

В рамках  культурно-освітньої діяльності та  нагоди Дня української 

писемності та мови Центром  української мови та культури ІДГУ  проведено 

творчу зустріч із науковцями провідних вишів України  (7 листопада 2019 

року): д. пед. н., проф., завідувач кафедри української мови Київського 

університету ім. Б. Грінченка С. О. Караман, д. філол. н., проф., завідувач 

кафедри української літератури і компаративістики Київського університету 

ім. Б. Грінченка О. О. Бровко, д. пед. н., професор кафедри української мови 

Криворізького державного педагогічного університету З. П. Бакум, д. пед. н., 

професор кафедри світової літератури та методик викладання філологічних 

дисциплін Житомирського державного університету ім. І. Франка О. А. 

Кучерук, к. пед. н., доцент кафедри образотворчого мистецтва Національного 

педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова М. М. Барахтян, к. філол. 

н., доцент кафедри української літератури і компаративістики Київського 

університету ім. Б. Грінченка О. Д. Сінченко. 

 

Важливим моментом у виховній роботі  Університету стало проведення 

міжнародних  наукових форумів: «Власні ідеї в рамках транскордонного 

співробітництва», «Педагогічна майстерність учителя, інноваційні технології 

форми викладання болгарської мови: проблеми теорії та практики» (січень 

2019 р.).   

 

Важливим фактором виховання  студентської молоді є розвиток творчих 

здібностей та креативного мислення, що також забезпечує формування у 

майбутніх фахівців професійної компетенції. 

Здобувачі університету під патронатом Департаменту освіти і науки вперше 

взяли участь у молодіжному чемпіонаті Одеської області «Що?Де?Коли?»  та  

гідно представили свій заклад(жовтень 2019 р.).   

 

Провено ряд заходів з фінансової грамотності, які стали дуже затребувані 

серед молоді: семінари-тренінги «Про участь студентів у Проектах, які 

реалізуються ЕС в Україні»  (24 жовтеня  2019 р., відповідальна: Стойкова 

В.П., керівник проекту СОУП), «Як стати успішною людиною?» (05 

листопада  2019 р., відповідальна:  директор ЦГО  Кравченко С.П.).   

 

Естетичне виховання у виші займає особливе значення. За підтримки 

ініціатив Асоціації навчальних закладів в Україні, залучення студентської 



молоді до художніх цінностей, досягнень світового і вітчизняного вокально-

хорового та хореографічного мистецтва, художнього слова і поезії, студенти 

ІДГУ брали активну участь у Міжнародному студентському фестивалі-

конкурсі «Барви осені». В 2019 році вокальний дует Сергія Нейчева та 

Євгенії Пєнової отримав диплом І ступеню в номінації «Естрадна пісня» й 

диплом І ступеню в номінації «Соліст». 

Екологічна ocвiтa як цiлiсне культурологічне явище, що включає процеси 

навчання, виховання, розвитку особистості, спрямовується на формування 

екологічної культури як складової системи національного i громадського 

виховання студентської молоді. 

На виконання листа Департаменту освіти і науки Одеської обласної 

державної адміністрації  869/02/52-05 від 26.03.2019  та з метою забезпечення 

належного рівня екологічного виховання студентів  в університеті проведено   

екозахід «Сортуємо сміття – дбаємо про майбутнє» ( 15квітня 2019 р.).  

Також  щороку академічна спільнота бере участь у всеукраїнській акції з 

благоустрою «За чисте довкілля» ( 7 травня 2019 р.), випускаються 

інформаційні блискавки до  «Всесвітній день водних ресурсів» (протягом 

року), проводяться  толоки із прибирання «Либяжого озера», Гагаринського 

лісочка» ( квітень-травень, вересень 2019 р.)  й озеленення територій, 

прилеглих до навчальних корпусів та гуртожитків Університету (протягом 

року).  

 

Національно-патріотичне виховання охоплює заходи з пропагування 

здорового способу життя. Проведено значну кількість лекцій з охорони 

життя та безпеки життєдіяльності, виготовлено наочну агітацію і розміщено 

її у навчальних корпусах та студентських гуртожитках: години корисних 

порад «Здоровий спосіб життя – змістовний напрямок діяльності сучасної   

освіти», «Чи модно бути здоровим?», «Не дай СНІДу шанс!». 

 

Університет пишається спортивними здобутками своїх студентів, які взяли  

участь у Міжнародних, Всеукраїнських та обласних  змаганнях. Сьомкіна В. 

посіла II місце в  Чемпіонаті світу з пляжної боротьби (6-8 вересень 2019 р.), 

Казанжи Г. – 5 місце серед 30 учасників у Міжнародному майстерському 

турнірі «І. Куліка» м. Херсон (7 листопада 2019 р.), Захарєєв Ю.,  срібний  

призер Чемпіонату мира з боксу (вересень 2019 р.).  

 

Потенціал студентів проявляється у проведенні численних благодійних 

заходів та акцій. Вони беруть активну участь у волонтерській роботі. 



Проводяться  благодійні акції до Дня святого Миколая, Великодні акції, 

відвідування спецшкіл та сиротинців. 

 

За сприяння Студентського самоврядування  було створено Студентський 

координаційний центр підтримки дітей-сиріт, який передбачає контроль та 

організацію волонтерських рухів від студентських рад факультетів.   

У 2018-19 р. особливу увагу акцентували на допомозі малозабезпеченим, 

дітя-сиротам. Студенти університету провели флеш-моб з нагоди 

Міжнародного дня студента і зароблені кошти віддали Ізмаїльському 

будинку дитини. Щорічно на День волонтера студенти та викладачі 

проводять різноманітні заходи, збирають кошти на допомогу  нужденним та  

дітям-сиротам. 

 

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості 

загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції, 

формування національної свідомості та політичної культури, етики 

міжнаціональних стосунків, високо-розвинутого почуття власної гідності та 

такої ж поваги до гідності іншої людини – пріоритетні завдання  виховання 

студентської молоді  в  Ізмаїльському  державному гуманітарному 

університеті. 

 


