
ЗВІТ 

про заходи національно-патріотичного виховання та  

інформаційно-просвітницької діяльності Центру громадянської освіти за 2016 рік 
 

СІЧЕНЬ 
 

11 січня на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету пройшов семінар: 

«Особливості надання безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам», 

який був ініційований в межах співпраці між Одеською обласною організацією ВГО 

«Комітет виборців України», та Ізмаїльським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги.  

Основним модератором і тренером заходу виступила заступник директора 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській 

області Юлія Лісова, яка в ході семінару розповіла учасникам про основні проблеми з 

якими зустрічаються вимушені переселенці на новому місці та основні шляхи їх 

вирішення. 
 

ЛЮТИЙ 
 

12 лютого до Ізмаїльського історико-краєзнавчого музею Придунав’я завітали 

викладачі – Дізанова Ада Віталіївна, Фоміна Лілія Георгіївна, Дорошева Антоніна 

Олександрівна та студенти ІІ-ІV курсів факультету української філології та соціальних 

наук ІДГУ з метою ознайомитись із фотодокументальною виставкою «Спротив геноциду». 

Заглибитись у минулі події відвідувачам допоміг науковий співробітник музею Вакуленко 

Марія Валеріївна. Вона ознайомила всіх присутніх із експозицією, створеною Вінницьким 

обласним краєзнавчим музеєм спільно з Українським інститутом національної пам’яті, 

державним архівом Служби безпеки України, Центром досліджень визвольного руху та 

громадським інститутом вшанування пам’яті жертв голодоморів.  

 

В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті до Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав, який відзначається з 2004 року щорічно 15 лютого 

відповідно до Указу Президента України відкрита виставочна експозиція. Вона присвячена 

пам’яті наших земляків, які загинули під час проходження військової служби в 

Афганістані в 80-х роках минулого століття. 

Виставка підготовлена за допомоги Ізмаїльського історичного музею О. В. Суворова, 

який надав деякі свої експонати, фотографії, інформаційні матеріали, що ілюструють 

перебування радянських військ в Афганістані, та їх збройне протистояння з повстанцями. 

Змістовним доповненням представленого є книжкова література і газетні публікації з 

творчими працями і надрукованими офіційними документами щодо даної теми з фондів 

бібліотеки ІДГУ. 

 

19 лютого в просторому холі головного корпусу Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету відкрилась виставка, присвячена пам’яті загиблих два роки 

тому в столиці України під час Революції гідності. Експозиція була складена з різних 

матеріалів: фотографії, які ілюструють події на Майдані, деяких портретні світлини ще 

живих героїв Небесної сотні, багато різних наклейок, листівок, газет, що 

розповсюджувались в Києві тією бурхливої зими. На окремому столі розмістились 

символічні експонати – прапорець, будівельна каска з синьо-жовтою стрічкою, нарукавна 

пов’язка, лампадка, як нагадування про ті трагічні  події. Поруч до двох шин були 

закріплені три головних прапора дворічного минулого – державний стяг, червоно-чорний 

повстанський прапор і сини прапор Європейського Союзу. Доповнювали всі  матеріали 

закріплені на стенд газети з бібліотечних фондів університету з публікаціями про Майдан 

та про деяких із загиблих героїв. 



 

20 лютого група з п’ятьох представників Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету на чолі з ректором Ярославом Кічуком долучилась до чергової благодійної 

акції, яку організувала громадська організація «Придунайський центр соціально-

психологічної реабілітації «Прикордонник». Відвідавши колишнє військове містечко біля 

села Кислиця Ізмаїльського району, де планується відкриття реабілітаційного центру для 

учасників АТО вони займались розчисткою території, прибиранням сміття з приміщень і 

посадкою саджанців дерев.  
 

25 лютого в конференц-залі Ізмаїльського державного гуманітарного університету для 

студентів історичного відділення першого і другого курсів факультету української 

філології і соціальних наук була організована незвичайна лекція за темою «Формування 

українських збройних сил у 1917-1918 роках». Провів її Іван Татаринов, колишній 

випускник університету, голова громадської організації «Успіх Розвиток Заможність 

Процвітання». Він розповів студентам про період, коли після падіння в Росії монархічної 

влади, на теренах України були намагання впровадити державність. Робилось це в тому 

числі й через формування Центральною Радою підпорядкованих їй військових підрозділів. 

Особливість навчального моменту була в тому, що лекція пройшла з використанням 

незвичний наочний матеріал. Студент Микола Семенов продемонстрував на собі зразок 

одягу військовослужбовця Армії Української народної республіки. Також цікавим для 

студентів стало те, що Іван Татаринов продемонстрував найпоширенішу стрілецьку зброю 

тих часів – гвинтівку Мосіна зразка 1891-1930 років та розповів про її будову і принцип дії. 

Доповнила змістовну частину лекції демонстрація документально-історичного фільму 

«Українська революція за спогадами Володимира Петріва», в якому йдеться про створення 

на початку 1918 року перших полків, що відстоювали українську незалежність в боях зі 

збройними підрозділами більшовицької Росії. 

 

БЕРЕЗЕНЬ 
 

18 березня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася 

презентація в нашому місті документального фільму «Уявити Бессарабію» (автори 

сценарію – Ольга Балабанова й Артем Филиппенко, режисер – О. Балабанова). Фільм був 

знятий восени минулого року в декількох містах і селах півдня Одеської області в рамках 

проекту громадського об’єднання «Українська Миротворча Школа» http://peace.in.ua разом 

з громадською організацією «Сприяння міжкультурному співробітництву» при фінансовій 

підтримці Посольства Великобританії в Україні. Ця творча робота показує майже весь 

спектр етнокультурного різноманіття української частини Бессарабії, сучасне життя, 

проблеми та настрої мешканців цього регіону. 

 

КВІТЕНЬ 
 

1 квітня в конференц-залі ІДГУ відбувся антикорупційний семінар для студентів 

вищих навчальних закладів Ізмаїла. Організований він був створеним місяць тому 

Студентським антикорупційним бюро, яке поки що не має статусу громадської організації, 

але саме зараз знаходиться на шляху її реєстрації. 

Ініціатори такого об’єднання поставили за мету сформувати в Україні серед 

студентської спільноти потужний антикорупційний рух для поширення інформації про 

права і можливості студентів під час їх навчання, вироблення навичок щодо протидії 

корупційним проявам, які зазвичай супроводжують молодих людей упродовж кількох 

років перебування в стінах ВНЗ. Організовують все це декілька студентів з різних міст за 

підтримки USAID (Агентства США з міжнародного розвитку), USETI Alliance (Програми 

сприяння зовнішньому тестуванню в Україні) та American Councils (Американських рад з 

міжнародної освіти).  

 



ТРАВЕНЬ 
 

З 13 по 15 травня, в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проходила 

стратегічна сесія Всеукраїнської громадської організації «Студентське антикорупційне 

агентство». Її лідери декларують повну незалежність від Міністерства освіти і науки 

України, будь-яких інших державних структур, громадських рухів та політичних партій. 

Це молодіжне об’єднання, яке створено нещодавно, вже має свої представництва в усіх 

обласних центрах, у тому числі в Ізмаїлі. 

29 студентів різних ВНЗ країни, які представляють правління Студентського 

антикорупційного агентства та місцеві бюро. Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет на цьому форумі представляла голова студентської ради Альона Репіна разом з 

Анастасією Шишман, Миколою Рошу і Владиславом Кудрявцевим. 

 

ВЕРЕСЕНЬ 
 

 У вівторок, 27 вересня, для студентської молоді та соціально-активних громадян м. 

Ізмаїла в конференц-залі Ізмаїльського державного гуманітарного університету відбувся 

одноденний практичний семінар зі створення соціальних проектів. Його організатором є 

молодіжне об’єднання «Hub Volunteer Service» за сприяння та підтримки «Impact Hub 

Odessa». 

З вітальним словом до всіх присутніх звернувся ректор ІДГУ Ярослав Кічук, який 

наголосив учасникам на важливості бути активними громадянами, побажав плідної 

співпраці між організаторами семінару та студентами ІДГУ й розвитку їх проектної 

діяльності в Придунав’ї. Представники молодіжного об’єднання Андрій Куцак і Юліанна 

Іюлева розповіли про етапи створення соціальних проектів, шляхи фінансування та їх 

підтримку.  

 

30 вересня Ізмаїльський державний гуманітарний університет став центром 

культурного життя міста. До нас завітали автори й упорядники публіцистичного видання 

редакції всеукраїнської газети «День» «Сестра моя, Софія…» з метою його представлення 

в Придунайському регіоні. Захід був організований у рамках святкування Дня міста Ізмаїл, 

проведення рок-фестивалю «Дунайська Січ» та 15-річчя Ізмаїльської болгарської громади 

ім. Святої Софії. 

У конференц-залі ІДГУ зібралися викладачі, студенти, журналісти місцевих ЗМІ, 

співробітники бібліотечної системи Ізмаїла, представники громадських організацій і 

національно-культурних об’єднань міста. За дорученням головного редактора газети 

«День» книгу представляли її співупорядник, редактор відділу історії газети Ігор 

Сюндюков, та автор однієї із статей, доктор історичних наук Володимир Ричка і президент 

Благодійного фонду сприяння ініціативам газети «День» Микола Гриценко. 

 

ЖОВТЕНЬ 
 

3 жовтня наш університет знов приймав гостей. В актовому залі педагогічного 

факультету відбулася презентація збірника українських народних пісень «Ой у гаю при 

Дунаю». Ректор ІДГУ Ярослав Валерійович Кічук представив великій аудиторії студентів 

упорядника збірки заслуженого діяча культури і мистецтв України, лауреата міжнародних 

конкурсів, оперного співака, професора Національного університету культури та мистецтв 

Миколу Юрійовича Сікору. 

Автор збірника розповів про те, що найвеличніша річка Європи та колоритна природа 

навколо неї надихнула його на ідею – фортепіанну обробку численних народних пісень, у 

яких є згадка про Дунай. Микола Сікора наголосив, що пісенник ілюстрований роботами 

ізмаїльського художника, викладача кафедри музичного та образотворчого мистецтва 

ІДГУ Івана Шишмана й особисто подякував йому за це. 



З 26 вересня по 10 жовтня у вестибюлі головного корпусу Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету демонструвалася пересувна виставка «Українська Повстанська 

Армія: Історія нескорених», приурочена до Дня захисника України. Вона представляє 

собою 21 двометровий повноколірний банер, кожен із яких представляє окремий розділ з 

історії УПА. Ця експозиція є інформаційною, а не пропагандистською. Об’єктивна 

інформація представлена в яскравому та цікавому форматі, щоб кожен, хто ознайомився з 

розміщеними матеріалами, зміг зробити власні висновки про цю сторінку історії України. 
 

27 жовтня на відзначення 72-ої річниці від Дня визволення України від нацистських 

загарбників в конференц-залі ІДГУ відбувся круглий стіл на тему «Друга світова війна в 

історії мого краю». Працівниками бібліотеки ІДГУ була підготовлена виставка книг про 

події 1941 – 1944 років. У добірці літератури показана вся трагедія українського народу і 

зокрема жителів Придунав’я у воєнні часи. 

Підготували і провели захід викладач історії Світлана Кравченко і Директор Центру 

громадянської освіти ІДГУ Валерій Пейков. На круглому столі були присутні студенти 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Придунайської філії 

Міжрегіональної академії управління персоналом, Ізмаїльського технікуму механізації та 

електрифікації сільського господарства, Ізмаїльського ВПУ Київської державної академії 

водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного та Ізмаїльського 

медичного училища. 

 

ЛИСТОПАД 
 

З метою підвищення поінформованості студентів, профілактики безпеки дорожнього 

руху, стимулювання дій, спрямованих на усунення основних факторів ризику дорожньо-

транспортного травматизму в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті в 

рамках Тижня безпеки дорожнього руху в актовому залі відбулася зустріч студентів з 

представниками Ізмаїльського відділу Національної поліції за темою «Дотримання правил 

дорожнього руху – важливий чинник збереження життя і здоров’я громадян». Запрошені 

співробітники Ізмаїльського відділу Національної поліції, старший сержант Микола 

Пастирь і старший сержант Олександр Русєв провели бесіду з метою формування у 

студентів позитивного ставлення до вимог, обґрунтували важливість дотримання безпечної 

та відповідальної поведінки на дорозі для збереження життя та здоров’я учасників 

дорожнього руху. 
 

21 листопада на базі Центру громадянської освіти ІДГУ був проведений круглий стіл із 

загальної теми «Формування громадянської свідомості студентської молоді». В цей день в 

Україні відзначається День Гідності та Свободи. На цей же день припадає чергова – третя 

річниця початку Революції гідності, під час якої в боротьбі українського народу проти 

режиму формувалося громадянське суспільство.  

В рамках заходу працівниками бібліотеки університету була підготовлена тематична 

книжкова виставка. В добірці літератури і газет вони намагалися надати важливу 

інформацію про доленосні події в Україні листопада 2013 р. – лютого 2014 р. Поруч була 

розгорнута фотовиставка, яка ілюструвала ті масові події, від урочистих до трагічних. 

 

ГРУДЕНЬ 
 

1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цей день є нагадуванням 

про необхідність зупинити глобальне поширення епідемії ВІЛ. У зв’язку з цим в 

Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проходила щорічна акція за участю 

лікарів і громадських діячів міста. У музеї ІДГУ відбулася зустріч студентської молоді з 

тими, хто знає про СНІД не з чуток і впродовж багатьох років веде боротьбу за життя ВІЛ-

позитивних людей. Про можливі шляхи зараження, способи діагностики та лікування ВІЛ-

інфекції розповідали в. о. головного лікаря інфекційної лікарні Ізмаїльської районної ради, 



лікар кабінету довіри Ганна Ніколаєва, лікар-методист Ізмаїльського Центру здоров’я 

Олена Аскерова, представник об’єднання «Разом за життя» Світлана Гудь. Бесіда була 

пізнавальною і досить відвертою. 

 

5 грудня інформаційно-аналітичний центр «Логос» організував для студентів ІДГУ 

презентацію реформи децентралізації. Лектором була член Всеукраїнської молодіжної 

громадської організації «Студентське братство» Анна Черковська. Вона роз’яснила 

переваги реформи децентралізації. 

Крім того, «Студентське братство» впроваджує проект, пов’язаний зі здійсненням 

інформаційно-просвітницької кампанії для формування спроможних громад Одещини. Цей 

проект здійснюється в рамках програми ЄС «Підтримка реформи місцевого 

самоврядування в Україні», що реалізується Інститутом Громадянського Суспільства в 

партнерстві з Фондом Східна Європа і фінансується Європейським Союзом. 

 

16 грудня Ізмаїльський  державний  гуманітарний університет  відвідав відомий 

кінорежисер Микола Гібу – режисер кількох десятків художніх і документальних фільмів, 

а також сценарист багатьох кіноробіт, серед яких: «Кодова назва “Південний грім”», «Ваш 

спеціальний кореспондент», «Гра в смерть, або Сторонній», «Гнів», «Знайди на щастя 

підкову» та інші. Фільм Миколи Гібу «Любов моя, Придунав’я» присвячений етносам, які 

живуть у цьому регіоні. 

Гостя представив ректор університету Я.В. Кічук: «Микола Трохимович – наш земляк, 

народився в с. Озерне Ізмаїльського району Одеської області. Його роботи відомі всьому 

світу. Творчість Миколи Трохимовича формує громадянську свідомість студентської 

молоді та виховує любов до Батьківщини, патріотизм і духовність. У цьому році Миколі 

Трохимовичу виповнилося 80 років. Зараз він розповість про свою творчість та плани на 

майбутнє». 

 

Директор  

Центру громадянської освіти ІДГУ                                     В. М. Пейков   

 

 


