
ЗВІТ 

про заходи національно-патріотичного виховання та  

інформаційно-просвітницької діяльності Центру громадянської освіти за 2017 рік 
 

Виховна робота є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу. Впродовж 

2017 року Центром громадянської освіти ІДГУ разом з викладачами проводилась 

системна робота з формування у студентів поваги до національних символів та ідей, 

участі у патріотичному русі країни, дотримання моральних засад суспільства, 

підвищення правової грамотності, пропаганді здорового способу життя. В студентському 

середовищі, у гуртожитках кураторами академічних груп та викладачами кафедр 

університету проводилась робота з профілактики правопорушень і негідної поведінки в 

громадських місцях. Правопорушень протягом 2017 року студентами ІДГУ не скоєно. 

Загальноміські заходи 

Студенти і викладачи ІДГУ приймали участь майже в усіх загальноміських заходах 

2017 року з нагоди державних свят і визначних дат. Серед таких: мітинги до Дня 

Соборності України (22.01.2017), до Дня Конституції України (28.06.2017), до Дня 

Незалежності України (24.08.2017); покладання квітів до меморіального знаку в 

Міжнародний день пам’яті Чорнобиля (26.04.2017), до памятника загиблим воїнам у 

Другій світовій війні в День пам’яті і примирення (08.05.2017), до пам’ятника Тарасу 

Шевченко в День захисників України (14.10.2017); вшанування пам’яті Героїв Небесної 

Сотні (20.02.2017); вшанування під час загальнонаціональній акції «Запали свічку» 

жертв Голодомору і політичних репресій в радянські часи (25.11.2017). 
 

Круглі столи 

Центр громадянської освіти організував проведення за участю студентів і учнів інших 

навчальних закладів м. Ізмаїл двох круглих столів до визначної ювілейної дати – 100-

річчя початку Української революції за темами «Це нашої історії рядки: Українська 

революція 1917-1921 років» (27.03.2017) і «Національно-визвольна війна українського 

народу 1917-1921 років» (19.04.2017). За сприяння громадській організації «Центр 

Громадянських Ініціатив» (м. Львів) був проведений круглий стіл для студентів, 

представників ЗМІ і громадскості м. Ізмаїл і Ізмаїльського району на тему «Інструменти 

взаємодії громади та влади на місцевому рівні» (11.04.2017). 
 

Презентації 

Протягом 2017 року в ІДГУ було проведено три презентації. Оперний співак, 

заслужений діяч культури України Микола Сікора представив в якості автора і 

впорядника збірник народних українських пісень «Ой у гаю при Дунаю» та особисто 

заспівав декілька пісень з нього (14.03.2017). Одинадцятикласник Загальноосвітнього 

політехнічного ліцею ІІ-ІІІ ступенів м. Ізмаїл Едуард Сіваченко презентував діяльність в 

Україні Міжнародної організації «Європейський молодіжний парламент», яка займається 

розбудовою громадянського суспільства, налагодженням співпраці з європейськими 

неурядовими організаціями, формуванням позитивного іміджу України на міжнародній 

арені (11.05.2017). Народний депутат Дмитро Тимчук Дмитро Тимчук в якості керівника 

проекту «Інформаційний спротив» і історик Кирило Галушко, як координатор проектів 

«Книжкова навала» і «Лікбез. Історичний фронт», презентували бібліотеці Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету серію історичних і публіцістичних книжок 

(24.10.2017). 
 



Семінари 

Центр громадянської освіти впродовж 2017 року організував три семінари. Для 

педагогів-організаторів, вчителів історії, заступників з виховної роботи загальноосвітніх, 

професійно-технічних і вищих навчальних закладів міст і сіл Півдня Одеської області 

був проведений регіональний методичний семінар «Національно-патріотичне виховання 

учнівської та студентської молоді у сучасному освітньому просторі» з врученням 

учасникам відповідного сертифікату (23.02.2017). За сприяння представників 

Громадянської мережі ОПОРА Наталією Висіканець та громадської організації 

«Регіональний Аналітичний Центр» Світлани Гудь в ІДГУ був проведений семінар на 

тему: «Енергоефективність як складова патріотичного виховання, при формуванні 

свідомого ставлення до енергоресурсів» для представників навчальних закладів м. Ізмаїл 

(03.05.2017). З метою опанування різних методик роботи з молоддю, обміну досвіду у 

напрямку виховання сучасного громадянина нашої держави для представників 

соціально-психологічної служби і активних студентів університету за участю фахівця з 

трудового права Національного форуму профспілок України Дмитра Сар’яна був 

проведений семінар-тренінг за форматом форум-театру (8-9.06.2017). 

 

Лекції і бесіди 

Для студентів ІДГУ протягом звітного періоду було організовано і проведено 

шістнадцять інтерактивних лекцій та бесід різної тематики і спрямування. Тема 

«Духовність як сутність формування особистості» була обговорена під час бесіди 

педагога, громадської активістки і волонтера Наталії Кальчевої із студентами другого 

курсу (спеціальність «фізична культура») педагогічного факультету (25.02.2017). 

Головою громадської організації «Центр Громадянських Ініціатив» Віталієм Загайним  

(м. Львів) для студентів університету була проведена інтерактивна лекція «Чотире миті 

студентської революції» про участь студентів у знакових суспільно-політичних процесах 

країни з 1990 року по 2014 рік (11.04.2017). На запрошення викладачів кафедри романо-

германської філології директором Центру громадянської освіти Валерієм Пейковим була 

проведена бесіда із студентами першого курсу факультету іноземних мов на тему 

«Патріотичні почуття людини – основа грормамадянської свідомості» (17.05.2017). 

Представником всеукраїнської громадської організації «Студентське братство» Віталієм 

Івановим (м. Львів) для студентів першого і другого курсів всіх факультетів ІДГУ були 

проведені лекції-тренінги «Через власний приклад. Підвищення поінформованости та 

залучення до громадської активності» (12-13.09.2017), а також інтерактивні лекції 

«Медіаграмотність молоді – потреба часу» про актуальність свідомого орієнтування в 

складному, неоднозначному сучасному інформаційному просторі (20.11.2017). Для 

студентів педагогічного факультету до Міжнародного дня миру професором Сейфулою 

Рашидовим була проведена тематична лекція «Разом заради миру: повага, безпека, та 

гідність для всіх» (21.09.2017). Представником Ізмаїльської громадської організації 

«Центр турботи про життя» Неллєю Іваненко для студентів університету була проведена 

інтерактивна лекція «Вплив ЗМІ на сексуальну поведінку молоді» (12.10.2017). Лекцію 

«Південь України доби Великого князівства Литовського та Золотої Орди. 14-15 ст.» про 

маловідмі та по різному трактовані сторінки історії нашого краю для студентів різних 

курсів факультету української філології та соціальних наук провів доктор історичних 

наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Борис Черкас 

(24.10.2017). Інтерактивна лекція «Фінансова грамотність сім’ї» для студентів першого 



курсу педагогічного факультету була проведена фінансовим консультантом одного з 

комерційних підприємств Тетяною Поляковою (13.11.2017). За сприяння керівника 

Південноукраїнського представництва Міжнародного фонду «Відродження» Євгена 

Попова в ІДГУ відбулась тренінг-лекція для представників місцевих ЗМІ і громадських 

активістів «Взаємодія поліції і громади» (21.11.2017). Представником Ізмаїльського 

центру безоплатної вторинної правової допомоги Анастасією Каплієнко для студентів, 

які навчаються за різними спеціальностями було проведено низка тематичних лекції: 

«Основи захисту прав споживачів» (17.10.2017); «Запобігання домашньому насильству 

(02.11.2017); «Права людини понад усе» (07.11.2017). В рамках всеукраїнського тижня 

права представником Ізмаїльського центру безоплатної вторинної правової допомоги 

Анастасією Каплієнко і Вікторією Рижало для студентів першого і другого курсів були 

проведені лекції «Злочин можна попередити» (05.12.2017) та «Адміністративна і 

кримінальна відповідальність» (06.12.2017), а також лекція «Правова культура як фактор 

формування громадянського суспільства», яку провела головний державний виконавець 

Ізмаїльського міськрайонного відділу Державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції в Одеській області Ірина Цонкова (07.12.2017). 
 

Тематичні зустрічі 

Відповідно плану роботи Центру громадянської освіти протягом 2017 року було 

організовано три тематичні зустрічі. До Дня українського добровольця в актовій залі 

ІДГУ була проведена зустріч студентів університету з учасником АТО, колишнім 

військовослужбовцем 95 десантно-штурмової бригади, командиром мінометної батареї 

Юрієм Осикою (14.03.2017). До Дня захисників України в конференц-залі відбулась 

зустріч студентів з учасником АТО, колишнім офіцером 28 механізованої бригади, 

заступником командира батальйону з морально-психологічного забезпечення Михайлом 

Корніловим (12.10.2017). В рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху 

фахівцями ЦГО ІДГУ була організована зустріч студентів з представником 

Ізмаїльського відділу Національної поліції України лейтенантом поліції Максимом 

Осикою, який провів профілактичну бесіду «Безпека на дорозі – безпека життя» 

(23.11.2017). 

Виставки і експозиції 

Впродовж звітного періоду Центром громадянської освіти разом з бібліотекою ІДГУ 

було влаштовано ряд книжкових експозицій і виставок тематичних публікацій в 

друкованих виданнях. Визвольна боротьба українського народу середини XVII століття 

була представлена на виставці наукових праць і монографій, копій документів козацької 

доби «Козацька слава України» (20.04.2017). Протягом тижня в головному корпусі 

університету експонувалась виставка газет різних часів, регіонів України, і країн, різного 

статусу і змістовної направленості з особистої колекції викладача Валерія Пейкова 

(26.04.2017). Перемога над нацистською Німеччиною в 1945 році була відображена в 

книжках і друкованих матеріалах експозиції «Доторкнись серцем до подвигу» 

(08.05.2017). Виставка широкоформатних світлин  під назвою «Донбас після бойових 

дій» про наслідки збройного протистояння Збройних сил України і проросійських 

бойовиків в м. Словянськ влітку 2014 року була представлена її авторами Євгенієм 

Вєгою і Михайлом Коноваловим (16.06.2017). Багатовікові традиції державотворення 

були представлені книжковою виставкою «Кольори, що дають надію» (13.09.2017). До 

Дня українського козацтва організована виставка історичних книжок і статей в 



друкованих виданнях «Козацькому роду немає переводу» (14.10.207). До Дня пам’яті 

жертв Голодоморів радянського періоду в вестибюлі головного корпусу ІДГУ була 

влаштована книжкова виставка і тематична інсталяція, яку переглянули учасники 10-

хвилинної лінійки-реквієму «Пам’яті замордованих голодом…» (24.11.2017). За 

сприяння Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянськи могили» в 

ІДГУ на протязі тижня була розгорнута виставка фотодокументальних плакатів 

«Биківня. Від території смерті до місця пам’яти» про знайдені місця масових поховань 

жертв політичних репресій НКВС 30-х – 40-х років минулого століття (04.12.2017). 
 

Творчі заходи 

В 2017 році за участі Центру громадянської остіти в ІДГУ відбулись декілька творчих 

заходів. В рамках промотору IV Міжнародного рок-фестивалю «Дунайська січ» за 

сприяння творчого об’єднання «Музбат» були проведені концерт гурту з м. Винниця 

«Очеретяний кіт» (29.03.2017), а також спільний виступ музикантів одеського етно-

гурту «Друже музико» і рок-гурту «TaRuta» (08.06.2017). В форматі літературної 

вітальні студенти, викладачі, літературознавці, шанувальники поезії зібрались в 

конференц-залі університету на творчу зустріч з місцевими майстрами поетичного слова 

«Їх долі та стежки через Ізмаїл пролягли» (27.04.2017). За сприяння адміністрації 

дошкільного навчального закладу «Дельфінятко» в актовій залі ІДГУ до Всесвітнього 

дня української вишиванки був проведений спільний концерт вихованців дитячого 

садочку і студентів, які навчаються за творчими спеціальностями (12.05.2017). 
 

Інформаційно-просвітницьки заходи 

Студенти факультету української філології та соціальних наук приймали участь у 

таких декількох інформаційно-просвітницьких і виховних заходах. В центральній 

бібліотеці м. Ізмаїл им. Івана Котляревського вони прийнялі участь у творчій зустрічі з 

редакторами і провідними журналістами газети «Чорноморськи новини», яка видається 

української мовою в м. Одеса і відзначая в 2017 році 100-річний ювілей (15.09.2017). До 

Дня захисників України і Дня українського козацтва студентки Світлана Недбай і Яна 

Плукчі провели тематичні лекції для учнів в Центрі професійно-технічної освіти 

(12.10.2017), а також для військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону і 

батальону Національної гвардії в картинній галереї Обласного центру естетичного 

виховання (13.10.2017). В рамках національно-патріотичного виховання для студентів 

вищеназваного факультету Центром громадянської освіти був організований перегляд і 

обговорення історичного художнього фільму «Поводир, або квіти мають очі» 

українського режисере Олеся Саніна про трагічні події репресій 30-х років ХХ століття 

(19.10.2017). 

Партнерство 

В 2017 році  Центр громадянської освіти як провідний структурний підрозділ ІДГУ в 

напрямку національно-патріотичного виховання став партнером двох великих проектів. 

Організаційна, інформаційна і технічна допомога була надана редакції всеукраїнській 

щоденній газети «День» у влаштуванні в Ізмаїлі на базі картинній галереї фото-виставки 

робіт учасників XVIII Міжнародного фотоконкурсу «День-2016» (14-30.07.2017). 

Студенти університету і фахівці ЦГО в якості волонтерів брали  участь в організації і 

проведенні IV Міжнародного рок-фестивалю «Дунайська січ»  (28-30.07.2017).  
 

 



Змагання 

В 2017 році Центр громадянської освіти до Дня Збройних сил України організував  

змагання з військово-прикладних видів спорту між студентами ІДГУ і учнями 

Ізмаїльського центру професійно-технічної освіти (06.12.2017). 
 

 

 

Кількісні данні про проведенні заходи за їх видами  

в 2017 році в порівнянні з 2016 роком 
 

 ЗАХОДИ 2017 2016 

1 Загальноміські заходи 8 7 

2 Круглі столи 3 2 

3 Презентації 3 2 

4 Семінари 3 3 

5 Лекції і бесіди 16 2 

6 Тематичні зустрічі 3 2 

7 Виставки і експозиції 8 5 

8 Творчі заходи 4 2 

9 Просвітницьки заходи і перегляд фільмів 4 2 

10 Партнерство 2 1 

11 Змагання 1 - 

12 Акції - 1 

 РАЗОМ 55 29 

 

Кількісні данні про проведенні заходи за напрямками  

в 2017 році в порівнянні з 2016 роком 
 

 ЗАХОДИ 2017 2016 

1 Національно-патріотичне виховання 23 15 

2 Інформаційно-просвітницька діяльність 25 11 

3 Художньо-естетичні заходи 7 3 
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Директор  

Центру громадянської освіти ІДГУ                                     В. М. Пейков   

 


