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ДОСВІД ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА
ЕКОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ В
УМОВАХ ВІЙНИ



В умовах повномасштабної війни рф перед
освітянською спільнотою постали важливі
проблеми, які є темами для обговорення на
Форумі задля їх негайного вирішення:

-виклики і реалії організації освітнього
процесу в умовах війни;
- дистанційна освіта: пошук ефективних
шляхів навчання;
- психолого-педагогічні аспекти викладання:
досвід і здобутки;
- теорія і практика науково-педагогічних
підходів в освіті;



ВИХОВНА РОБОТА У ЗВО УКРАЇНИ 
ведеться з метою цілісного формування особистості та 

діалектичного підходу до навчально-виховного процесу
на основі та згідно з:

- Конституцією України;
- Законом України «Про вищу освіту»;
- Стратегією розвитку вищої освіти в Україні на 2021-
2031 рр., розробленій на виконання Указу Президента
України «Про вдосконалення вищої освіти в Україні»
(від 3.07.2020 № 210/2020);
- Стратегією національно-патріотичного виховання
молоді (№ 286/2019 від 18.05.2019 р.);
- Указом Президента України від 17 квітня 2002 року
№ 347/2002 «Про Національну доктрину розвитку
освіти»;



ВИХОВНА РОБОТА 
ведеться згідно з Положенням про інститут
кураторів у ДВНЗ ПДАБА, розробленим
відповідно до чинного законодавства України,
згідно:
- «Стратегії розвитку Придніпровської
академії будівництва та архітектури на 2020-
2025 роки»;
- Статуту ДВНЗ ПДАБА;
- Положення про організацію навчального
процесу в ДВНЗ ПДАБА;
- інших документів, що регламентують освітню
діяльність Академії;



ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТИТУТ КУРАТОРІВ
ДВНЗ ПДАБА
Визначає:
•права та обов’язки, відповідальність
кураторів академічних груп ДВНЗ ПДАБА
Окреслює:
•напрямки їхньої діяльності, направленої на
вдосконалення організації навчально-
виховного процесу та реалізації завдань
академії у відповідності до перспектив її
розвитку

,



ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТИТУТ КУРАТОРІВ 
ДВНЗ ПДАБА

визначає головну мету виховної роботи:

- формування свідомого громадянина;

- патріота України;

- всебічно освіченого спеціаліста;

- інтелігентної, фізично і морально здорової
людини

,



НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ: 

,

1-2
• патріотичне і національне виховання;
• виховання політичної культури та
громадянських якостей;

3-4
• виховання дотримання принципів
академічної доброчесності;

• морально-етичне виховання;

5-6
• виховання правової культури, у тому
числі у сфері інтелектуальної власності;

• екологічне виховання;

7-8
• художньо-естетичне виховання;
• фізичне виховання та утвердження
здорового способу життя.



ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА 
ЕКОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ 

В ДОВОЄННИЙ ПЕРІОД:

Адаптація першокурсників до активного самостійного
навчання, формування і виховання свідомості
активного, мобільного громадянина України, який
має високий ступінь соціальної адаптації в суспільстві

Досвід організації та проведення кураторських
годин куратором гр. МАГ-21, МЕН-21 Морозовою
Євгенією Петрівною, яка зацікавила студентів
авторськими кураторськими годинами а також
онлайн-тренінгами, які можна пройти безкоштовно на
освітніх платформах: Prometheus, Ed.Era, EduHub м.
Києва, Coursera для удосконалення своїх Hard/Soft
Skills. Ця важлива робота була продовжена куратором
зі студентами своєї групи і під час війни.



27.09.21р. Першокурсники-економісти
взяли старт побудови успішної кар‘єри. На
кураторській годині, яку організувала та
провела куратор гр. Морозова Є. П.,
спробували провести експрес SWOT-аналіз
себе, як майбутнього фахівця в обраній галузі,
сформулювали свої цілі за методикою SMART,
обговорили які саме ТОП-10 навичок
необхідні для працевлаштування через 5 років
та визначились з найактуальнішою Soft Skills-
самонавчання/саморозвиток.



11.10.2021р. Форум «Х-фактор успіху». Онлайн-
зустріч: спікери — випускники кафедри ДеНом,
викладачі. (Спікер та модератор Форуму – доц.
Морозова Е. П.).
10.2021р. До дня маркетолога. SCORM курс
«Особистий бренд», онлайн платформа «Освітній Хаб
міста Києва» (3 сертифікати, 7 год.);
10.2021р. До дня маркетолога. SCORM курс
«Маркетинг», онлайн платформа «Освітній Хаб міста
Києва» (5 сертифікатів,16 год.)
25.10.2021р. День маркетолога. Кураторська година
(онлайн): «Екологічний маркетинг». Окрім студентів
гр. МАГ-21, МЕН-21, запрошено студентів
будівельного факультету, гр. ПЦБ -21-4П з куратором
Зінкевич О. (Спікер та модератор – куратор гр. 1
курсу, доц. Морозова Е. П.);



10.21-11.21р. До дня безпечного інтернету. Онлайн
курс «Інформаційна безпека», платформа масових
відкритих онлайн-курсів Prometheus. (Отримано 5
сертифікатів);
10.21-11.21р. До дня безпечного інтернету. Онлайн
курс «Інформаційна гігієна. Як розпізпізнати брехню
в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні»,
платформа масових відкритих онлайн-курсів
Prometheus. (Отримано 3 сертифікати,45 год.);
10.21-11.21р. Онлайн курс «Цифровий маркетинг»,
платформа масових відкритих онлайн-курсів
Prometheus (Отримано 3 сертифікати);
11.2021р. Участь в інтернет-фдешмобі «Моя
відповідальність».



04.11.2021р. Вебінар на національній освітній онлайн-
платформі Дія: «Як управляти часом, щоб досягти
успіху?»;
14.11.2021р. Вебінар на національній освітній онлайн-
платформі Дія:«Як вижити в режимі
багатозадачності?»;
01.2022р. Онлайн-курс «Жіночій бізнес: шляхи
розвитку та інструменти підтримки», онлайн курс
Студія онлайн-освіти ЕdEra (5 сертифікатів, 6 год);
01.2022р. Онлайн-курс «Жіноче лідерство та
політична участь жінок» Студія онлайн-освіти ЕdEra
(5 сертифікатів, 20 год.);
11.2021-12.2021р. Освітній онлайн–проєкт: Business
podcasts марафон від ТОВ ЕПІЦЕНТР–К (2
сертифкати, 44 год.);



6.12.21 «Протидія засобам технологічно-
маркетингового руйнувань базових цінностей» у
межах короткотермінового семінару «Актуальні
завдання й проблеми забезпечення академічної
доброчесності у ПДАБА» (Спікер доц. Морозова Є.П.)
07.02.22-16.02.22р. Ugen HR BOOTCAMP онлайн
марафон; Career Choot кар’єрний онлайн-фестиваль
(1 сертифікат);
21/02/22р. Участь у Всеукраїнському кейс-чемпіонаті
від ГО «Кейсерс». Вирішення кейсу «Концепція
молодіжного хабу для школи 18 ім. Дмитра
Чернявського у м. Бахмут» (3 сертифікатиCasers.org);
02.22-04.22р. Онлайн курс «Комунікаційні
інструменти для побудови репутації», платформа
масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (5
сертифікатів);







Результати навчально-виховної
роботи куратора Морозової Є. П.:
• підготовка, організація та
проведення 12 «авторських»
кураторських годин;
•залучення студентів до 11 онлайн-
курсів, результатом проходження яких
стало отримання студентами 40
сертифікатів;
•залучення студентів до активної
участі у більш ніж 25 факультетських
та загально-академічних заходах;



ВИХОВНА РОБОТА В УМОВАХ ВІЙНИ
В умовах війни особливого значення набувають

національно-патріотичне та морально-етичне
виховання молоді.

Керівництво ДВНЗ ПДАБА у перші ж дні війни
взяло на себе відповідальність та стало робити усе
можливе, щоб не втратити позитивний вплив на
студентську молодь.

Створений оперативний Штаб ПДАБА,
очолюваний ректором, розпочав активну діяльність
по налагодженню освітнього процесу під час
військового стану, волонтерську діяльність по
наданню допомоги воїнам ЗСУ, лікарням та
госпіталям та надання допомоги переселенцям з
окупованих територій.



ВИХОВНА/ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА В 
УМОВАХ ВІЙНИ 

Надзвичайно важливе значення мала організація
деканатами, на виконання розпорядження
оперативного ШТАБУ ДВНЗ ПДАБА, збору даних та
надання звітів про місцезнаходження студентів під час
воєнних дій (дистанційна робота у вайбері, телеграм,
електронній пошті). У цю важливу роботу під
керівництвом декана Фісуненко П. А., активно
включилися працівники деканату Алхімова А.,
Безпала А., заступниці декана, завідувачі кафедрами,
куратори груп;
Неформальне спілкування зі студентами деканату та
кураторів відіграло важливу роль психологічної
підтримки!!!



ВИХОВНА/ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА В 
УМОВАХ ВІЙНИ 

Деканат зробив все можливе, щоб жоден
студент не залишився поза увагою!!!
Та психологічної підтримки потребували і
викладачі, куратори та співробітники
факультету.
З метою відновлення зв’язків, надання
допомоги у разі потреби, за рекомендаціями
оперативного ШТАБУ ПДАБА розпочався
моніторинг інформації про місцезнаходження
викладачів та співробітників економічного
факультету (обзвон, звернення у вайбер,
телеграм).



ВИХОВНА РОБОТА В УМОВАХ ВІЙНИ

Надзвичайно важливе значення мала
комунікація з комендантом гуртожитку №3 по
моніторингу стану у гуртожитку (починаючи з
26.02.2022 р.). по наявності невиїхавших
студентів, готовності гуртожитку до воєнного
стану: з’ясовано, що у гуртожитку перебуває
23 студенти. З них 21- з митної академії та 2 –
з економічного факультету



Важливий досвід ДВНЗ ПДАБА!!!

Розуміння щодо недопущення
інформаційного вакууму серед
студентської молоді та науково-
педагогичних працівників, який в умовах
війни є особливою загрозою національній
безпеці держави, визначило чітку
позицію керівництва оперативного ШТАБУ
ПДАБА



«Вчені Придніпровської державної академії будівництва та
архітектури підставляють плече країні у скрутний для держави час.
Днями наш заклад вищої освіти спрямував на адресу керівників
вищих урядових установ України пропозиції академічної спільноти
щодо вирішення потреб оборони, відновлення і розвитку
інфраструктури України. У кількох сотнях пунктів звернення
закладено потужний інтелектуальний науково-практичний
потенціал академії.
Пропозиції стосуються запровадження новітніх технологій і
конструкцій для оборонного комплексу, забезпечення безпеки
життєдіяльності в умовах військового стану, відновлення
зруйнованої інфраструктури, діагностики і оцінки технічного стану
пошкоджених будівель і споруд, підготовки і перепідготовки кадрів,
в тому числі – для оборони країни, утвердження української
національної ідеї. Напрацювання науковців мають служити на
благо людей, на розвиток, відновлення України»
Зі звернення ректора Миколи Савицького



У рамках роботи науковців над конкретними
пропозиціями по відбудові країни розпочато,
ініційований ректором та підтриманий
провідними фахівцями-будівельниками, цикл
науково-популярних лекцій «Переможемо.
Відбудуємо».

Окрім цих важливих напрямків діяльності
за ініціативи оперативного Штабу та підтримки
провідної гуманітарної кафедри Академії –
кафедри УДІД, інших гуманітарних кафедр,
прийнято рішення про проведення
інтерактивних лекцій “Незламність української
нації:історія та сьогодення” на суспільно-
політичну, історичну, мовну тематику
щопонеділка, під час кураторських годин.



За період з 21.03. 2022р. до середини червня було проведено 13
лекцій та їх активних обговорень слухачами – студентами,
кураторами, викладачами та співробітниками Академії.

До проекту, в якому найбільш активно показали себе професійні
історики та філологи – викладачі кафедри УДІД, долучилися інші
гуманітарні кафедри Академії: кафедра філософії та політології,
кафедра підготовки іноземних студентів, які провели обговорення
важливих мовних, політичних та психологічних проблем, що сьогодні,
як ніколи турбують студентську молодь.

Куратори, викладачі та студенти економічного факультету стали
активними учасниками цього важливого виховного проекту.

Ці лекції “повернули” імена наших визначних вчених та
винахідників в українську історію. Тривалий час, у темну добу
бездержавності російська і радянська історіографії «ліпили» з
багатьох видатних вихідців з України «вєлікіх рускіх учоних» та
«видающихся рускіх ізобретателей». Дотепер керманич держави-
окупанта використовував це у гібридній війні проти України,
проголошуючи гасло «єдіний народ» і зараз продовжує
використовувати у повномасштабній війні проти України.



В умовах сьогоднішньої військової агресії
росії ми не можемо забувати і про військові
звитяги українців, про славні сторінки
української історії. Віддати належне цим
звитягам, урахувати в сьогоднішній війні уроки
минулих битв з росією – це святий обов’язок
сучасного покоління українців.

Висвітлення важливих тем української історії,
культури, мови стало вдалою спробою ведення
виховної роботи у формі політики відновлення
історичної пам’яті, яка на практиці довела
«консолідуючу функцію освіти» в умовах війни.



Завідувачі кафедрами, більшість кураторів
економічного факультету стали активними учасниками
волонтерських проектів, акцій по допомозі ЗСУ та
переселенцям, толокам по прибиранню бомбосховищ
та висадці дерев, а також учасниками науково-
популярних лекцій циклів: «Відбудуємо. Переможемо»,
«Незламність української нації», «Врятувати життя».
Серед найактивніших слід відзначити кураторів та
викладачів факультету: Черчату А. О. (заступника
декана з наукової роботи, доц. каф. МЕН), Кобзар Н. І.
(зав. кафедрою ЕТІП), Морозову Є. П. (зав. каф. ДеНом),
Свічкар Н. М. (доц. каф. ДеНом), Ползікову Г. Л. (доц.
каф. ДеНом), Уфімцеву О. Ю. (доц. каф МЕН), Шапу Н.
М. (голову профбюро факультету, доц. каф. МЕН),
Кахович О. (доц. каф. МЕ), Глущенко Г. В. (ас. каф. МЕ),
Бойко Т. Ю. (доц. каф.ФЕтаП), Маргарян М. Л. (ас.
каф.ФЕтаП).



Підсумуємо: не чекаючи змін в системі
освіти, колектив економічного факультету у
складі науково-педагогічного колективу ДВНЗ
ПДАБА в умовах війни знайшов відповідь на
виклики національній безпеці держави,
пов’язані з впливами на суспільну свідомість
молодого покоління.

ЗВО України в умовах війни мають виконати
свою стратегічну місію: гармонізувати в
свідомості студентської молоді ставлення до
історичного минулого, сприяти формуванню
цілісного бачення національної історії,
активізувати на рівні колективної пам’яті
усвідомлення історичної окремішності
українського народу.



Дякую за увагу
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