
Презентація «Виховна робота в 
академічних групах факультету 

Цивільної інженерії та 
екології”

Підготували куратори академічних груп факультету 
цивільної інженерії та екології під керівництвом 
заступника декана факультету Волошко Владислава

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Форум академічної спільноти



Загальні положення

Стрімкі сучасні процеси у сферах економіки, політики, суспільних відносинах, що відбуваються в Україні та 
в усьому світі, дають можливість констатувати: ми живемо у світі інтенсивних суттєвих змін, швидкість
яких значно підвищилась впливом нових інформаційних технологій.

Щоб реалізувати себе в такому світі сучасна молодь повинна бути відповідним чином адаптована і мати
необхідні інструменти для орієнтації. Запорукою цього є ціннісна орієнтація, здатність до швидкого
критичного аналізу, ствердження як професіонала, творчий підхід, постійне формування нових
ефективних знань та навичок, розвиток емоційного (соціального) інтелекту для побудови ефективних
гармонійних відносин, прийняття відповідальних рішень, самоусвідомлення власної самобутності, як 
опора і підтримка в тому, щоб не втратити себе і не загубитися в цьому світі, що особливо важливо на тлі
нинішньої інтеграції України у світові процеси.

Все це вимагає відповідної корекції педагогічного процесу.

Нова філософія освіти через оновлення педагогічних підходів передбачає надання усім студентам 
можливості здійснювати свій вибір і сприяє формуванню ціннісних поглядів на світ.

Дана концепція враховує такі нормативні документи як Загальну Декларацію Прав Людини, Конституцію
України, Закон України «Про освіту».



Мета виховної роботи

Створити найбільш сприятливі умови для Виховання/Формування студента як багатогранної цілісної
особистості, яка здатна сповна реалізовувати себе у сучасному світі як професіонал, що уміє вибудовувати
якісні соціальні зв’язки, знає «своє коріння» і може швидко орієнтуватися в сучасному мінливому світі, 
опираючись на систему цінностей, основоположними з яких є наступні:

СВОБОДА (не тільки як «Свобода від…» але і як «Свобода для…»)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (що формується «зсередини» як внутрішній запит)

ВІДКРИТІСТЬ (як комунікативна база і передумова сприйняття будь-якої цінності)

ПОВАГА (як до себе так і до інших, як основа для розвитку соціального інтелекту і побудови соціальних
зв’язків; до всього оточуючого і до самого життя)

ВЛАСНА ІДЕНТИЧНІСТЬ (національно-патріотичне виховання, знання і відчуття «свого коріння» як життєвої
опори)

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ (носій затребуваних фахових глибоких знань, що вміє розставляти пріоритети, 
формулювати свої цілі і їх досягати)



Засоби виховної роботи

Мета виховної роботи здійснюється через системний педагогічний вплив, основними 
засобами якого є ДІАЛОГ і ОСОБИСТИЙ ПРИКЛАД, що має місце як в аудиторній (виховне 
навчання) так і в позааудиторній роботі.

Кафедра ОВКТГП прийняла участь Студенти 3-го курсу гр. ТГПВ-19
у зборі макулатури підтримали цю ініціативу



Пріоритети у виховній роботі

Виховна робота акцентована як на отриманні знань, так і на формування відповідних 
практичних навичок. Пріоритетами у виховній роботі кафедри є наступне:

- сприяння формуванню і розвитку набору 
цінностей;

- розвиток здатності до рефлексії (внутрішнього мислення) і 
зовнішнього діалогу (комунікативна компетенція);

- формування власної точки зору; - навички роботи з власними емоціями;

- розвиток задатків до емпатії; - співпраця з батьками студентів;

- вміння співпрацювати і бути членом 
команди;

- навички передбачення і подолання конфліктів та медіації;

- уміння роботи з протиріччями опонента; - вміння протистояти маніпулятивному впливу;

- вміння домовлятися та вести переговори; - вміння приймати відповідальні рішення;

- вміння презентувати свої пропозиції; 
самопрезентація;

- вміння формулювати свої цілі і розставляти пріоритети;

- зменшення внутрішньої конкуренції і 
посилення партнерства в колективі;

- розвиток критичного мислення;



Пріоритети у виховній роботі

Виховна робота акцентована як на отриманні знань, так і на формування відповідних 
практичних навичок. Пріоритетами у виховній роботі кафедри є наступне:

- розвиток творчого мислення і креативності; - формування лояльності до змін;

- сприяння розвитку духовності, відчуття
прекрасного і естетичного смаку;

- психологічний супровід;

- повага до всього оточуючого на нашій
планеті і до самого життя;

- сприяння формування самомотивації до набуття нових знань та 
навичок (навичка постійного навчання);

- формування різносторонніх інтересів
(синергічне мислення);

- сприяння розвитку індивідуальних задатків і здібностей кожного 
студента;

- особлива увага до студентів з інвалідністю; - регулювання взаємовідносин зі студентами з особливими
освітніми потребами;

- популяризація здорового способу життя; - формування лідерських якостей;

- формування мовної культури і культури
спілкування;

- усвідомлення цінності власної мови, як коду власної нації, як 
ключа до саморозуміння.



Приклад виховних заходів для студентів



Приклад виховних заходів для студентів



СИСТЕМА СТУПІНЧАСТОГО ВПЛИВУ

Основна виховна робота зводиться до наступного:

- діагностика і корегування психологічних умов адаптації до навчання, колективу, проживання у гуртожитку;

- формування загальнолюдських та національних цінностей;

- робота з батьками, психолого-педагогічний всеобуч для підвищення ролі родинного виховання;

- розвиток задатків до емпатії;

- вивчення традицій закладу і його бази (лабораторії, гуртки…);

- розвиток комунікативних можливостей;

- формування відповідальності перед самим собою і іншими;

- національне самоусвідомлення;

- підтримка духовного і психічного здоров’я;

- повага до всього оточуючого на нашій планеті і до самого життя.

Студенти 1-го курсу – АДАПТАЦІЯ (Школа першокурсника)



Участь студентів в житті академії

Х Студентська науково-практична конференція «Українська культура: вчора, сьогодні, завжди: до 30-річчя 
незалежності України»

У конференції взяли участь студенти гр. ТГПВ-21: Ялугіна Божена, Пономаренко Олександр



СИСТЕМА СТУПІНЧАСТОГО ВПЛИВУ

Активна взаємодія з куратором для досягнення СПІЛЬНОЇ МЕТИ. Це визначається участю у виховних заходах, секціях, 
гуртках, науковій діяльності. А також – вивчення і розвиток прихованих можливостей і обдарувань студента і їх
реалізація. Тут основна увага повинна приділятися створенню студентами власних проектів, залучення до участі в 
конференціях, форумах, засіданнях.

Також – на 2-му курсі студентів підводять до оволодіння початкових навичок самоврядування, створюючи відповідні
моделі в академічних групах, а також – до наступного:

- знайти відповіді на питання «Хто я?» і «Чого я хочу?»;

- формування власної точки зору; асертивність

- навички роботи з власними емоціями;

- вміння формувати цілі і планування їх досягнення;

- вміння розставляти пріоритети;

- усвідомлення цінності власної мови, як коду власної нації;

- подальший розвиток національного самоусвідомлення.

Студенти 2-го курсу – ВІДКРИЙ І СТВОРИ САМОГО СЕБЕ (Хто я і чого я хочу?)



Участь студентів в житті академії

Засідання наукового гуртка «Образ воїна в українській культурі»: засідання студентського наукового гуртка «Твоє. 
Подорожі неосяжним: українотворчі студії» кафедри УДІД в рамках святкування Дня Збройних Сил України

Вовченко Софія, студентка гр. ТГПВ-20, підготувала доповідь «Образ воїна-героя в українському фольклорі»



СИСТЕМА СТУПІНЧАСТОГО ВПЛИВУ

Основні пріоритети:

- заглиблення в професію, індивідуальна робота викладачів , залучення до виконання 
доручень, прийняття рішень;

- зменшення внутрішньої конкуренції в групах і посилення партнерства;

- розвиток критичного мислення;

- студенти 3-го курсу це основна рушійна сила органів студентського самоврядування 
академії, вони повинні ставати наставниками і тренерами для 1-го і 2-го курсів.

Студенти 3-го курсу –ПОЧНИ СВІЙ УСПІХ СЬОГОДНІ (Професійність)



Участь студентів в житті академії

Засідання наукового гуртка «Простір слова»

Із специфікою військової служби, якій Котляревський віддав чималу частину свого життя, познайомив присутніх
студент гр.ТГПВ-19 Борець М., акцентувавши увагу на особистих якостях Івана Петровича і висвітливши навіть такі
аспекти, як  дипломатична діяльність Котляревського.



Участь студентів в житті академії

Онлайн-конкурс декламаторів «Життя переможе смерть, а світло – темряву!»

Студентка гр.ТГПВ-19 Ганна Санітар – активна і постійна учасниця заходів, що відбуваються в ПДАБА. Дівчина не 
тільки читала поетичний твір «Ми – майбутнє» 16-річної одеситки Софії Орліогло, а й представила на конкурс «Лист 
воїну» свої малюнки.



Участь студентів в житті академії

Онлайн-конкурс декламаторів «Благовіст життя»

Студентка гр.ТГПВ-19 Ганна Санітар



Участь студентів в житті академії

Засідання наукового гуртка «Простір слова», проведене спільно зі Студентським клубом ПДАБА. Цього разу зустріч
було організовано як онлайн-конкурс декламаторів

Санітар Ганна, студентка гр.ТГПВ-19 декламувала поезію Ліни Костенко              «На віях тиші мерехтять сніжинки»



Участь студентів в житті академії

ІХ Науково-практична конференція молодих вчених та студентів
«Традиційне українське хатобудування: історія, сучасність, перспективи»

Санітар А., Дзюк К., гр. ТГПВ-19, «Українське хатобудування: відомі та невідомі факти про житло українців у 
минулому»
Борець М., гр. ТГПВ-19, «Використання екотехнологій у будівництві цивільних та  промислових об’єктів в Україні»
Кукура О., Сергеєв Д., гр. ТГПВ-19, «Архітектурні пам’ятки Катеринослава»



Участь студентів в житті академії

Конкурс флешмобів у рамках «Дні енергії»

Сергеєв Денис – ТГПВ-19, приймав участь у конкурсі флешмобів у рамках «Дні енергії». «Дні Енергії» пройшли за 
підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Урядів Німеччини та 
Швейцарії Energy Efficiency and Climate Projects.



Участь студентів в житті академії

На урочистому заході-концерті в актовій залі

ТГПВ-21 разом з куратором на врученні дипломів магістрам-професійникам



Участь студентів в житті академії

Студентський науковий гурток «Твоє»

Напередодні Міжнародного дня прав жінок члени гуртка разом із Миколою Борець (гр. ТГПВ-19) спробували
визначити роль жінки в сучасному українському суспільстві



Участь студентів в житті академії

Всесвiтнiй день води

Учасники студентського наукового гуртка «Твоє» до Всесвітнього дня води підготували низку повідомлень про 
гідротехнічні споруди України, досліджуючи, як поєднати технологічний поступ і дбайливе ставлення до водної
стихії. У роботі взяв участь студент Микола Борець (гр. ТГПВ-19)



Участь студентів в житті академії

Засідання студентського наукового гуртка «Твоє. Цикл подорожей неосяжним: українотворчі студії»

До роботи гуртка долучилися також студент Максим Іванченко (гр. ТГПВ-19), який проаналізував результати
проведеного ним Telegram-опитування, дослідивши, які давні українські традиції святкування Різдва й Нового року 
сьогодні підтримують і навіть створюють дніпряни й жителі нашої області



СИСТЕМА СТУПІНЧАСТОГО ВПЛИВУ

Етап, впродовж якого здійснюється аналіз і корекція всього процесу виховання, повинен формувати не 
тільки галузевого професіонала, але й також навички соціального інтелекту:

- вміння вибудовувати високоякісну комунікацію;

- принципи командоутворення і ефективної взаємодії;

- подолання конфліктів, контр-маніпулятивні заходи;

- управління змінами;

- лідерство;

- формування різносторонніх інтересів (синергічне мислення);

- креативність;

- сприяння формування самомотивації до набуття нових знань та навичок (навичка постійного навчання);

- формування власного резюме, як підсумок набутих знань та досвіду за роки навчання в академії.

Студенти 4-го курсу – ЗВОРОТНІЙ ВІДЛІК (Підготовка до реального життя)



Участь студентів в житті академії

Конкурс флешмобів у рамках «Дні енергії»

Камалов Августин та Ларькова Софія – ТГПВ-18, приймали участь у конкурсі флешмобів у рамках «Дні енергії». «Дні
Енергії» пройшли за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням
Урядів Німеччини та Швейцарії Energy Efficiency and Climate Projects.



Участь студентів в житті академії та кафедри

Флешмоб до дня довкілля під керівництвом ректора



Участь студентів в житті академії та кафедри

Новий 2022 рік



Навчання

«Завдання школи - навчити жити. Ми повинні виховати Людину, здатну створити своє особисте життя»
П.Блонський



МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ:

1 вересня 2021 р. Посвята у студенти

Першого вересня 2021 року на ґанку академії відбулася урочиста посвята у студенти 
першокурсників ПДАБА, у якій узяли участь куратор та студенти груп ЦБ-21 та ЦБ-20ст. З цієї 
хвилини абітурієнти перетворилися у справжніх студентів.

Першокурсники надовго запам’ятають початок свого студентського життя, сповненого 
сузір’ям добрих, веселих посмішок, чудового святкового настрою та мелодійних пісень, що 
для них проспівали студенти старших курсів.



ПРОФЕСІЙНЕ ВИХОВАННЯ:

7 жовтня 2021 р. конференція "Безпека життєдіяльності в 21 столітті"
конференція, що пройшла в академії в ауд. 1301 була присвячена актуальним 
сучасним проблемам охорони праці, захисту життя людей у різних сферах 
виробництва та збереження навколишнього середовища. Конференція 
проходила на базі кафедри БЖД і ця подія відбувалася невипадково. Саме в цей 
день кафедра безпеки життєдіяльності святкувала 50-річчя з дня свого 
заснування та 75-річчя з дня народження керівника кафедри, професора А. С. 
Бєлікова. В участі конференції узяли участь студенти (бакалаври та магістри) 
спеціальності «Цивільна безпека» освітніх програм «Охорона праці».



ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ:

21 листопада 2021 р. День Студентів
В нашому виші за ініціативою ректорату народилася зусиллями
студентів та багатьох співробітників нова зелена зона перед фасадом
головного корпусу. Всі учасники акції дружньо, з великим підйомом
та ентузіазмом копали землю, висаджували ялівці, тую, катальпу.
Нова зелена зона стала ще й символічним об’єктом ПДАБА. Відомо,
що ідея створення «Зеленого університету» вже кілька років є нашою
магістральною темою. А тепер академічний проєкт «Зелений
університет» органічно увійшов до екологічного проєкту Президента
України Володимира Зеленського, який називається «Зелена
країна».



ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ:

31.01 - 03.02. 2022 р. Тижневик зі збору макулатури
Колектив кафедри БЖД та студенти молодших курсів спеціальності приєдналися
до тижневика зі збору макулатури «7 кроків до Зеленого університету» з 31.01
по 03.02.2022р.



ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА:

До волонтерської роботи активно підключилися студенти 
спеціальності «Цивільна безпека». Особливо слід відзначити 
старосту гр. ЦБ-20 Маслову Анну та студента тієї ж групи Андрія 
Константинова.



ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА:

Навіть евакуювавшись до мальовничого регіону півдня 
Франції м. Рьє-Вольвестр Анна Маслова не припинила 
займатися волонтерською роботою і приймати участь у 
збиранні коштів для нашої країни, а саме був організований 
збір грошей на ліки, дитяче харчування, засоби особистої 
гігієни, одяг, тощо. Вона разом з переселенцями з України та 
нашиими французькими друзями сортували усе зібране, 
пакували у коробки та перекладали українською мовою. 
Згодом зібрана допомога передається через кордон Польщі 
до України.



ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА:

8 травня 2022 проходило вшанування військових, партизанів Маки́ (фр. Maquis) (частина руху 
Опору у Франції нацистським окупаційним військам та колабораціоністським формуванням під час 
Другої світової війни, що являла собою переважно озброєні групи партизан-макізарів, що діяли в 
сільській місцевості), у якому приймала участь і студентка нашої академії Маслова Анна. Під час 
цих заходів крім усім відомої «Марсельєзи» (фр. La Marseillaise) - патріотична пісня часів 
Французької революції, прийнята Французькою республікою як державний гімн, пролунав 
і урочиста пісня Михайла Вербицького на слова Павла Чубинського «Ще не вмерла України». Про 
це повідомили відомі французькі ЗМІ:
"...Le chant des partisans et la Marseillaise ont été joués par l’Harmonie Sainte-Cécile. En fin de 
cérémonie, l’hymne ukrainien a résonné au pied de la cathédrale Sainte-Marie en l’honneur des 
familles ukrainiennes nouvellement arrivées sur la commune et présentes en ce dimanche matin..."
https://www.petiterepublique.com/ від 10.06.2022

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.petiterepublique.com/


Дякуємо
за

увагу!
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