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ЗВІТ ПРО ВИХОВНУ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНУ РОБОТУ 

В ПДАБА ЗА 2021-2022 н.р. 

Виховна робота в Академії, ведеться з метою цілісного формування 

особистості та діалектичного підходу до навчально-виховного процесу на 

основі та згідно з Положенням про інститут кураторів у ДВНЗ ПДАБА (далі – 

Положення), яке розроблено відповідно до чинного законодавства України: 

Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», Стратегії виконання 

Указу Президента України «Про вдосконалення вищої освіти в Україні» (від 

3.07.2020 № 210/2020), Стратегії національно-патріотичного виховання 

молоді (№ 286/2019 від 18.05.2019 р.), Концепції державної соціальної 

програми національно-патріотичного виховання на період 2025 року» 

(розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 1233-р), 

«Концепції національного виховання студентської молоді» (07.07.2009), 

затвердженою Міністерством освіти і науки України, наказу Міністерства 

освіти і науки України від 07.08.2002 р. №450 «Про затвердження норм часу 

для планування і обліку навчальної роботи педагогічних і науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів», інших законодавчих 

актів України. Положення 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, згідно затвердженої «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.  

Виховна робота в Академії направлена на виконання головної мети – 

формування свідомого громадянина - патріота України, всебічно освіченого 

спеціаліста, інтелігентної, фізично і морально здорової людини та 

проводилась за напрямками: патріотичне і національне виховання; виховання 

політичної культури та громадянських якостей; виховання дотримання 



принципів академічної доброчесності; морально-етичне виховання; виховання 

правової культури у сфері інтелектуальної власності; екологічне виховання; 

художньо-естетичне виховання; фізичне виховання та утвердження здорового 

способу життя. 

У першому семестрі 2021-2022 навчального року робота всього корпусу 

кураторів Академії була спрямована на адаптацію студентів І курсу та старших 

курсів до більш активного самостійного навчання з виконанням усіх вимог і 

завдань навчального закладу, формування і виховання свідомості активного, 

мобільного громадянина України, який має високий рівень соціальної 

адаптації в суспільстві. Зважаючи на карантинні умови та перехід навчання в 

онлайн-режим, декани та заступники деканів з виховної роботи у першому 

семестрі 2021-2022 н. р. налагоджував виховну роботу, і під час кураторських 

годин і у вільний час студентів. У другому семестрі, продовжуючи  навчання 

та виховну роботу в онлайн-режимі, всі деканати перелаштували форми і 

методи своєї діяльності згідно з умовами воєнного стану та повномасштабної 

війни рф проти України. 

За ініціативи ректорату (проректора з навчально-виховної роботи 

Євсєєвої Г. П.) у довоєнний період, разом з заступниками деканів з виховної 

роботи, зокрема,  доц. Бабенко В. А., було розроблено та/або оновленні пакети 

нормативних документів з виховної роботи ДВНЗ ПДАБА: «Положення про 

інститут кураторів ПДАБА» (розроблено вперше), «Положення про конкурс 

на кращого куратора ДВНЗ ПДАБА» (розроблено вперше), електронної форми 

«Журналу куратора академгрупи» (оновлено на основі паперової форми), 

«Плану виховних, організаційних, профорієнтаційний заходів» (оновлено 

структурно та змістовно). На разі на постійно діючих засіданнях заступників 

деканів з виховної роботи та відповідального за роботу з кураторами 

Білополого В. В. , які проходять щоп’ятниці, обговорюються поточні 

проблеми виховного процесу, заслуховується робота кураторів, відбувається 

оперативне реагування на виклики часу. Так, на такому засіданні на початку  

поточного навчального року було обговорено та схвалено План виховної 



роботи на 2022- 2023 н.р. , який викладено на сайт Академії для оперативної 

роботи кураторів (https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2022/09/Plan-

zahodiv.pdf).  

На сайті також знаходяться всі нормативні документи на допомогу 

куратору (https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2021/12/ZHurnal-roboty-

kuratora-2021.pdf). Наразі працюємо над створенням електронного журналу 

куратора для більш оперативного контролю та реагування щодо формування 

виховного процесу в Академії. 

Не зважаючи на форс-мажорні обставини, система куратор-академгрупа 

та деканати залишалась дієвою. Зрозуміло, що деякі форми діяльності 

структур в системі виховної роботи були обмежені, але деякі нові заходи стали 

постійними та ефективними. Так, щопонеділка на кураторській годині, 

фахівцями академії провидяться лекції для викладачів і студентів в межах 

постійної акції «Незламність української нації: історія та сьогодення». 

Хочу відзначити багатьох викладачів гуманітарних кафедр, які взяли участь у 

читанні цих лекцій, зокрема це викладачі кафедри УДІД (завідувач                  

Баранник О. Ю., іноземних мов – завідувач Соколова К. В., кафедра роботи з 

іноземцями – завідувач Мамчич І. П.).  

У змішаному режимі працювали інші структури виховання: музей 

академії, бібліотека, комітет у справах молоді, Рада ветеранів, спорткомплекс, 

кафедри суспільних наук, психологічна служба, а також в більшій або меншій 

мірі весь професорсько-викладацький склад академії. Активом академії 

відзначалися історико-патріотичні дати, національно значущі події. 

Тематично оформлювалися публічні локації академії. 

Якщо говорити про конкретні справи, хотілося «телеграфно» відзначити 

саме такі: 

01.09.2021р. День знань. Посвята першокурсників у студенти. Участь 

студентів та кураторів першого курсу у загально академічному заході на ганку 

Академії. 

https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2022/09/Plan-zahodiv.pdf
https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2022/09/Plan-zahodiv.pdf
https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2021/12/ZHurnal-roboty-kuratora-2021.pdf
https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2021/12/ZHurnal-roboty-kuratora-2021.pdf


13.09.2021р. Участь студентів першого курсу у бесіді, організованій 

ректоратом (ауд. 301) про епідеміологічну ситуацію, дотримання маскового 

режиму та всіх епідеміологічних заходів на території академії і студентського 

містечка. Ознайомлення начальником штабу ЦЗ з Наказами ректора щодо 

епідемії COYID-19. Офлайн-тренінг з інженером відділу охорони праці 

(куратори, студ. рада). 

17.09.2021р. Всесвітній День прибирання. «World Cleanup Day».  

Участь студентів та викладачів всіх факультетів Академії у заході, 

організованому ректоратом Академії  до Всесвітнього дня прибирання  

20.09.2021р. Організаційні збори з першокурсниками: ознайомлення зі 

статутом академії, правилами поведінки в навчальних корпусах та 

гуртожитках,  розповідь про традиції кафедр, факультету, академії  

22.09.21р. Бібліотека ДВНЗ ПДАБА. Знайомство студентів 1 курсу з 

бібліотекою Академії  

30.09.21р. День працівників освіти України. Участь у зборах 

трудового колективу, присвячених Дню працівників освіти України. Ректор 

привітав колектив з професійним святом та відзначив найактивніших 

грамотами та цінними подарунками.  

09.11.2021р. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 

2021. За ініціативи ректорату та організаційного сприяння каф. УДІД  

академічна громада ПДАБА – студентство, викладачі та співробітники 

Академії традиційно взяли участь у написанні Всеукраїнського 

радіодиктанту. Але мета цієї події – не стільки перевірка грамотності, скільки 

екзамен на національну свідомість та відчуття своєї ідентичності. І саме цей 

екзамен разом з сотнями тисяч українців, здали усі учасники від ДВНЗ 

ПДАБА,  хто охоче долучився до написання диктанту Національної єдності - 

2021.  

17.11.2021р. День студента. Участь деканату, студентів, кураторів 

Академії у толоці по висадженню дерев біля входу в Академію. 



14.12.2021р.- 07.01.2022р.  Участь колективу Академії у різдвяних 

благодійних заходах профкому та ректорату «ВІД РІЗДВА – ДО РІЗДВА! 

14.12.2021р. Участь у благодійній фотосесії «Новорічні дива для 

хвостиків».  На звернення студради Академії: «Напередодні прийдешніх свят 

– Нового року, дня Святого Миколая, кожен з нас готує подарунки своїм 

рідним і близьким, щоб запам'ятати ці яскраві моменти. Чотирилапі друзі 

також потребують нашої з вами уваги. Тому ви можете допомогти чудовим 

тваринам, взявши участь у благодійній фото сесії. Тваринам не потрібні дорогі 

подарунки. Давайте напередодні Нового року станемо для бідолашних тварин 

Дідами Морозами. Притулок "Друг", @priut_drug_dnepr, живе ВИКЛЮЧНО 

за рахунок благодійних пожертвувань і не має іншого фінансування. Давайте 

зробимо світ трішки кращим». Студенти та викладачі Академії долучились до 

фотосесії та благодійної допомоги студентської ради академії.  

15.12.21-17.12.21р. Участь у конкурсі «Новорічний look для ялинки». 

Студенти та викладачі Академії стали активними учасниками прикрашання 

ялинки у холі третього поверху та організували фотозону «Я люблю ПДАБА». 

17.12.21-07.01.22р. Участь у конкурсі «Подаруй ялинці іграшку». 

17.12.21р. Благодійний ярмарок до дня Святого Миколая «Подаруй 

дитині радість». В холі біля аудиторії 301 виставили на продаж яскраві, 

талановиті малюнки студентів, власноруч виготовлені смаколики, вітальні 

листівки. Студенти факультету промислового та цивільного будівництва 

зібрали цілих 1105 благодійних гривень. Економічний факультет, засновник 

благодійної традиції в академії, досяг взагалі пречудового результату - 3075 

гривень. На зібрані кошти було закуплено книжки, канцтовари для дітей 

Котовської спеціалізованої школи.  

17.12.21р. Участь у майстер-класі з виготовлення ляльок-мотанок. Його 

блискуче провела старший викладач кафедри українознавства, історик за 

фахом Світлана Волкова. Це було не лише цікаво, а й розширило національний 

світогляд учасників. Не всі стали майстрами, але в усіх добре вийшло. Нехай 



нинішні ляльки-мотанки-ангели будуть на щастя, на здоров’я та на реалізацію 

мрій! 

17.12.21р. відбувався збір бібліотечки української класики та сучасних 

українських авторів для захисників країни, які отримали поранення на сході та 

перебувають на лікуванні в лікарні ім. Мечнікова. Бібліотечку формувала та 

передавала бійцям голова ради молодих вчених Дригола Крістіна; 

19.12.2021р. Участь у «Різдвяній благодійній зустрічі в ПДАБА «На 

пандусі». Декани, заступники деканів з виховної роботи, викладачі Академії 

разом з членами профкому,  клубом Академії долучились до організації 

«Різдвяної благодійної зустрічі в ПДАБА «На пандусі»», яка вперше в історії 

вишу зібрала друзів, колег, випускників Академії аби разом розділити радість 

новорічних та різдвяних свят!  

23.12.2021р. «Святкові різдвяні читання з письменниками 

Придніпров’я». За спільної ініціативи голови ДООНСПУ Фіделя Сухоноса, 

адміністрації Будівельної академії та Первинного осередку «Просвіта 

України» Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

ПДАБА відбулася зустріч освітян, студентства та майстрів пера Придніпров’я. 

Разом з викладачами і студентами до участі в заході а також до 

письменницьких виступів долучилася і заступниця декана економічного 

факультету з виховної роботи Валентина Бабенко. 

23.12.2021р. Поїздка у Котовську школу-інтернат. Благочинні 

традиції живуть. Вже десятки років дружній колектив студентів та викладачів 

ДВНЗ ПДАБА, профспілкова організація та студентська рада, за підтримки 

ректорату, опікується дітками Котовської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату, проводячи благочинні акції та збираючи кошти на 

подарунки до Дня святого Миколая та до Міжнародного Дня захисту дітей. 

Цьогоріч, делегація академії завітала до школи- інтернату в Котовці не з 

порожніми руками – із собою привезли солодкі подарунки, олівці, фарби, 

альбоми для малювання. А ще – велику телевізійну панель, так потрібну для 

навчання і розваг маленьких вихованців у святкові і вихідні дні.                             



Творити добро – це просто! Щоб зробити щось хороше для інших людей – 

потрібно лише бажання та добре серце!  

28.01.22. Випуск магістрів 2021. Близько 64 000 тисяч фахівців 

поповнили будівельну галузь за понад 90-років існування Придніпровської 

державної академії будівництва та архітектури. 400 магістрів, які  залишили 

стіни рідної Академії у 2021 році, успішно працевлаштувались. Випускники 

отримали щирі вітання від ректора, доктора технічних наук, професора 

Миколи Савицького, теж випускника академії, настанови від проректора з 

науки Владислава Данішевського – ще одного випускника академії, а також 

дипломи і грамоти за відмінне навчання, досягнення в науці. «Велике дякую - 

від магістрів», - багато разів лунало у залі. І це ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ – можна 

сприймати, як найвищу оцінку в умовній заліковій книжці професорсько-

викладацького складу академії. На завершення свята групі випускників і 

працівників академії було вручено посвідчення члена громадської організації 

«Асоціація випускників і друзів ПДАБА». Посвідчення за номером один 

отримав ректор Микола Савицький, ініціативою та зусиллями якого 

народжувалась Асоціація. Вже зараз це громадське формування опікується 

важливими для академії та студентів проектами. 

31.01.22-03.02.22р. Участь  всіх кафедр Академії, студентів та кураторів 

груп у «Тижневику збору макулатури», оголошеному кафедрою Екології 

(завідувач Яковишина Т. Ю.) за підтримкою ректорату Академії, долучались 

до програми «7 кроків до зеленого університету» у тижневику зі збору 

макулатури, студенти та викладачі зібрали більш ніж 150 кг макулатури.  

16.02.2022р. День єднання України. Для посилення консолідації 

українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання 

гібридних загроз Президент оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання.  У 

цей день студенти та викладачі Академії разом з колективом академії 

долучилися до запланованих заходів по всій Україні! Був піднятий Державний 

Прапор та о 10.00 викладачі ПДАБА разом із студентами виконали на ганку 

академії Державний Гімн України. 



14.02.2022р. Урочисте відкриття ректорської «Школи лідерства». 

Участь представників деканату, факультету, студентського активу в 

урочистому засіданні. Нагородження студентського активу подарунками від 

департаменту освіти та ректорату; 

21.02.2022р. Міжнародний день рідної мови. Урочисте відкриття 

шевченківського стінопису та святкування Міжнародного дня рідної мови. У 

відкритті стінопису  «У чужому навчайся – і свою не цурайся» взяли активну 

участь викладачі та студенти Академії:  

30.03.2022р. Інструктаж з техніки безпеки під час воєнного стану 

12.04.2022р. Лекція на тему «Пропозиції ДВНЗ ПДАБА для вирішення 

потреб оборони, відновлення і розвитку інфраструктури». 

19. 05. 2022 р. Участь у Всесвітньому дні вишиванки. Оскільки масові 

культурні заходи під час воєнного стану заборонені, співробітники вирішили 

вдягнути вишиваний український одяг, зустрітися зранку на ґанку академії та 

заспівати гімн Українських Січових Стрільців і нинішньої російсько-

української війни. Співробітників привітали зі святом ректор академії Микола 

Савицький і проректор з навчально-виховної роботи Галина Євсєєва. 

Побажання найшвидшого закінчення війни, великої перемоги й мирного неба 

торкалися найглибших душевних струн, бо то – найбільш бажані на сьогодні 

речі. І це лише підтвердили емоційні слова жінок-співробітниць академії, 

чоловіки яких мужньо захищають нашу країну в лавах ЗСУ - Олени Рабіч та 

Валентини Бабенко. Емоційна, не байдужа до поезії, вона прочитала власні 

вірші, народжені війною. 

19.05.2022р. Не просто дубки – потужні символи! У День Вишиванки 

на честь міст-героїв України за ініціативи і під керівництвом ректора М.В. 

Савицького та проректора Г. П. Євсєєвої було висаджено дубовий гай у 

внутрішньому дворі ПДАБА. Для наших пращурів дуб був символом Роду, 

Перуна, Сонця. Дуб споконвіку був оберегом козаків, адже вважався символом 

мужності, витривалості, довголіття, здоров'я, родючості, шляхетності та 

вірності.(Горбачова Т.А.)Учасники побажали дубкам рости понад 700 років та 



ніколи не всихати, щоб оживали та розквітнули Міста-герої України: 

Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів, Буча, Ірпінь, 

Миколаїв, Охтирка. 

20.06.2022 р. викладачі Академії взяли активну участь в ІІ освітньому 

Форумі академічної спільноти ДВНЗ ПДАБА: «Освіта в умовах війни: 

реалії, виклики та шляхи подолання», що проводився з метою обміну 

досвідом та результатів впровадження сучасних освітніх технологій, методик 

дистанційного навчання в освітній процес. Серед інших учасників Форуму   

гідно представляли освітню спільноту Нажа П. М., Мамчич І. П.,                       

Білополий В. В., які ділилися досвідом того, наскільки швидко і якісно вдалося 

відновити освітній процес в умовах воєнних дій, спричинених вторгненням 

російських військ на територію України.  

Патріотичне і національне виховання 

Важливою формою виховання студентів є їх участь у діяльності 

студентських наукових гуртків. Деканат економічного факультету багато 

років поспіль співпрацює з кафедрою українознавства, документознавства та 

інформаційної діяльності, де вже не перший рік працюють гуртки «Простір 

слова», який очолює к.ф.н., доцент Л. Г. Богуславська, та «Твоє. Подорожі 

неосяжним: українотворчі студії», роботою якого керує ст. викладач О. В. 

Ткач. За звітний період студенти економічного факультету разом з кураторами 

та за участі заступника декана з виховної роботи Бабенко В. А. взяли участь у 

засіданнях дискусійного клубу «Простір слова», що проходили онлайн на 

платформі MS Office 365. Засідання дискусійного клубу «Простір слова» 

(керівник та модератор проекту – доцент кафедри Богуславська Лариса 

Георгіївна) проходили протягом першого та другого семестрів 2021-2022 

навчального року зважаючи на дистанційні умови, епідемію та війну, були 

присвячені важливим постатям та подіям з української історії, культури та 

сьогодення: 

Участь кураторів Академії з групами у суспільно-політичних 

заходах, засіданнях наукових гуртків Академії. Куратори брали активну 



участь у роботі наукових гуртків кафедри УДІД, були присвячені важливим 

постатям та подіям з української історії, культури та сьогодення, зокрема: 

08.11.2021р. засідання наукового гуртка «Простір слова» - круглий стіл: 

«Сила і наснага відповідальності!» (модератор – доцент кафедри 

Богуславська Л. Г.) У круглому столі з нагоди відзначення Всеукраїнського 

Дня відповідальності людини взяли активну участь здобувачі вищої освіти з 

економічного та будівельного факультетів та поділилися думками щодо 

основних пунктів Декларації відповідальності людини, розкривали власне 

розуміння головних обов’язків, які визначають життя особистості в сім’ї, 

суспільстві і навколишньому світі.  

27.11.2022р. Засідання студентського наукового гуртка «Клуб 

любителів українського кіно». «Побачити серцем!». Перше засідання 

студентського наукового гуртка «Клуб любителів українського кіно», 

присвячене національному Дню вшанування пам’яті жертв Голодомору. До 

роботи, якого долучилися Студентська рада ПДАБА, студенти різних курсів 

та факультетів та викладачі кафедри. На засіданні Клубу обговорювали фільм 

режисера Олеся Янчука «Голод-33» й переглядали окремі його епізоди.  

06.12.2021р. Науково-практичний семінар  на матеріалі творчого 

доробку Григорія Сковороди «Гармонійне існування людини в соціумі – міф 

чи реальність?» (модератор – доцент кафедри Богуславська Л. Г.) 

4.05.2022р. відбулося друге засідання Студентського наукового гуртка 

«Клуб любителів українського кіно: «Птах душі», на якому вшанували 

пам’ять загиблих за свободу України.  Студенти першого курсу економічного 

факультету разом з викладачами кафедри українознавства, документознавства 

та інформаційної діяльності О. Баранник, Г. Лисенко, Л. Богуславською та 

гостями заходу обговорили фільм «Заборонений» режисера Романа Бровка, 

знятого за сценарієм Сергія Дзюби та Арсенія Кірсанова. Модератор зустрічі 

старша викладачка кафедри УДІД  С. Волкова. 

Про свої враження, сценарій, зйомки та критику фільму поділилися  



20.06.2022 р. Участь викладачів Академії у діяльності Лабораторії 

педагогічної майстерності кафедри УДІД в умовах війни. (завідувач – доц. 

Лисенко Г. І.). Науково-педагогічна майстерня в змішаному форматі на 

тему: «Теорія та практика науково-педагогічних підходів у вищій 

школі: вивчаймо європейський досвід» (в рамках роботи освітнього 

Форуму академічної спільноти ПДАБА). Серед важливих питань, які були 

розглянуті під час заходу: трансформації сучасного світу і вплив технологій 

на вищу освіту; проблеми і перспективи змішаного підходу до викладання 

у сучасній вищій школі; найпопулярніші методи навчання у європейських 

вишах; З важливою інформацією, отриманою під час стажування в 

Університеті прикладних наук (ISMA) (Рига, Латвія), виступила Галина 

Лисенко, спрямувавши, зокрема, увагу учасників майстерні на 

найпопулярніші методи навчання у європейських вишах та 

охарактеризувавши найефективніші педагогічні технології, які радять 

застосовувати в освітньому процесі європейські викладачі.  

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

13.09.2021р. Участь студентів всіх курсів про епідеміологічну ситуацію, 

дотримання маскового режиму та всіх епідеміологічних заходів на території 

академії і студентського містечка. Ознайомлення з Наказами ректора щодо 

епідемії COYID-19: 

04.10.21р.онлайн-тренінг з лікарем-інфекціоністом; 

11.10.21р.онлайн-тренінг з лікарем тубдиспансеру; 

18.10.21р. онлайн-тренінг з інженером відділу охорони праці; 

Участь студентів та викладачів Академії у циклі лекцій «Врятувати 

життя» 

29.03.2022р. 14.30.-15.10. – лекція Штабу цивільного захисту ДВНЗ 

ПДАБА на тему: «Безпека населення під час радіаційних аварій і 

радіаційного забруднення місцевості. Режим радіаційної безпеки».               

Лектор – спеціаліст Дніпровських територіальних курсів ЦЗ та БЖД (1 

категорії) Войтенко Н. С.  



30.03.2022р. 14.30.-15.10. – лекція Штабу цивільного захисту ДВНЗ 

ПДАБА на тему: «Правила поведінки населення при аваріях з викидом 

небезпечних хімічних речовин». Лектор – спеціаліст Дніпровських 

територіальних курсів ЦЗ та БЖД (1 категорії) Войтенко Н. С. Лекція 

проводилась на платформі ZOOM.  

31.03.2022р. 14.30.-15.10. – лекція Штабу цивільного захисту ДВНЗ 

ПДАБА на тему: «Порядок і правила надання першої допомоги при 

ураженні небезпечними хімічними речовинами». Лектор – спеціаліст 

Дніпровських територіальних курсів ЦЗ та БЖД (1 категорії) Войтенко Н. С. 

Лекція проводилась на платформі ZOOM.  

03.05.2022р. лекція Штабу цивільного захисту ДВНЗ ПДАБА на тему: 

«Уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та 

поведінка у надзвичайних ситуаціях». Лектор – начальник штабу цивільного 

захисту академії к.т.н. Бежан Гваджаіа розкрив актуальну для воєнного часу 

тему: З 2014 року російські окупаційні збройні формування активно 

використовують міни та інші аналогічні небезпечні вибухові пристрої, у тому 

числі, заборонені міжнародним правом. 

Використання цього виду озброєнь несе в собі серйозні, пролонговані в 

часі загрози й наслідки та призводить до численних випадків загибелі, каліцтва 

серед цивільного населення, включаючи дітей. В той час, коли весь 

цивілізований світ відмовляється від протипіхотних мін та забороняє їх 

використання, російська федерація збільшує масштаби їхнього застосування в 

Україні та випробовує нові зразки такої зброї. До речі, нехтуючи 

міжнародними угодами та конвенціями, що забороняють використання 

окремих видів мін та боєприпасів. За попередніми даними, очищення від 

вибухонебезпечних залишків потребують близько 80 тисяч квадратних 

кілометрів території України. Підрозділи Збройних Сил України, Державної 

служби з надзвичайних ситуацій та інших структур, щоденно ризикуючи 

життям, здійснюють операції з розмінування звільнених територій. З 24 

лютого 2022 року підрозділами ДСНС знешкоджено понад 68 тисяч 



вибухонебезпечних предметів, у тому числі, близько 2 тисяч авіаційних бомб. 

Загалом обстежено і очищено близько 11,6 тисяч гектарів території нашої 

держави.  

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ І ЯК ПОВОДИТИСЬ В РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ 

ВИБУХО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ: 

- завжди звертайте увагу на предмети, що вказують на наявність мін, 

снарядів, бомб, гранат, інших вибухонебезпечних предметів; 

- не збирайте сувеніри, це можуть бути замасковані міни;  

- на територіях, де відбувалися бойові дії, не заходьте до будинків 

неперевірених саперами; 

- ні в якому разі не торкатися і не наближатися до підозрілих предметів; 

- забороняється чіпати, пересувати, розбирати, нагрівати або здійснювати 

будь-які інші дії з вибухонебезпечними та підозрілими предметами; 

 - попередити оточуючих про небезпеку, встановити по можливості стандартні 

або імпровізовані обмежувальні знаки, стрічку т. ін.; 

 - невідкладно звернутися до рятувальників, поліції, військових, представників 

місцевих органів влади – повідомити про місце небезпечної знахідки; 

 - до приїзду вибухотехніків не допускайте нікого до небезпечної зони, 

особливо слідкуйте, аби не допустити малечу, якій цікаво усе заборонене. 

13.12.2021р. Стартував Соціальний проект «Успішна молодь у рідній 

країні: покоління-Е» ДВНЗ «ПДАБА». Метою даного проекту стало: 

підвищення рівня екологічної культури молоді, виховання екологічно 

відповідальних громадян нашої країни. Тема першої зустрічі: «Збереження 

чистого водного середовища» викликала зацікавленість учнів з 32 навчальних 

закладів міста та області: Дніпровський державний коледж будівельно-

монтажних технологій та архітектури Дніпровський фаховий коледж 

енергетичних та інформаційних технологій Криворізький фаховий коледж 

торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу Жовтоводський промисловий 

фаховий коледж ДНУ Дніпровський регіональний центр ПТО Ерастівський 

коледж імені Е. К. Бродського ДДАЕУ Криворізький технічний фаховий 



коледж УДУНТ Криворізький професійний ліцей Міжрегіональне ВПУ з 

поліграфії та інформаційних технологій Криворізький навчально-виробничий 

центр ВСП «Політехнічний фаховий коледж Криворізького національного 

університету» ВСП Криворізький фаховий коледж економіки та управління 

Криворізький фаховий коледж торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу 

Криворізький технічний фаховий коледж УДУНТ Центр підготовки і 

перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг Дніпровський фаховий 

коледж інженерії та педагогіки УДХТУ м. Кам'янське ВСП 

«Гірничоелектромеханічний фаховий коледж КНУ» ДНЗ «Інгулецький 

професійний ліцей» ККФВ, Кам'янський коледж фізичного виховання 

Верхньодніпровський фаховий коледж ДДАЕУ (official) Криворізький 

професійний будівельний ліцей КЗ «Жовтоводський фаховий педагогічний 

коледж» ДОР ВСП Автотранспортний фаховий коледж НТУ «Дніпровська 

політехніка» Дніпровський регіональний центр ПТО. 

18.12.2021 р. Профорієнтаційний проект у соцмережах: Лист 

святому Миколаю. «Друзі, а чи вірите ви в дива? А ми віримо! Надихнувшись 

спільними творчими проектами та благочинними справами, ми вирішили 

разом з вами, написати віртуального листа святому Миколаю. Віримо, що він 

його обов'язково прочитає і обов'язково здійснить наші з вами побажання та 

мрії! Найголовніше, щоб у цих мріях була щирість, доброта, любов. 

Долучайтеся! Давайте разом напишемо самий надзвичайний лист святому 

Миколаю! Пиши у коментарях своє доповнення до листа: познач своїх друзів, 

колег, найрідніших та напиши їм свої побажання» (заст. декана Бабенко В. А., 

в.о.зав. каф. ДЕнОМ Морозова Є. П.). 

Починаючи з 09.03.-10.03.2022 р. – організація  всіма деканатами збору 

даних та надання звіту (10.03.22.р.) про місцезнаходження студентів всіх 

факультетів під час воєнних дій на виконання розпорядження оперативного 

ШТАБУ ДВНЗ ПДАБА (дистанційна робота у вайбері, телеграм, електронній 

пошті)  



11.03.-14.03.2022 р. – організація деканатами збору даних та надання 

звіту (оновленого) про місцезнаходження студентів Академії під час воєнних 

дій на виконання розпорядження оперативного ШТАБУ ДВНЗ ПДАБА  

Відновлення виховної роботи у онлайн-режимі під час війни з 

21.03.2022 р. 

Деканат, куратори економічного факультету разом зі своїми групами 

долучились до участі у  циклі науково-популярних лекцій: «Незламність 

української нації: історія і сьогодення», що були організовані кафедрою 

УДІД. За період з 21.03. 2022р. до середини червня підготували та провели 10 

з 14 лекцій. До активних обговорень лекцій було долучено більш ніж 470 

студентів, а також декани факультетів, куратори, викладачів та співробітники 

Академії. 

21.03.2022р. Лекція на тему: «Питання походження сучасних українців, 

білорусів, росіян» (Лектор – ст. викл. Волкова С. П.); Присутні з економічного 

факультету: декан – Павло Фісуненко, заст. декана Валентина Бабенко, 

методист Анастасія Алхімова, куратори: Анна Глущенко, Анжела Черчата, 

Євгенія Морозова та студенти різних груп факультету; 

28.03.2022 р. Лекція на тему: «Сучасне прочитання української 

національної ідеї» (Лектори: доц. Лисенко Г. і., ст. викл. Волкова С. П.), 

Присутні з економічного факультету: декан – Павло Фісуненко, заст. декана 

Валентина Бабенко, методист Анастасія Алхімова, куратори: Анна Глущенко, 

Анжела Черчата, Євгенія Морозова та студенти різних груп факультету; 

04.04.2022 р. Лекція на тему: «Мова і єдність нації: державна мовна 

політика – історія, стан, досвід» (Лектор: Євсєєва Г. П., д. н. з держ. управл., 

професор, проректор); 

18.04.2022 р.  Лекція на тему: «Від Батурина до Бучі: гіркий досвід 

братських стосунків» (Лектор: доц. Перетокін А. Г.); Присутні з економічного 

факультету: декан – Павло Фісуненко, заст. декана Валентина Бабенко, 

студенти різних груп факультету. 



25.04.2022 р. Лекція на тему: «Духовні цінності українського народу» 

(Лектор: доц. Рощина Ю.), Присутні з економічного факультету: декан – 

Павло Фісуненко, заст. декана Валентина Бабенко, студенти різних груп 

факультету. 

09.05.2022 р. Лекція на тему: Як СРСР знищував Україну (Лектор – ст. 

викл. Волкова С. П.); Присутні з економічного факультету: декан – Павло 

Фісуненко, заст. декана Валентина Бабенко, методист Анастасія Алхімова, 

куратори: Анна Глущенко, Анжела Черчата, Євгенія Морозова та студенти 

різних груп факультету; 

16.05.2022 р. Лекція на тему: Військові перемоги українських козаків 

над московитами - історичний екскурс (битва під Оршею 1514 року та похід 

Петра Сагайдачного на Москву 1618 року(Лектор: доц. Перетокін А. Г.); 

Присутні з економічного факультету: декан – Павло Фісуненко, заст. декана 

Валентина Бабенко, студенти різних груп факультету. 

23.05.2022р. Лекція на тему: «Військові перемоги українських козаків 

над московитами, які варто пам’ятати: Конотопська битва 1659 року» 

(Лектор: доц. Бабенко В. А.); Присутні з економічного факультету: декан – 

Павло Фісуненко, заст. декана Валентина Бабенко, методист Анастасія 

Алхімова, куратори: Анна Глущенко, Анжела Черчата, Євгенія Морозова та 

студенти різних груп факультету; 

13.06. 2022р. Лекція на тему: «Мовне питання. Мовні війни. Мовна 

єдність» (Лектор:  доц. Богуславська Л. Г.); Присутні з економічного 

факультету: декан – Павло Фісуненко, заст. декана Валентина Бабенко, 

студенти різних груп факультету. 

Деканат, викладачі економічного факультету також стали активними 

учасниками науково-популярних лекцій циклу «Переможемо. Відбудуємо». 

23.03. 2022 р. 14.30 – 15.30. Участь у науково-популярній лекції циклу 

«Переможемо. Відбудуємо» проф. Шатова С. В. на тему: «Відновлення 

України: машини та обладнання для аварійно-відновлювальних робіт. 

(Організація студентів та кураторів, особиста участь). Присутні з 



економічного факультету: декан – Павло Фісуненко, заст. декана Валентина 

Бабенко, викладачі: Анжела Черчата та студенти різних груп факультету; 

27.04.2022 р. Доцент Бабенко В. А. також взяла участь у проведенні 

лекції з циклу «Переможемо. Відбудуємо» на тему: «Нематеріальна 

спадщина України в контексті права інтелектуальної власності та 

національної безпеки», присвячену Всесвітньому дню інтелектуальної 

власності.  

24.03.2022 р. 14.30 – 15.40. Участь у науково-популярній лекції доцента 

каф. БЖД Пилипенко О. на тему: «Основи безпеки життєдіяльності в 

надзвичайних ситуаціях» (Організація студентів та кураторів, особиста 

участь); 

Всього викладачі та студенти стали учасниками 25 науково-популярних 

лекцій циклу «Переможемо. Відбудуємо». 

Надання благодійної, волонтерської допомоги для ЗСУ та 

переселенців. Викладачі та співробітники кафедр економічного факультету з 

перших днів війни зайняли активну патріотичну позицію та беруть активну 

участь у різноманітних формах волонтерської діяльності. Зокрема, у заходах 

намічених оперативним Штабом ДВНЗ ПДАБА.  Деканат сприяв організації 

збору коштів, волонтерської допомоги воїнам ЗСУ, лікарні ім. Мечнікова, 

військовим у шпиталях. Викладачі факультету займалася плетінням сіток для 

ЗСУ; брали участь 30.02.2022 р. у наданні волонтерської допомоги для 

укриттів, що розташовані у гуртожитках Академії, а також для переселенців 

(ковдри, постільна білизна, посуд, продукти харчування). Допомогу завезено 

у гуртожиток №3; 13.03.2022 р. – у наданні допомоги волонтерському центру 

у Будинку Мистецтв, по вул. Філософській продуктів харчування: цукру, 

макаронів, чаю, кави; 29.03.2022р. у переказі коштів (за три - п’ять робочих 

днів) для ЗСУ, на заклик оперативного Штабу ДВНЗ ПДАБА та  на рахунок 

Дніпропетровського відділення Академії будівництва та архітектури; у 

переказі коштів на закупівлю продуктів харчування для блокпоста під 

Харковом (на заклик та на особисту картку Солод Леонтіна (ІННІОТ);  



15.06. 2022р. у закупівлі та відправці посилки(16 кг.) з продуктів харчування 

(сало, ковбаси, каші, печиво) для воїнів ЗСУ під Харковом.   

28.06.2022р. День Конституції України: благодійний концерт 

«Танцюй! Співай! Малюй та Мрій!!! Тримай до ПЕРЕМОГИ стрій!» 

благодійного фонду «Чужих дітей не буває» за підтримки ДВНЗ ПДАБА на 

підтримку ЗСУ.  

Участь Академії у трудових десантах, акціях, толоках: 

17.09.2021р. колектив Академії – деканати, студенти та викладачі, 

приєдналися разом з усім колективом ПДАБА до Всесвітнього Дня 

Прибирання та вийшли для прибирання на території біля академії, 

гуртожитків, на кафедрах і в лабораторіях. 

3.01.- 04.02. 2022 р. колектив Академії долучився до Тижневику збору 

макулатури в ПДАБА.  Цей соціальний проект започатковано в академії для 

реалізації системи поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) за 

європейськими стандартами. Мета – на першому етапі зібрати 300 кг 

макулатури та на отримані кошти закупити й установити баки для сортування 

сміття. 

28.02.2022 р. участь викладачів у роботі по затемненню академії під 

керівництвом ректорату, оперативного Штабу ПДАБА;  

17.06.2022р. Толока заради майбутнього. За ініціативи ректорату 

академії викладачі та співробітники кафедри узяли участь у ще одній толоці, з 

метою підготовки приміщень-укриттів до навчального процесу 2022-2023 

років, який планується вести в очному режимі, попри небезпеки бойових дій в 

країні. Серед 110 активних, зацікавлених співробітників та студентів різних 

факультетів Академії активно та енергійно працювали і представники всіх 

кафедр та підрозділів. Таким чином, вся виховна робота Академії за звітний 

період була націлена на створення нових ефективних форм дистанційного 

навчання, та не зважаючи на умови онлайн спілкування та складні умови 

воєнного часу спрямована на підтримання свого виховного впливу на молодь. 

Діяльність факультетів була зосереджена не тільки на  отриманні студентами 



знань, навичок та вмінь, що допомагають у становленні особистості, 

інтелігентності та майбутній реалізації їх професійних компетенцій, але й на 

патріотичному вихованні об’єктивного ставлення студентської молоді до 

минулого, формуванню цілісного бачення національної історії,  усвідомленні 

історичної окремішності українського народу.  

Війна унеможливила реалізацію всього запланованого, але дещо вдалося 

зробити. І надали ми будемо урізноманітнювати форми роботи зі студентами,  

інтенсифікувати роботу кураторів, залучати всіх викладачів Академії до 

національно-патріотичного виховання студентів, підвищувати в цьому роль 

кафедр. 

 

 

Проректор з навчально- виховної роботи 

ПДАБА                                                                    Галина ЄВСЄЄВА 

27.09.2022р. 
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