
Всеукраїнський День відповідальності у ПДАБА: 

утвердження нових традицій 

Вже другий рік поспіль у ДВНЗ ПДАБА, за ініціативи кафедри УДІД, 

відзначається Всеукраїнський День відповідальності. У день, на який 

припадає свято, 19 жовтня 2022р., в Академії відбувся освітній нетворкінг 

«День відповідальності у ПДАБА» у форматі спільного засідання наукових  

гуртків кафедри УДІД «Інтелектуальний хакатон» (керівник гуртка доц. 

Бабенко В. А.) та «Простір слова» (керівник гуртка – доцент кафедри 

Богуславська Л. Г.). У неформальному спілкуванні та заходах з нагоди 

відзначення Всеукраїнського Дня відповідальності людини, який вже другий 

рік поспіль відзначається в Україні, взяли активну участь здобувачі вищої 

освіти з факультету ЦІтаЕ та архітектурного факультету, викладачі кафедри 

УДІД, ДЕНОМ, МЕПУА та студентська рада економічного факультету.  

Учасники освітнього нетворкінгу обговорили кілька важливих тем, 

зокрема, відповідальність всіх учасників освітнього процесу - викладачів та 

студентів, до своєї професійної та наукової діяльності, особливо під час 

військового стану. Презентації доповідачів відтворили історію виникнення 

цього свята (доповідач - Скрипниченко Поліна, гр. ЗУК 20ст.), основні 

пункти Декларації відповідальності людини (доповідач - Антоненкова 

Анастасія, гр.ЗУК-19). Студенти розкривали власне розуміння свободи у 

поєднанні з головними обов’язками, які визначають життя особистості в 

сім’ї, суспільстві і навколишньому світі (Бережна Валерія, гр. Арх-21-4).  

Доповіді студентів вдало доповнила запрошена гостя заходу, 

завідувачка кафедри ДЕНОМ, доц. Морозова Є. П., яка розповіла присутнім 

про Богдана Гаврилишина – співзасновника першого економічного форуму в 

Давосі, засновника першої бізнес-школи в Україні, про надзвичайно 

актуальний для всіх девіз фонду: «Вчитися. Мріяти. Діяти». «Саме завдяки 

фонду, починаючи з  19 жовтня 2021 року, ми відзначаємо Всеукраїнський 

день відповідальності людини, знайомимось з Декларацією відповідальності 



людини, яка складається з 15 пунктів та охоплює усі сторони життя кожної 

людини» - відзначила Морозова Є. П. 

Цьогорічний захід проводився у межах практичного заняття з 

дисципліни «Охорона інтелектуальної власності», тому викладач, доц. 

Бабенко В. А., як  модератор заходу та керівник наукового гуртка 

«Інтелектуальний хакатон», презентувала присутнім доповідь: «Академічна 

доброчесність та дотримання права інтелектуальної власності – 

найважливіші складові відповідальності академічної спільноти». Доповідач 

закликала студентів з особливою відповідальністю відноситися до чужої 

інтелектуальної власності, яка використовується у студентських роботах та 

наукових текстах, повідомила про недопущення академічного плагіату, 

наголосила, що дотримання права інтелектуальної власності є важливим 

чинником академічної доброчесності у ЗВО України. 

Співмодератор заходу, керівник наукового гуртка «Простір слова»,  

доц. Богуславська Л. Г., підводячи підсумок, нагадала присутнім, що ми всі 

свідомі особистості й не обмежуємо свою відповідальність одним днем та 

одним заходом, закликала присутніх долучитися до Інтернет-флешмобу «Я – 

відповідальність», оголошений кафедрою УДІД для викладацької, 

студентської спільнот та всіх охочих та який продовжується. «Умови 

флешмобу дуже прості та зрозумілі: написати кілька речень про свій, на 

Вашу думку, відповідальний вчинок і обов'язково поставити три хештеги: 

#дію_відповідально  

#це_відповідальність  

#день_відповідальності_у_ПДАБА 

Необхідно також поставити геомітку ПДАБА у ФБ, а в Інстаграмі - додати 

хештег #pdaba #пдаба і відмітити сторінку @pgasa.dp.ua 

Долучаймося до участі, демонструємо свою відповідальність!». 

 

Доц. каф. УДІД  

Валентина БАБЕНКО 
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