
ПАТРІОТИЧНА, ВИХОВНА ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

 

Протягом першого семестру навчального року кафедрою ФНтаІУ 

проводилась різнопланова виховна і профорієнтаційна робота, спрямована на 

формування позитивного іміджу ДВНЗ «ПДТУ».  

11 вересня 2021 р. доц. Сараєва О. В. організувала зустрiч студентiв 

першого курсу Інституту сучасних технологiй ДВНЗ «ПДТУ» з iнспектором 

вiддiлу комунiкацiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї в Донецькiй 

областi, канд.фiлос.наук Олегом Володимировичем Кирницьким. В рамках 

представленої лекцiї-диспуту «Неконвенцiйна перша свiтова : полiтика, 

технiка, iнформацiя», було придiлено увагу актуальним питанням 

iнформацiйної вiйни, що триває на Сходi України та сучасним фейкам 

iнформацiйного поля в умовах пандемiї.  

 
 

15 вересня студенти ННІСТ, ФІТ та СГФ здійснили екскурсію 

муралами та мозаїками Маріуполя, ознайомившись з історією стріт-арту 

нашого рідного міста. Найбільше вразили серця молодих людей мурали 

"Переселенець" та "Дівчина", присвячені гірким подіям війни на Донбасі. 

Вразила студентів й різнобарвна мозаїка "Квітуча Україна" (1967 р.). 

створена А. Горською та В. Зарецьким. Унікальна мозаїка стала золотою 

сторінкою в літописі маріупольського монументального мистецтва!  

 
17 вересня доц. Сараєва О. В разом із студентами ННІСТ взяла участь у 

проєкті «побачивприбери #letsdoitukraine #worldcleanupday» з прибирання 

території навколо рідного університету. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXVvL94jG15zdo9y7MMMB_eNEEYWB0ku9wwPCWDICoobaqH5N1AVlKrkmcbjx-XVS4vPTqUMV7sL0Zc4S1aW0h7feP9M3HmOKx8sp6O0lRBFg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/letsdoitukraine?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXVvL94jG15zdo9y7MMMB_eNEEYWB0ku9wwPCWDICoobaqH5N1AVlKrkmcbjx-XVS4vPTqUMV7sL0Zc4S1aW0h7feP9M3HmOKx8sp6O0lRBFg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/worldcleanupday?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXVvL94jG15zdo9y7MMMB_eNEEYWB0ku9wwPCWDICoobaqH5N1AVlKrkmcbjx-XVS4vPTqUMV7sL0Zc4S1aW0h7feP9M3HmOKx8sp6O0lRBFg&__tn__=*NK-R


 
21 вересня студенти ННІСТ та ПГС-21 та коледжу ДВНЗ «ПДТУ» 

були задіяні в екскурсії старенькими вуличками нашого міста. Молоді люди 

дізнались про маловідомі факти з історії Маріуполя, ознайомились з 

діяльністю земського лікаря Ф. Гампера та відвідали його маєток початку 

ХХ ст. .Зацікавила студентів і історія старовинного будинку купця першої 

гільдії П. Рігера. Під час дружньої бесіди, студенти змогли розповісти учням 

коледжу про найбільш яскраві сторінки веселого студентського життя у 

ПДТУ! 

 
22 вересня студенти ННІСТ, СГФ та ФМЗ ПДТУ долучились до 

години-реквієму «БАБИН ЯР – НЕЗАГОЙНА РАНА», організованою доц. 

Сараєвою О. В. та заст. декана СГФ з виховної роботи Роговською О. О. 

Молоді люди підготували інформаційні повідомлення про ті страшні події, 

навели спогади виживших після трагедії, проаналізували матеріали преси. 

Також студенти долучились до мистецької акції, організованої 

Департаментом культурно-громадського розвитку Маріупольської міської 

ради, передавши гудзики для створення художнього пано, на пам'ять про 

жертви Бабиного Яру. Наприкінці заходу студенти вшанували пам'ять 

загиблих у Бабиному Яру музичною композицією «Мальви» та хвилиною 

мовчання.   

   
23 вересня викладач Сараєва О. В. організувала фотовиставку 

«Місто Марії у фото», присвячену Дню міста. Найяскравіші світлини 

студентів ПДТУ було представлено в читальній залі НТБ ПТДУ.   



   
26 вересня студенти ННІСТ та СГФ привітали грецьку громаду 

Приазов'я зі світлим святом Мега Йорти, а також взяли участь у фестивалі, 

присвяченому цьому чудовому святу. Студенти та викладачі Інституту 

сучасних технологій ПДТУ також щиро привітали містян і гостей зі святом – 

Днем міста. 

 
 

29 вересня, шануючи пам'ять загиблих у Бабиному Яру і намагаючись 

дізнатись якомога більше фактів про ті жахливі події, доц. Сараєва О. В 

разом із студентами ННІСТ та ФМЗ ПДТУ відвідали захід, присвячений 

трагедії, що був організований співробітниками Донецької обласної 

бібліотеки. Молоді люди подивились фрагменти документальних 

відеофільмів, присвячених подіям у Бабиному Яру, ознайомились із 

спогадами людей, що дивом врятувались від розстрілів, мали можливість 

попрацювати з літературою, що висвітлює ті гіркі події. 

  
4 жовтня студенти ННІСТ відвідали музей історії греків Приазов'я 

с. Сартана, який зустрів нас своєю гостинністю, співами, танцями та на диво 

смачними грецькими ласощами! Дуже багато цікавих фактів з історії та 

культурного життя греків-румеїв дізнались під час візиту студенти. Про 

весільні традиції, національну кухню, особливості виховання дітей у великих 

грецьких родинах розповіла директорка музею Тетяна Богадиця. 



 
 

17 та 24 жовтня викладачі кафедри ФНтаІУ Лаврова І. І., Холодинська 

С. М., Сараєва О. В. сумісно з викладачами кафедри УМСФ взяли участь у 

виховному та профорієнтаційному проєкті «АРТ-ІСТОРІЯ МОЄЇ 

КРАЇНИ», що реалізується за підтримки ГО «Майстерня думок» за 

програмою малих грантів, яка адмініструється ІСАР Єднання в межах 

Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки 

Європейського Союзу. В рамках реалізації проєкту, проводилась презентація 

авторської історичної гри та інтелектуально-комунікаційний Турнір Миру 

«Арт-Історія єднає молодь», в якому були активно задіяні студенти ПДТУ. 

На Турнір було запрошено школярів та ліцеїстів міста, тож наші студенти 

мали можливість проведення профорієнтаційної роботи. 

 
 

 



 
(фото Турніру в он-лайн форматі) 

 

24 жовтня до Дня Захисника і Захисниць України доц. Сараєвою 

О. В. було ініційовано проведення флешмобу «В єдності наша сила!». 

Студенти СГФ, ФМЗ, ННІСТ надсилали яскраві малюнки та вірші, які 

передали їх шану до героїчної історії нашого великого народу! До 

працелюбних і мужніх предків рідної української землі. Роботи було 

опубліковано в соцмережах. 

  



 
 

Також 27 жовтня Сараєвою О. В. було проведено тематичний 

круглий стіл «З Україною в серці! », присвячений традиціям святкування 

Дня Захисника України! В ході он-лайн заходу, студенти першого курсу 

СГФ, ННІСТ та ФМЗ підготували інформаційні повідомлення, ознайомились 

з документами, щодо головних етапів державотворення української нації та 

створення Збройних Сил України, продекламували власні поезії.  

 

 
 

28 жовтня з ініціативи доц. Сараєвої О. В. студенти 1 курсу ННІСТ, 

СГФ, ФМЗ взяли участь у флешмобі «Нескорена Україна!». Студенти взяли 

участь в історичній годині, присвяченій звільненню України від нацистів і 

надіслали малюнки, поезії та пісні, присвячені подіям Другої світової війни. 



 

 

 
 

1 листопада до 150-річчя з дня народження видатного історика, 

політика, державотворця Михайла Сергійовича Грушевського, який 

присвятив все своє життя служінню Україні, народу України, Сараєвою О. В. 

проведено флешмоб "Обличчя української історії". В рамках культурно-

просвітницького заходу, студенти надсилали портрети історичного діяча та 

його найяскравіші цитати. Роботи студентів опубліковано на сторінках 

ННІСТ у fb та Instagram.  



 

 
 

З 1 по 9 листопада Сараєвою О. В проведено флешмоб «Рідна мова 

моя калинова!» до Дня української писемності та мови. Студенти всіх 

факультетів ПДТУ були запрошені до участі в заході. В рамках флешмобу, 

молоді люди надсилали тематичні креативні малюнки, крилаті вислови та 

вірші з нагоди свята. Роботи студентів опубліковані у мережах fb та 

Instagram.  

 



 

 
 

6 листопада з ініціативи Сараєвої О. В. студенти ННІСТ записали 

відеопривітання для викладачів і студентів ПДТУ до Дня української 

писемності та мови. У відео представлено історію свята та найбільш цікаві 

факти про українську мову. Відео опубліковано у соцмережах 9 листопада.  

З 11 по  22 листопада проведено захід, присвячений відомому 

українському публіцисту, історику, філософу, економісту, літературознавцю, 

громадському діячеві Михайлу Петровичу Драгоманову, якому цьогоріч 

виконалось 180 років. Педагогічні погляди та ідеї М. П. Драгоманова тісно 

пов’язані з його ідеологічними, науковими поглядами та громадською 

діяльністю. Вчений і педагог приділяв значну увагу проблемам виховання 

молодого покоління. Він опублікував значну кількість статей з питань 

організації освіти, в яких висвітлював питання про роль і значення 

української мови, культури та навчальної книги для становлення й розвитку 

національної школи. До цієї особливої події студенти ННІСТ взяли участь у 

семінарі "М. Драгоманов : провідні ідеї мислителя в контексті епохи", в ході 

якого розглянуто найважливіші віхи в біографії громадського діяча та 

проаналізовано ідеї вченого. Також студенти представили найбільш 

актуальні висловлювання М. Драгоманова, взявши участь у флешмобі 

"М Драгоманов: у пошуках європейського духу". 

 



 

 



 
 

23 листопада студенти ННІСТ та СГФ мали можливість висловити 

враження від участі у Турнірі Миру "Арт-Історія єднає молодь" представниці 

з ІСАР ЄДНАННЯ Олені Губар. В ході бесіди, студенти відзначили, що саме 

через ігрову форму набагато легше запам'ятовуються важливі пам'ятки 

архітектури, витвори мистецтва та художні полотна. Завдяки участі у заході 

молодь отримала можливість вдосконалити знання про культурну спадщину 

України, спілкуватись, посміхатись і ділитись приємними враженнями від 

єднаючої командної гри. 

 
 

24 листопада студенти ННІСТ та СГФ мали можливісь прослухати 

онлайн лекцію доцента кафедри історії, музеєзнавства та пам'яткознавства 

Харківської державної академії культури, доктора філос. наук Сошнікова 



А. О. "Музеалізація культурної спадщини Стародавнього Єгипту в світі та в 

Україні". Захід організований спільно з кафедрою етики, естетики та 

культурології КНУ ім. Т. Г. Шевченка, кафедрою культурології та 

міжкультурних комунікацій НАКККіМ, кафедрою івент-менеджменту та 

індустрії дозвілля КНУКіМ, кафедрою філософських наук та історії України 

ДВНЗ «ПДТУ», кафедрою філософії та культурології ЧНУ 

ім. Ю. Федьковича. Студенти обговорили враження від лекції в рамках 

дискусійного семінару, організованого доц. Сараєвою О. В., відзначивши, що 

найбільше їх вразив факт впливу культури Єгипту на розвиток культури 

України. Гадаємо цей аспект стане тематикою для подальших наукових 

пошуків молоді.  

 

 
 

29 листопада ННІСТ було ініційовано флешмоб «Запали свічку 

пам’яті», присвячений жертвам Голодомору 1932-1933 рр. Також для 

студентів було проведено лекторій, щодо причин тих гірких подій.  



 
 

26 листопада, в рамках тижня енергозбереження, заст. директора 

ННІСТ з ВР Сараєвою О. В. організовано проведення дискусійного круглого 

столу "Енергозбереження в контексті сталого розвитку". На захід було 

запрошено провідних фахівців кафедри Промислових теплоенергетичних 

установок і теплопостачання ПДТУ канд.техн.наук, доц. Бараненко Т. К. та 

ст. викладача Житаренко В. М. Модератором круглого столу виступив 

завідувач кафедри ПТЕУіТП к.т.н., доц. Бежан В. А. Викладачі та студенти 

виступили з ключових питань енергозбереження України. З поміж інших, 

найбільш дискусійними виявилися проблематики : "Енергозбереження у 

сільському господарстві", "Енергозбереження та відновлювальні джерела 

енергії"; "Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві – 

нагайне питання часу", "Енергоефективність у промисловості" та ін. 

Учасники круглого столу дійшли підсумків, що проблема 

енергоефективності та енергозбереження дуже актуальна, тому що 

досягнення в цієї сфері сприятимуть підвищенню конкуренції промисловості, 

енергетичної безбеки, зниженню шкідливих екологічних впливів тощо. 



Також, в рамках круглого столу, студенти мали можливість 

ознайомитись з матеріалами інтерв'ю завідувача кафедрою ПТЕУіТП, к.т.н., 

доц. Бежана В. А. телеканалу Сигма (26.11.2021), під час якого було 

висвітлено питання доцільності переходу з централізованого гарячого 

водопостачання на індивідуальне з використанням електричних бойлерів. 

 

 

 
 

21 листопада 202 р. українці відзначають День Гідності та Свободи. 

Цей день є не лише черговою пам’ятною датою в календарі, цей день 

символізує відданість України ідеалам і принципам побудови демократичної 

держави та ідеям свободи. З любов'ю до України, студенти ПДТУ передали 

власне бачення героїчної боротьби за самостійність та демократичні цінності 

нашої Вітчизни, взявши участь у флешмобі «Намалюй свою Україну!» 



 

 
6.12.2021 р. студенти 1 курсу ННІСТ взяли участь в онлайн-лекції 

Смоліної Ольги Олегівни, докторки культурології, професорки кафедри 

філософії, культурології та інформаційної діяльності Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля, за темою : «Сакральна 

архітектура Лівобережної України : минуле і сьогодення». Учасники лекції – 

професорсько-викладацький склад і студентське товариство – дізналися про 

особливості Закарпатської, Галицької, Придніпровської, Слобожанської шкіл 

української церковної архітектури, а також про впливи візантійського стилю, 

класицизму, бароко й традицій української хатньої архітектури на 

будівництво храмів України.  



 
 

13 грудня студенти ННІСТ, СГФ, ФМЗ намагались створити 

"мультяшного" героя ПДТУ, відобразивши всю любов та повагу до рідного 

університету в чудових малюнках! Ініціатива запропонована в рамках 

реалізації проекту USAID з створення Цифрової лабораторії з розвитку 

історії, культури та туризму у ПДТУ. За підсумками роботи було створене 

яскраве відео, представлене у соцмережах.  

 

 
 

14 грудня напередодні Дня святого Миколая, студенти ННІСТ 

долучились до благодійної акції студентської секції Профкому університету 

та відвідали Приморський інклюзивно-ресурсний центр Маріупольської 

міської ради Донецької області, подарувавши дітям святковий настрій! 



Найбільше ж діточок вразили не солодкі дарунки, які подарував св. Миколай 

(Васильєв Кирило, гр. МТ-20), а щиросердні вітання та тепло, які принесли з 

собою наші небайдужі студенти! 

 

 
15.12.21 р. з нагоди дня Святого Миколая наші студенти відвідали 

вихованців школи-інтернату № 2 для слабочуючих дітей і привітали їх зі 

святом! На зібрані кошти були придбані настільні ігри, матеріали для 

творчості та ще багато розвиваючих подарунків для діточок. Студенти 

залюбки показали своїм маленьким друзям, як грати в «Дженга», «Змійка та 

сходи». Дітям дуже сподобалось грати з хлопцями та дівчатами, тому вони 

зробили кілька спільних фотографій на пам’ять. 

 



  
17 грудня студенти ННІСТ взяли участь у захоплюючій роботі над 

розробкою культурного квесту "Мурали Маріуполя", котрий реалізується в 

рамках проекту USAID з створення Цифрової лабораторії з розвитку історії, 

культури та туризму у ПДТУ. Викладачі Ірина Лаврова та Ольга Сараєва 

разом із студентами ННІСТ Вадимом Буровим, Катериною Шевченко, 

Кирилом Новаком та Олексієм Сімоновим здійснили прогулянку містом, щоб 

розповісти цікаві факти про дивовижні арт-об'єкти Маріуполя та поділитись 

власним баченням сучасного мистецтва!  

 

 

 
 



17 грудня студенти ННІСТ та СГФ разом з викладачами Ольгою 

Сараєвою та Людмилою Бороденко відвідали Музей народного побуту, в 

рамках реалізації проекту USAID з створення Цифрової лабораторії з 

розвитку історії, культури та туризму у ПДТУ. Студенти мали можливість 

оцифрувати предмети побуту, національний одяг, прикраси, посуд етнічних 

меншин Приазов'я. Крім того, студенти дізнались дуже багато цікавих фактів 

з життя єврейських, грецьких і німецьких колоністів нашого краю. 

 

 
20 грудня до Дня Святого Миколая студенти Навчально-наукового 

інституту сучасних технологій організували поїздку до дитячого 

реабілітаційного центру "Республіка Пілігрим", щоб подарувати дітям чудові 

подарунки та святковий настрій! 

 



23 грудня студенти ННІСТ Катерина Шевченко (гр. МТ-18) та Сімонов 

Олексій (гр. МТ-19) взяли активну участь в реалізації проекту. Під 

керівництвом викладачів Лаврової І. І. та Сараєвої О. В., наші талановиті 

студенти підготували захоплюючі розповіді про нові яскраві арт-об'єкти 

нашого міста! Зокрема, так, як "Велосепедист", "Динозавр Нессі" та "Від себе 

не втекти!". 

 

 
 

23 грудня студенти Навчально- наукового інституту сучасних 

технологій Васильєв Кирило (гр. МТ-20) та Коломєєць Ілля (гр. ПТЕ-20) 

долучились до благодійної акції студентської секції Профкому та Сенату 

відвідавши дитячий Центр Опіки. Разом хлопчики та дівчатка привітали 

дітей з новорічними святами. На зібрані з усіх факультетів та інститутів 

кошти, студенти придбали для діточок фрукти, солодощі, настільні ігри та 

одяг.  

 



26 грудня було підбито підсумки у конкурсі «Зимова феєрія» за 

номінаціями : малюнки, новорічні фото, поробки тощо. Студенти взяли 

участь у конкурсі та продемонстрували свої креативні й творчі навички. 

 
 

Цьогоріч студенти СГФ та Навчально-наукового інституту сучасних 

технологій здійснили спільну благодійну акцію та відвідали такі заклади : 

Інклюзивно-ресурсний центр Кальміуського району;  

Інклюзивно-ресурсний центр Лівобережного району; 

Центр соціальних служб; 

Центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю. 

Діточки отримали в дарунок солодощі, фрукти, іграшки, настільні ігри 

та найголовніше – маленьких янголят та казкові вітальні листівкі, зроблені з 

любов'ю руками наших студентів!  

У відеопривітанні наші хлопчики та дівчатка висловили найкращі 

побажання для маленьких вихованців дитячих установ. 

 



 

 

 
 

25 грудня студенти ННІСТ організували прикрашення Дирекції 

інституту до Новорічних свят. Особливою окрасою закладу стала стінгазета з 

найкращими малюнками студентів ННІСТ, ФМЗ, СГФ, ФТТ та інших 

факультетів. 



 
 

27 грудня організовано запис різдвяної казки для дітей-сиріт (он-лайн 

захід університетського рівня);  

30 грудня організовано запис разом із студентами ННІСТ 

новорічного привітання, опублікованого у мережах фб; 

9 січня організовано роботу студентів ННІСТ у проекті «Мурали 

Маріуполя»; 

25 січня організовано навчання студентів СГФ і ННІСТ у Цифровій 

лабораторії ПДТУ, ознайомлено студентів з культурною спадщиною 

України, в рамках реалізації проекту USAID; 

25–30 січня організація відвідування студентами ННІСТ дитячого 

будинку «Сонечко», Інклюзивно-ресурсного центру Кальміуського району, 

Інклюзивно-ресурсного центру Лівобережного району, Центру соціальних 

служб, Центру комплексної реабілітації для людей з інвалідністю; 

27 січня – відвідування разом із студентами ННІСТ будинку-музею 

імені А. І. Куїнджі. Цифровізація експонатів культурної спадщини; 

16 лютого організовано відеопривітання студентів ННІСТ до Дня 

Єдності та організовано участь студентів ННІСТ в он-лайн лекції лейтенанта 

Кібальникова Андрія; 

17 лютого – організація студентського конкурсу художніх робіт «В 

єдності – наша сила!» Організація підняття прапору у внутрішньому дворі 

ПДТУ; 

20 лютого відбулося відвідування меморіалу Героям АТО, покладання 

квітів, розвішення паперових янголят до Дня Героїв Небесної Сотні; 

22 лютого організовано участь студентів ННІСТ в он-лайн лекції 

«Підвищення медіаграмотності серед трудових колективів…»; 

20 травня в режимі онлайн було організовано конкурс до Дня 

Вишиванки «Вишиванка – квітуча душа України» (фото, малюнки, поезія); 

29 травня в режимі онлайн до Дня Києва організовано творчий 

конкурс «Києве мій – у серці назавжди!» (фото, малюнки, поезії); 

Активно проводилася діяльність і Філософського клубу (голова – 

доц. Коротіч Г. В.)   

Крім того, доц. Коротіч Г. В. проводила активну профорієнтаційну 

роботу серед студентів ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ 



«ПДТУ» спеціальностей «Менеджмент», «Прикладна механіка», 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». 

Зав. кафедри Холодинська С. М. проводила профорієнтаційні бесіди на 

підготовчому відділенні ДВНЗ «ПДТУ», поширюючи серед абітурієнтів 

агітаційні матеріали. Проводяться консультування через соцмережі для 

абітурієнтів, які планують вступати до ДВНЗ «ПДТУ» через освітній центр 

«Донбас, Крим – Україна». 

У червні 2022 р. доценти Лаврова І. І. та Сараєва О. В. у межах 

профорієнтаційної роботи, провели online майстер-клас для абітурієнтів 

«Готуємось до НМТ з історії України» за допомогою електроінструментів 

(соціальні мережі, ZOOM). 

Отже, протягом семестру, кафедрою ФНтаІУ проводиться активна 

профорієнтаційна робота, спрямована на формування позитивного іміджу 

університету та факультету.  

 


