
Регіональна науково-практична конференція для студентів 

З метою реалізації Концепції патріотичного виховання учнівської та студентської молоді 

26 квітня 2017 року в Запорізькому коледжі радіоелектроніки Запорізького національного 

технічного університету відбулася регіональна науково-практична конференція для студентів 

“Сучасні пріоритети освітньо-виховного процесу в контексті національно-патріотичного 

виховання студентської молоді” за підтримки Департаменту освіти і науки Запорізької обласної 

державної адміністрації.  Василівський коледж представляла студентка ІІ курсу юридично-

інформаційного відділення Рябчук Інна з доповіддю  «Василівщина туристична (від минулого до 

сьогодні)». На урочистому відкритті Конференції присутніх привітали: 

• Сухінін Дмитро –голова координаційної ради з питань козацтва Запорізької 

обласної державної адміністрації; 

• Рижов Костянтин –президент обласної федерації козацького бойового мистецтва 

“Спас”, кошовий отаман війська Запорізького низового “Запорізька Січ”; 

• Лютий Володимир –голова ради отаманів Міжнародного союзу козаків “Запорізька Січ”; 

• Баршай Ольга –директор Запорізького коледжу радіоелектроніки ЗНТУ. 

У конференції взяли участь: 

• Вдовцов Юрій,  ГО “Запорізький вектор”, керівник волонтерського руху Angel’s; 

• Щербина Микита, креативний директор EDISON SPACE coworking; 

• Прелік Вікторія, завідувач сектору духовно-патріотичного виховання комунального 

закладу “Обласний центр патріотичного виховання молоді” ЗОР; 

• Жойд Оксана, провідний фахівець сектору духовно-патріотичного 

виховання комунального закладу “Обласний центр патріотичного виховання молоді” ЗОР; 

• Завгородній Анатолій, художник запорізького краю, ілюстратор історичних книжок; 

• Величко Андрій, керівник компанії Velicko Smart Events, організатор бізнес-сніданків 

“Ранковий діалог”, практикуючий нетворкер; 

• Морозов Юлій реп-виконавець, музикант; 

• Юхименко Андрій, керівник осередку Спаса “Вихлест”; 

• Добродій Дмитро, засновник тренінг-центра сучасного мистецтва барменів “Акули бара”; 

• Уварова Анастасія, тренер по арт-терапії благодійного фонду “Сантіс”; 

• Акбаш Роман, журналіст, сучасний краєзнавець, автор проектів “Ретро Запоріжжя” і 

“Прогулянки по Запоріжжю”; 

• Бородін Сергій, керівник гуртка “Скаутинг” КЗ “Запорізького обласного центру туризму 

і краєзнавства спорту та екскурсій” ЗОР, лауреат премії Верховної ради України; 

• Плешивенько Алла, науковий співробітник КЗ “Запорізький обласний центр охорони 

культурної спадщини” ЗОР, археолог зі стажем; 

• Іваницький Віктор, актор, учасник гурту “Заінька”; 

• Тощев Андрій,  керівник студії археології “Січового колегіуму”, аспірант Одеського 

національного університету ім. Ушинського; педагогічні працівники ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації та студенти (усього більше 60 осіб з 15 ВНЗ І-ІІ р.а. Запоріжжя та 

Запорізької області). 

  



Під час роботи конференції працювала фотозона та були проведені майстер-класи 

“Мотанки-обереги”, “Гончарство”, “Пов’язування хустинки”, “Патріотичний боді-арт”. 

На конференції працювали секції: 

І "Про землю свою рідну дбаю, бо право жити гідно маю"; 

ІІ "Немає кращої землі, ніж та, що зветься рідним краєм"; 

ІІІ "Патріотичне виховання на традиціях українського козацтва". 

Присутні висловили подяку організаторам заходу, всі учасники отримали дипломи та 

сертифікати. 

У ході конференції відзначено високий організаційно-методичний рівень проведення заходу, 

актуальність обговорюваної проблеми в сучасних умовах побудови демократичного, правового 

та громадянського суспільства. 

За результатами роботи Регіональної студентської науково-практичної конференції “Сучасні 

пріоритети освітньо-виховного процесу в контексті національно-патріотичного виховання  

студентської молоді” буде надрукований електронний збірник статей - виступів. 

 

 

 
 

 



 

 

  

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


