
Звіт про виховну роботу за 2020 рік 

Виховна робота на факультеті економіки і підприємництва Уманського 

нац3іонального університету садівництва організовується та проводиться 

відповідно до положень Конституції України; законів України «Про освіту», 

«Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України 

у XX столітті», «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки», «Про увічнення перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні 1939 - 1945 років», Постанови Верховної Ради України 

від 12 травня 2015 року № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та 

вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»; 

Стратегії національно-патріотичного виховання (Указом Президента України 

від 18 травня 2019 року № 286/2019); Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді (Наказ Міністерства освіти і науки України від 

16.06.2015 р. №641); Положення про організацію виховної роботи в 

Уманському національному університеті садівництва (Схвалено Вченою 

радою Уманського НУС. Протокол №3 від 05.02.2015 р.); Концепції 

національного виховання студентської молоді в Уманському національному 

університеті садівництва (Схвалено Вченою радою Уманського НУС. 

Протокол №5 від 21.02.2013 р.); Плану організаційно-виховних заходів 

факультетів Уманського НУС на навчальний рік; індивідуальних планів 

роботи викладачів на навчальний рік; планів роботи кураторів груп на 

навчальний рік та інших нормативно-правових актів, а також на основі 

аналізу стану і проблем національно-патріотичного виховання в Україні за 

часів її незалежності. 

Учасниками виховного процесу є ректорат, Вчені ради університету  та 

факультету, профспілковий комітет комісія з питань планування та 

організації виховної роботи, деканат, заступник декана з виховної роботи, 

кафедри, викладачі, Центр культури і виховання студентів, Наукова 

бібліотека, директор студентського містечка, коменданти гуртожитків, ради 

студентського самоврядування університету, факультету, гуртожитків, 

куратори академічних груп. 

Виховна робота в університеті здійснюється з метою формування 

соціально відповідальної, інтелігентної особистості, яка усвідомлює свою 

належність до українського народу, шанобливо ставиться до державних 

символів, національних святинь, української мови, історії, а також культури 

інших національностей, зберігає та розвиває культурно-історичні традиції 

народу. 

Головні завдання виховної роботи: 

- формування громадянина шляхом його політичної, правової, трудової, 

економічної, культурної освіченості, а також безпосередньої участі у 

суспільно-значущих справах;  

- створення умов для формування та розвитку студента як фахівця і 

особистості, його здібностей, талантів, інтелектуальності, забезпечення 
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належної правової підготовки майбутнього спеціаліста, виховання в нього 

принципів національної і загальнолюдської моралі, духовності, культури;  

- формування у молоді сучасного світогляду, ідей, поглядів, 

переконань, заснованих на найцінніших надбаннях української і світової 

культури;  

- засвоєння молодим поколінням соціального досвіду, успадкування 

духовних надбань українського народу, засад високої національної культури 

міжнаціональних взаємин;  

- формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого 

народу, бажання працювати задля розвитку держави, готовності її захищати;  

- розвиток у студентів мовної культури;  

- формування родинно-сімейної культури, вивчення та збереження 

звичаїв, обрядів, традицій українського народу; 

- формування у студентства громадянської позиції, патріотизму, 

почуття гордості за свою країну, навчальний заклад, родину, готовності до 

трудової діяльності, відповідальності за свою долю, майбутнє суспільства, 

держави та людства.  

Виховна робота на факультеті економіки і підприємництва Уманського 

НУС проводиться за такими основними напрямами: 

– національно-патріотичне виховання (громадянсько-правове) – 

вшанування пам’ятних дат в календарі нашої країни: річниця Чорнобильської 

катастрофи, вшанування героїв Другої Світової війни, День гідності та 

Свободи України, роковини Голодомору 1932–1933рр., проведення 

різноманітних щорічних тренінгів та майстер-класів; Всесвітній день 

вишиванки тощо. У відокремлених структурних підрозділів Уманського 

національного університету садівництва Тальянківського агротехнічного, 

Тальнівського будівельно-економічного, Уманського агротехнічного 

коледжу та ВСП Ананьївського аграрно-економічного коледжів традиційно 

відбуваються зустрічі студентів даних навчальних закладів з радою 

студентського самоврядування факультету економіки та підприємництва 

Уманського НУС. 

– волонтерська діяльність – з початку бойових дій активно 

займаються волонтерською діяльністю студенти та викладачі, підтримуючи 

наших воїнів і морально, і матеріально. Тісна співпраця з волонтерським 

штабом «Разом». Ще, студентський актив факультету економіки і 

підприємництва, за цей час, тісно співпрацює з Обласним міжрегіональним 

центром соціально-психологічної реабілітації дітей, Комунальним закладом 

«Бабанська спеціалізована школа інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної 

ради», Уманським будинком ветеранів проводячи найрізноманітніші заходи: 

семінари, тренінги, ігри, майстер-класи, вистави та просто приємними 

зустрічами. Долучаються до Всеукраїнської благодійної акції «Серце до 

серця».  

– інтелектуально-духовне виховання – з 2017 року в Уманському 

національному університеті садівництва проходить І тур аграрно-політичних 



дебатів – інтелектуальної дискусії, під час якої студенти відстоюють 

протилежні погляди з актуальних для сучасної економіки України питань.  

У 2020 році студенти факультету економіки і підприємництва 

продемонстрували високий рівень власних досліджень та вміння 

професійного спілкування в конкурсі Німецько-український агрополітичний 

діалог «Стратегічний розвиток аграрного сектору – бачення молодих 

українських спеціалістів». За результатами очних диспутів студенти зайняли 

наступні місця: 2-е місце – Наталія Сьомко, 3-є місце – Олександра 

Яковенко, 7-ме місце – Наталія Швець, 8-е місце – Вероніка Кучер. 

На факультеті періодично проводяться інтелектуальні ігри «Що? Де? 

Коли?», «Хто кого», тематичні квести. Студенти мають змогу відвідувати 

передові підприємства України. 

– морально-етичне виховання – проведення на рівні університету 

різноманітних заходів, в яких активну участь беруть студенти факультету, 

надає можливість сформувати почуття власної гідності, честі, свободи, 

рівності, працелюбності, самодисципліни тощо. Серед яких: «КВК», «Міс і 

Містер університет» (Традиційно, наші конкурсантки забрали з собою 

найкращі, найтитулованіші номінації. Юлія Коцуренко виборола титул «I 

віце-міс університету – 2020» та отримала цінні подарунки від спонсорів. А 

Альвіна Кивгила здобула титул «Міс глядацьких симпатій»), «Кращий 

студент», конкурс малюнків, відзначення визначних і пам’ятних дат 

історичного календаря України. 

- художньо-естетичне виховання, яке передбачає: формування у 

молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народній естетиці та 

кращих надбаннях цивілізації виражається в активній участі студентів в 

загальноміських поетичних конкурсах, в т.ч. «Тарасовими шляхами». 

Активно співпрацювали зі студентами й викладачі факультету, які 

неодноразово організовували походи до театру, екскурсійні поїздки 

визначними місцями України, проводили цікаві тематичні виховні години. 

До Дня закоханих на рівні міста проводився літературний івент на 

якому студентство міста декламувало свої вірші про прекрасне почуття – 

кохання. Також це дійство не оминуло й активних студентів факультету 

економіки і підприємництва Уманського національного університету 

садівництва, Наталію Сьомко та Валентину Пастух, які водночас стали і 

співорганізаторами заходу. Серед читців і шанувальників віршованого слова 

були й інші студенти університету та факультету – Ліліана Калюжна, Наталія 

Жержевська, Наталія Кульчицька та Анастасія Якушева. 

– фізичне виховання та утвердження здорового способу життя – 

однією з найулюбленіших і найдовгоочікуваніших подій нашого факультету 

є проведення Дня здоров’я «Спортивна молодь – здорова нація». Під час 

проведення якого учасники змагаються у низці спортивних заходів: 

естафетах, футболі, волейболі й інших рухливих видах спорту, готують 

плакати на підтримку здорового способу життя, демонструють свої творчі 

здібності, готують їжу на вогні та стають учасниками інших цікавих розваг. 



Також студенти беруть активну участь у спортивних заходах як на рівні 

факультету, університету, так і на рівні міста. 

Відповідно до Плану організаційно-виховної роботи на факультеті 

економіки підприємства проведено виховні, тематичні години в закріплених 

академічних групах; налагоджено контакти з батьками студентів; проведено 

бесіди на морально-етичні теми з окремими студентами; проведено 

індивідуальну роботу з особливо талановитими студентами. 

З метою поліпшення житлово-побутових умов для проживання, 

навчання і відпочинку студентської молоді, підвищення ролі студентського 

самоврядування, покращення стану збереження університетського майна та 

на виконання вимог Концепції національного виховання студентської молоді 

в УНУС, щорічно в університеті проводиться огляд-конкурс на кращу 

кімнату. Переможцями конкурсу «Краща студентська кімната» гуртожитку 

№ 6 стали кімнати 911, 811, 814, а в гуртожитку № 2 кімната – 4. 

Впродовж 2020 р. в гуртожитку № 6 проводилися роботи з покращення 

благоустрою: 

– проведено заміну системи водопостачання та водовідведення з 1 по 9 

поверх на кухнях і в санвузлах; 

– покладено плитку на 2-х блоках коридору 7 поверху; 

– облаштовано санвузол на 6 поверсі в 2-х блоках (вирівняно та 

пофарбовано стіни, обкладено плиткою, встановлено 2 бойлери, 

умивальники – 4 шт., душові); 

– замінено та встановлено 4 пластикових вікна на маршових сходах 

гуртожитку № 6; 

– облаштовано кімнату ради студентського самоврядування факультету 

(вирівняно та пофарбовано стіни, замінено та встановлено вікно тощо). 

Пріоритетною у виховній діяльності є роль ради студентського 

самоврядування як важливого рушію підвищення ефективності навчально-

виховного процесу, забезпечення виховання духовності та культури 

студентів. 

Ефективність виховної роботи в студентських групах можна оцінювати 

за результатами навчання. 

 


