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Звіт з виховної роботи факультету економіки і підприємництва за 2021 р. 

Виховна робота на факультеті 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», «Про Державний Гімн України», «Про громадянство 

України»; Указів Президента України «Про День Гідності та Свободи», «Про 

День Соборності України», «Про День захисника України», «Про вшанування 

подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної 

Сотні», «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 

– 1921 років», «Стратегії національно-патріотичного виховання»; Постанови 

Верховної Ради України «Про Державний прапор України», «Про Державний 

герб України», «Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного 

виховання», «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-

патріотичного виховання дітей та молоді»; Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді (Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 16.06.2015 р. №641); Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку 

використання державної символіки в навчальних закладах України», Наказ 

МОН від 31.03.2017 № 519 «Про затвердження Плану заходів Міністерства 

освіти і науки України щодо вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні» 

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.); 

Положення про комісію з питань планування та організації виховної роботи 

серед студентів університету (Наказ ректора Уманського НУС «Про комісію з 

питань планування та організації виховної роботи серед студентів» від 

22.06.2020 р. № 01-05/93), 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, Вчена рада університету 

(факультету), 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, рада студентського самоврядування 

університету (факультету, гуртожитків), куратори академічних груп, профком. 

Виховна робота в університеті здійснюється з метою формування 

соціально відповідальної, інтелігентної особистості, яка усвідомлює свою 

належність до українського народу, шанобливо ставиться до державних 
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символів, національних святинь, української мови, історії, а також культури 

інших національностей, зберігає і 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 

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 здійснюється з педагогічним передбаченням, 

прогнозуванням, плануванням тощо. У практиці роботи факультету 

інструментами педагогічної діагностики при вивченні особистості студента 

виступали індивідуальні бесіди, анкети, експерименти, ділові ігри тощо. 

Пандемія COVID-19 внесла зміни у організаційно-виховну роботу 

факультету економіки і підприємництва Уманського НУС. З початком 

карантину було докладено максимально зусиль для забезпечення безпеки 

учасників освітнього процесу. Щоденно декан, заступники декана, завідувачі 

кафедр, науково-педагогічні працівники, проводили інформування широкого 

загалу: про заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляючи 

про реальні статистичні дані; про те, що ліків від COVID-19 немає, а лікування, 

яке застосовують, тільки полегшує перебіг хвороби, тобто покращує стан 

пацієнтів, а заразитися коронавірусом може людина будь-якого віку 

незалежно від статі, походження та національності; про вакцинацію від 

СОVID-19 і ризики для молоді, що виникають після вакцинування; яка різниця 

між вакцинами та їх ефективність; перебіг вакцинації від СОVID-19 в інших 

країнах; які є протипоказання до вакцинації; післявакцинальні реакції та хто 

дає гарантії щодо якості вакцин; про те, що вакцинація – це єдиний захист від 

вакцинокерованих інфекцій, тобто від тих, проти яких є вакцини тощо. 



Одним з основних напрямів організаційно-виховної роботи в 2021 н.р. 

стало забезпечення належного освітнього процесу в умовах карантину. На 

регулярних онлайн-засіданнях завідувачів кафедр, заступників декана, ради 

студентського самоврядування факультету, старостатів обговорювалися і 

вирішувалися питання організації освітнього процесу в дистанційному 

режимі: поточний контроль за виконанням студентами навчального плану; 

проведення атестацій; роботу зі студентами, які проживали в гуртожитках та 

ін. 

Карантин вплинув на проведення заходів, як на рівні університету, так і 

на рівні факультету. 

Відповідно до плану про організаційно-виховну роботу на факультеті 

економіки і підприємництва, індивідуальних планів роботи викладачів на 

навчальний рік та планів роботи кураторів груп на навчальний рік за 2020-2021 

рік проведено такі заходи: 

Виховна робота на факультеті економіки і підприємництва Уманського 

НУС, відповідно до плану про організаційно-виховну роботу на факультеті 

економіки і підприємництва, індивідуальних планів роботи викладачів на 

навчальний рік та планів роботи кураторів груп, проводилася за такими 

основними напрямами: 

– національно-патріотичне виховання (громадянсько-правове) – 

вшанування пам’ятних дат в календарі нашої країни: День пам’яті Героїв Крут 

[https://www.udau.edu.ua/ua/other-news/svitlij-pamyati-geroiv-krut.html], подвиг 

учасників Революції Гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 
[https://www.udau.edu.ua/ua/news/pamyataemo-podvig-geroiv-nebesnoi-

sotni.html], День Соборності України [https://library.udau.edu.ua/novini/den-

sobornosti-ukraini-ednannya-sili-j-duhu-narodu.html], річниця Чорнобильської 

катастрофи [https://library.udau.edu.ua/fondi-ta-kolekcii/virtualni-vistavki/ne-

maemo-prava-zabuti...-do-dnya-chornobilskoi-tragedii.html], День пам’яті та 

примирення [https://www.udau.edu.ua/ua/other-news/den-pamyati-ta-

primirennya.html], роковини Голодомору 1932–1933рр. 

[https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/babin-yar.-zberigati-pamyat-nasha-

vidpovidalnist.html], День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

[https://www.udau.edu.ua/ua/news/nizkij-uklin-dovichna-vdyachnist.-

pamyataemo.html], День незалежності [https://www.udau.edu.ua/ua/news/ti-u-

mene-edina-svyatkuemo-30-rokiv-nezalezhnosti-ukraini.html], проведення 

різноманітних щорічних тренінгів та майстер-класів («Таїнство писанкарства» 

[https://ef.udau.edu.ua/ua/novini/malovanka-fakultetu-ekonomiki-i-

pidpriemnictva.html], виготовлення ляльок-мотанок, створення весільних 

шишок-запрошень [https://ef.udau.edu.ua/ua/novini/nacionalnij-kolorit-sered-

studentskih-budniv.html] тощо); Всесвітній день вишиванки 

[https://www.udau.edu.ua/ua/news/umanskij-nus-svyatkue-den-vishivanki.html] 

тощо. 

– 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». 



Так, Волонтерською організацією «Разом» (Умань), деканом факультету 

економіки і підприємництва Юлією НЕСТЕРЧУК та заступником декана з 

виховної роботи Світланою ВЛАСЮК для волонтерів й учасники АТО/ООС 

було зініційовано екскурсію студмістечком Уманського НУС «Музей під 

відкритим небом», розроблену працівниками бібліотеки університету 

[https://www.udau.edu.ua/ua/other-news/koloritna-ekskursiya-

studmistechkom.html]. Цьогоріч, за сформованим звичаєм, спільнота 

факультету ще за місяць до знаменної дати – Дня захисників і захисниць 

України – почала активну діяльність зі збору подарунків для наших воїнів, які 

боронять українські рубежі. Прості та буденні речі – смаколики, ліки, 

шкарпетки тощо – були дбайливо зібрані та доставлені до волонтерського 

штабу «Разом». Понад місяць студенти у вільний від навчання час активно 

працювали у волонтерському штабі над плетінням маскувальних сіток, які 

стали частиною дарунків. Але поряд зі звичними подарунками були ще й 

особливі, зігріті подихом душі: яскраві парні ляльки-мотанки, як символи 

родинного тепла та затишку, полинули на схід України, аби вберегти наших 

захисників і захисниць. Їх створили руки студентів, які впевнені: спільно всі 

разом ми здолаємо усі незгоди та побудуємо величну державу 

[https://ef.udau.edu.ua/ua/novini/zi-svyatom-shanovni-zahisniki-ta-zahisnici.html 

та https://ef.udau.edu.ua/ua/novini/volonterstvo-ce-vnutrishnya-potreba-viklikana-

glibinoyu-svitosprijnyattya.html]. 19 грудня представники факультету 

економіки і підприємництва дарувати справжнє чудо для діток наших 

захисників – учасників АТО/ООС [https://ef.udau.edu.ua/ua/novini/yak-svyatij-

mikolaj-z-pomichnicyami-vidnovlyuvali-viru-umanchan-v-chudesa.html]. 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» 

[https://www.udau.edu.ua/ua/other-news/vseukrainska-akciya-serce-do-sercya-

zdorovi-nemovlyata.html].  

– інтелектуально-духовне виховання: участь у засіданні 

інформаційно-консультативного центру на тему «Очікування і реалії 

пенсійної реформи» [https://ef.udau.edu.ua/ua/novini/studenti-fakultetu-

diznavalisya-pro-pensijnu-reformu-ta-novacii-pensijnogo-zakonodavstva.html]; 

участь у семінарі «Працевлаштування молоді при сприянні служби 

зайнятості» [https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/dbaemo-pro-majbutne-vzhe-

sogodni.html]; участь у онлайн вебінар «Знижена ставка ПДВ для аграріїв: з 

20% до 14%», зорганізований Асоціаціацією «Український клуб аграрного 

бізнесу» [https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/rozvitok-osnova-

profesijnosti.html]; участь у Всесвітньому тижні грошей (Global Money Week) 

[https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/gmwukraine2021-vivchaemo-aktualni-

lajfhaki-z-platizhnoi-sistemi.html]; неформальна освіта, на платформі 



Prometheus пройшли – Марина Маєвська, Альвіна Кивгила курс 

«Комунікаційні інструменти для побудови репутації» 

[https://marketing.udau.edu.ua/ua/novini/neformalna-osvita-marketologiv-

navchaemos-razom.html], Анастасія Янюк курс «Основи фінансів та 

інвестицій», Ольга Власюк курс «Інформаційні війни» 

[https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/postijnij-profesijnij-rozvitok-cil-

suchasnogo-studenta-finansista.html], Юлія Коцуренко, Вікторія Шмакова, 

Анастасія Третьяченко, Вікторія Яцюк пройшли курс «Візуалізація даних» 

[https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/kompleksnij-pidhid-do-navchannya-

sogodni-osnova-uspihu-v-majbutnomu.html]; Каріна Холявіцька і Марія 

Сочінська пройшли курс дисципліни «Академічна доброчесність в 

університеті» на платформі неформальної освіти «ВУМ online» 

[https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/neformalna-osvita-vazhlivij-element-

bezperervnoi-osviti.html]. 

Участь студентів участь у всеукраїнському бізнес-змаганні VІIІ 

Всеукраїнського бізнес-турніру «Стратегія фірми-2021» 

[https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/finansisti-umanskogo-nus-pivfinalisti-viii-

vseukrainskogo-biznes-turniru-strategiya-firmi-2021.html]. 

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. Відповідно до рекомендацій, у дистанційній формі, 

було проведено Агродебати на факультеті економіки і підприємництва 

[https://ef.udau.edu.ua/ua/novini/agropolitichni-debati-2021-studspilnota-fep-

obrala-peremozhciv.html]. Участь студентів факультету у ХХІІ Зльоту 

студентських лідерів аграрної освіти [https://www.udau.edu.ua/ua/other-

news/zavershiv-robotu-hhii-zlit-studentskih-lideriv-agrarnoi-osviti.html] 

У 2021 році студенти факультету економіки і підприємництва 

продемонстрували високий рівень власних досліджень та вміння професійного 

спілкування в конкурсі «Агрополітичні бачення подальшого розвитку 

аграрного сектору – бачення молодих аграрних політиків». За результатами 

очних диспутів студенти зайняли наступні місця: 2-е місце – Анастасія ЯНЮК, 

6-е місце – Надія АНДРУСІШИНА 

[https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/chergova-peremoga-aktivnih-j-ambitnih-

molodih-i-kreativnih-finansistok-umanskogo-nus.html]. 

На факультеті періодично проводяться інтелектуальні ігри «Що? Де? 

Коли?», «Хто кого», тематичні квести [https://ef.udau.edu.ua/ua/novini/vitaemo-

peremozhciv-kvestu.html]. 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 навички soft skills, почуття власної гідності, 

честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни тощо. Серед яких: 

«Посвята в студенти» [https://ef.udau.edu.ua/ua/novini/fakultet-ekonomiki-i-

pidpriemnictva-vitae-nove-popovnennya.html], «Козацькі забави» 



[https://www.udau.edu.ua/ua/news/kozackomu-rodu-nema-perevodu.html], 

фотоконкурс-виставка «Пульс сучасності» 

[https://www.udau.edu.ua/ua/news/pidtrimajmo-nashih-talanovitih-studentiv.html], 

фільм під відкритим небом [https://www.facebook.com/rssfep.unus], 

Міжнародний день молоді [https://www.facebook.com/rssfep.unus] тощо. 

Відвідування студентами хокейного матчу в м.Києві завдяки ініціативі 

Благодійного фонду «Фонд Бориса Колесникова» 

[https://ef.udau.edu.ua/ua/novini/gra-shho-darue-pozitivni-emocii.html; 

https://tourism.udau.edu.ua/ua/novini1/bagatogranne-zhittya-suchasnogo-

studenta.html] 

Студенти разом з викладачами створили власний танцювальний ролик і 

приєдналися до флешмобу "Танцюй як MoneyMan!" 

[https://www.youtube.com/watch?v=qMcbIvOmB-M&t=11s], проведення 

вистави грошей різних епох [https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/vistavka-

groshej-riznih-epoh.html]. 

Щорічний вибір ради студентського самоврядування факультету 

[https://ef.udau.edu.ua/ua/novini/majbutne-radi-studentskogo-samovryaduvannya-

fakultetu-ekonomiki-i-pidpriemnictva.html] 

Знайомство студентів з історією університету 

[https://marketing.udau.edu.ua/ua/novini/znajomstvo-z-istorieyu-

universitetu.html], психологічні тренінги 

[https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/studenti-pershogo-kursu-projshli-psihologichnij-

trening.html] тощо. 

- 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. «Шевченківські читання» 

[https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/tvorche-zahoplennya-osnova-profesijnogo-

uspihu.html], День поезії пам’яті Великого сина українського народу, Кобзаря, 

Пророка – Тараса Григоровича Шевченка 

[https://ef.udau.edu.ua/ua/novini/genij-poeta-prozaika-hudozhnika-ta-

gromadskogo-diyacha-tarasa-grigorovicha-shevchenka.html]. Активно 

співпрацювали зі студентами й викладачі факультету, які неодноразово 

організовували походи до театру, екскурсійні поїздки визначними місцями 

України, проводили цікаві тематичні виховні години. До Міжнародного дня 

поезії студенти факультету декламували твори відомих особистостей світу, в 

т.ч. на англійській мові лунав «Заповіт» Тараса Шевченко, у виконанні 

Вікторії Заярної та Вікторії Христенко «Монолог Гамлета» з трагедії Вільяма 

Шекспіра. Також було презентовано збірку віршів студентів факультету 

економіки і підприємництва, у якій за допомогою римованого слова донесено 

світу про свої мрії, відчуття, хвилювання, думки, почуття Анастасія Якушева, 

Юлія Бойко, Таїсія Крикун, Олександра Черемісіна, Наталія Швець, Віталій 

Мушта, Крістіна Караульна [https://library.udau.edu.ua/novini/ya-govoryu-z-

toboyu-virshami-poetichna-godina-z-fep.html]. 



– 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 

[https://ef.udau.edu.ua/ua/novini/svyatkuvannya-fakultetom-ekonomiki-i-

pidpriemnictva-hi-dnya-zdorovya.html]. Студенти факультету економіки і 

підприємництва Уманського національного університету садівництва 

долучаються до загальноміських культурно-мистецьких заходів у рамках Днів 

європейської спадщини [https://ef.udau.edu.ua/ua/novini/piznavalnij-kvest-

stezhkami-sofiivki.html]. 

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. На виконання 

пунктів 6, 7 та 13 Плану проведення в Черкаській області заходів в рамках 

Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства» у 2021 році від 19.10.2021 

проведено виховну годину «Герої серед нас». До проведення виховної години 

були залучені: Валерія Вокіна – молодший сержант, медична сестра, 

анестезист реанімаційного відділення, студентка 11-ф групи Уманського НУС; 

Наталія Безлюдна – сержант, медична сестра, анестезист; Інна Титаренко, 

координатор Громадської організації «Уманська міськрайонна волонтерська 

організація «РАЗОМ»». 

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. 

 

Декан                                                               Юлія НЕСТЕРЧУК 

 

Заст. декана                                                    Світлана ВЛАСЮК 


