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Виховна робота на факультеті економіки і підприємництва
організовується та проводиться відповідно до:
1) положення про організацію виховної роботи в Уманському
національному університеті садівництва;
2) плану організаційно-виховних заходів факультету економіки і
підприємництва УНУС на навчальний рік;
3) індивідуальних планів роботи викладачів на навчальний рік;
4) планів роботи кураторів груп на навчальний рік.
Система виховних заходів орієнтована на:
 студентів денної, заочної та дистанційної форми навчання під час
вивчення предметів, які передбачені навчальним планом факультету
економіки і підприємництва; студентів спеціальності 051 «Економіка», 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 075 «Маркетинг», 072
«Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування»,
122 «Комп’ютерні науки» за освітнім рівнем бакалавр та магістр через
цілеспрямовану виховну роботу кураторів – викладачів факультету економіки
і підприємництва; студентів, які проживають в гуртожитку, через відповідну
виховну роботу викладачів факультету економіки і підприємництва;
 викладачів, які проводять заняття серед учнів, з метою відбору і
підготовки елітарної молоді для наступного зарахування в університет;
 школярів,
під час проведення профорієнтаційної роботи
співробітниками факультету економіки і підприємництва з метою підготовки
професійно орієнтованої молоді для вступу в УНУС.
Зміст, завдання та функції виховної роботи:
Виховна робота передбачає особистісно-орієнтовану національну
модель виховання, яка спрямована на механізм самореалізації особистості,
визначає напрями гуманістичної виховної діяльності в університеті.
Основними завданнями виховної роботи є:
- 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;
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- розвиток у студентів мовної культури;
- формування родинно-сімейної культури, вивчення та збереження
звичаїв, обрядів, традицій українського народу;
- настановлення і особистий приклад викладачів факультету економіки і
підприємництва, утвердження поваги до принципів загальнолюдської моралі,
правди, справедливості, патріотизму, доброти, стриманості, працелюбства,
політичної поміркованості, інших доброчинностей;
- виховання поваги до батьків, колег, співгромадян, культурнонаціональних, духовних, історичних цінностей України, її державного і
соціального устрою; виховання дбайливого ставлення до навколишнього
середовища (екологічне виховання);
- захист студентської молоді від будь-яких форм фізичного та
психічного насильства, в тому числі запобігання вживання студентами
алкоголю, наркотиків тощо.
Основні функції виховної роботи:
- створення організаційно-педагогічних умов для адаптації студентів
першого курсу до навчання в університеті;
- управління процесом соціальної адаптації студентів;
- використання теорії людиноцентризму, яка включає гуманістичну
традицію підходу до виховання, враховує бажання особи, її наміри;
- створення позитивного морально-психологічного клімату в колективі;
- організація соціального захисту дітей пільгових категорій, із
малозабезпечених та багатодітних сімей тощо;
- співпраця з органами студентського самоврядування, профспілковою
організацією, іншими громадськими організаціями;
- сприяння створенню нових традицій, цікавих форм організації
дозвілля й організації їх проведення;
- залучення до виховної роботи яскравих, видатних особистостей,
учених, політиків, діячів культури;
- використання правових норм захисту прав та інтересів особистості.
Виховання студентської молоді здійснюється відповідно до принципів
науковості, системності, наступності, природовідповідності та зв’язку з
реальним життям. Для реалізації заходів навчально-виховного характеру на
факультеті економіки і підприємництва сформовано Раду з виховної роботи.
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Рада з виховної роботи
факультету економіки і підприємництва Уманського НУС
Голова ради факультету з виховної роботи факультету економіки і
підприємництва – Нестерчук Юлія Олександрівна
Заступник голови ради факультету – Власюк Світлана Анатоліївна
Старший куратор з виховної роботи кафедри (відповідальний за
чергування викладачів у гуртожитках та контролю за станом виховної роботи
кураторів):
Кафедра маркетингу – Соковніна Діана Михайлівна;
Кафедра економіки – Ревуцька Алла Олександрівна;
Кафедра обліку і оподаткування – Поліщук Олег Миколайович;
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування – Транченко
Олександр Михайлович
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – Семенда
Олена Всеволодівна
Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем – Концеба
Сергій Михайлович
Керує Радою голова ради з виховної роботи факультету економіки і
підприємництва, якому підпорядковуються заступники декана, викладачі
факультету, старші куратори з виховної роботи кафедри та куратори. За
факультетом закріплені академічні групи студентів, які навчаються на 1-5
курсах. Діяльність кураторів спрямовується на покращення якості
професійної підготовки та формування у майбутніх фахівців активної
життєвої позиції. Спираючись на актив академічної групи, вони виховують
ініціативність, діловитість, відповідальність студентів і разом з тим сприяють
формуванню їх високої громадської активності.
Виконання програми виховної роботи регулярно контролюється та
заслуховується на вченій раді факультету.
Методи і форми виховної роботи.
Методи і форми виховної роботи стимулюють розвиток самоорганізації,
самоуправління, критично-творчого мислення, самоактивності, творчості,
самостійності та усвідомлення власних світоглядних орієнтацій, які є
основою життєвого вибору, громадянського самовизначення. В основі
оптимальних методів і форм виховної роботи є демократичний принцип
взаємодії «викладач - студент».
Основними формами виховної роботи, які розробляються і
реалізуються факультетом економіки і підприємництва є наступні:
- збори студентського колективу (факультету, курсу, групи);
- виховні години;
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- обговорення політичних подій у державі та світі, презентації книг
викладачів і студентів, виставки нових періодичних видань, книг, посібників;
- екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, концерти, диспути, творчі
зустрічі з викладачами, випускниками, письменниками, науковцями,
політиками;
- науково-практичні студентські конференції;
- семінари з питань організації виховної, наукової та навчальної роботи
студентів, робота методичного об’єднання кураторів;
- загально-університетські виховні та культурно-мистецькі заходи;
- огляди художньої самодіяльності, фестивалі, спортивні змагання;
- проведення круглих столів з участю провідних викладачів та активу
академічних груп;
- краєзнавчі екскурсії в музеї Уманського НУС, міста Умань, України,
туристичні походи, юридичні, психологічні консультації тощо;
- доброчинна (волонтерська) діяльність;
- вечори відпочинку, дискотеки, літературні зустрічі, українські
вечорниці, флешмоби, козацькі забави тощо;
- індивідуальна робота кураторів з окремими студентами;
- відвідування кураторами студентів, які проживають в гуртожитку;
- письмовий та телефонний зв’язок зі студентами та їх батьками.
Куратори академічних груп зосереджують свою увагу на наданні
допомоги активу в плануванні та проведенні організаційної і навчальновиховної роботи, направленої на досягнення якісних показників успішності,
підтримання дисципліни та підвищення громадської активності студентів.
Куратор надає практичну допомогу студентському активу: в організації
систематичного інформування студентів про внутрішню і зовнішню політику
держави, міжнародні проблеми та новини в економічному та культурному
житті області, міста та університету; в проведенні аналізу поточної
успішності групи і виробленні заходів її покращення; в організації
тематичних
зустрічей
зі
спеціалістами
народного
господарства,
бізнесменами, працівниками культури, медицини, правоохоронних органів;
залученні студентів до спортивно-масової роботи, художньої самодіяльності,
виконання громадських доручень у відповідності з індивідуальними
здібностями кожного студента в тій чи іншій сфері.
Поряд із виконанням робіт з індивідуальної організації
навчального процесу студента, куратор здійснює реалізацію традиційних
функцій виховної роботи в процесі навчання та позанавчальний час у
таких формах:
 виховання у студентів демократичних, гуманітарних та патріотичних
цінностей, розвиток ініціативи та відповідальності;
 формування у студентської молоді навичок організаторів;
 науково-пошукова, художньо-творча, культурно-виховна, спортивномасова, туристсько-краєзнавча робота;
 екологічне виховання студентів;
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проведення індивідуальних бесід і консультацій на морально-етичні

теми;
педагогічне керівництво самостійною роботою студентів.
Головні орієнтири виховної роботи на факультеті економіки і
підприємництва полягають у тому, щоб через спілкування й урізноманітнення
видів навчально-практичної діяльності створити умови для саморозвитку і
самовиховання студента. Виховна робота здійснюється з педагогічним
передбаченням, прогнозуванням, плануванням, а для цього кожному
викладачеві важливо знати студента.
У практиці роботи факультету інструментами педагогічної діагностики
при вивченні особистості студента є індивідуальні бесіди, анкети,
експерименти, ділові ігри тощо.
Ефективність виховної роботи в студентських групах можна оцінювати
за результатами навчання.
Наведена система виховних засобів на факультеті економіки і
підприємництва реалізується через відповідні семестрові плани виховної
роботи.
Виховна робота зі студентами здійснюється також через Раду
студентського самоврядування факультету.
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РАДА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
Голова Ради студентського самоврядування
факультету економіки і підприємництва Уманського НУС
Слободяник Ірина Сергіївна
11м-ф
0971179745
Заступники голови ради студентського самоврядування Уманського НУС
Резнік Анастасія Андріївна
41-ф
0637095701
Кузьменко Маріна Анатоліївна
11к-ф
0980816710
Секретар голови ради студентського самоврядування Уманського НУС
Сьомко Наталія В’ячеславівна
21-ф
0685895902
Навчально-науковий центр
Мороз Юлія Сергіївна
11 м-о
0974926142
Якубовська Дарія Василівна
11-пт
0679476575
Чемерись Микола Миколайович
11м-пт
Бойцун Валентина Андріївна
11-ма
0962408466
Культурно-масовий центр
Коробко Владислав Володимирович
31-е
0687009171
Матвієнко Ілона Олегівна
11-о
0966132700
Закрижевська Катерина Володимирівна 11м-ма
0988324399
Ящук Іван Олексійович
11к-е
0979747410
Волошин Олександр Вікторович
11-ф
0970402175
Крутас Богдан Олександрович
11-ма
0969307644
Попович Владислав Юрійович
21к-пт
0974250860
Тітова Альона Андріївна
11-о
0964278146
Центр із захисту прав студентів
Клинова Ольга Олександрівна
41-о
0971849918
Щербина Наталія Сергіївна
11м-ф
0634086685
Баркар Ганна Олександрівна
11 к-о
Цвігун Артем Олександрович
11м-ф
0680016044
Медіа центр
Нагорна Інна Володимирівна
11-о
0687028837
Черненко Людмила Іванівна
41-ф
0986048382
Бойко Богдан Сергійович
21-м-ф
0969658715
Юрпольська Луїза Олександрівна
21к-ф
0689639917
Пастух Валентина Володимирівна
11к-ф
0507106150
Спортивно-оздоровчий центр
Білокур Артур Ігорович
11-е
0971289998
Вігор Тетяна Володимирівна
11-ма
0975914797
Каскевич Іван Олександрович
41-ф
0973375615
Пташник Едуард Олександрович
41-ф
0979793073
Центр зовнішніх зв’язків
Калюжна Ліліана Володимирівна
21к-ф
0989962915
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Паламарчук Артем Віталійович
41-е
Шевченко Діана Володимирівна
31-о
Сухомлінова Інна Олександрівна
21-к-е
Швець Наталія Юріївна
31-ф
Кучер Вероніка Євгеніївна
11к-ф
Соціально-побутовий центр
Мельниченко Антон Олександрович
21-к-ф
Дрозд Аліна Денисівна
11-ма
Бойко Юлія Миколаївна
11-о
Євич Аліна Олександрівна
21-ф
Профорієнтаційний центр
Волков Михайло Романович
11-е
Гула Олександр Миколайович
11-ма
Шевченко Діана Русланівна
11к-е
Дерманський Ігор
31-е
Організаційний центр
Каташинський Валерій
21-к-ф
Соловйов Олексій Сергійович
21-пт
Стасюк Наталія Романівна
21-ф
Григор’єва Ірина Іванівна
11-о
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0689520270
0680045293
0978744909
0953590291
0970772659
0685121185
0637654278
0980521370
0686698340
0679233184
0730784640
0987168189
0962606706
0664545784
0989913466
0964389579
0962358851

Список ради студентського самоврядування гуртожитку №6 та №2
№
поверху

Прізвище, ім’я, по-батькові

Гуртожиток №2
Гурт.№2 Резнік Анастасія Андріївна
Гуртожиток №6
2
Кобзар Олена Петрівна
3
Мерзескул Анастасія Станіславівна
4
Бойко Юлія Миколаївна
5
Козій Артур Олександрович
6
Шмакова Вікторія Валентинівна
7
Піліпінчук Марія Василівна
8
Закрижевська Катерина Володимирівна
9
Сухомлінова Інна Олександрівна

№
кімнати

Телефон

17

063-709-57-01

215
309
413
516
613
715
809-а
912

097-104-08-11
068-995-54-49
098-052-13-70
066-546-37-83
095-514-24-19
068-100-93-54
098-832-43-99
097-874-49-09

Голова ради студентського самоврядування:
- гуртожитку №6 факультету економіки і підприємництва: Клинова Ольга
Олександрівна – 098-429-67-13;
- гуртожитку №2 факультету економіки і підприємництва: Резнік Анастасія
Андріївна – 063-709-57-01.
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ПЛАН
організаційно-виховної роботи факультету економіки і
підприємництва зі студентською молоддю на 2018/2019 н.р.
№ п/п

Заплановані виховні заходи

Виконавці

Термін
виконання

1. Організаційна робота
Провести збори батьків студентів 1-го
Декан, заст.
1.1. курсу
декана, куратори 07.09.2018
1-го курсу
Провести анкетування студентів 1-го
1.2.
Заст. декана
10.2018
курсу
Вдосконалити структуру управління
1.3.
Декан
09.2018
виховним процесом факультету
2. Позааудиторна виховна робота
Розробка системи заходів, обов'язкових
для включення у плани виховної роботи Заст. декана з вих. Протягом
2.1.
в академгрупах в залежності від року
роботи
періоду
навчання
Проведення
організаційно-виховних
За
2.2.
Куратори
годин в академічних групах
розкладом
Організація, підготовка і проведення
Протягом
2.3
Куратори
тематичних вечорів
періоду
Організація, підготовка і проведення
культурно-просвітницьких
зустрічей
Протягом
2.4
Куратори
студентів з представниками творчої
періоду
інтелігенції, цікавими особистостями
Забезпечення участі студентів у
культурно-масових
заходах,
які
Протягом
2.5
Куратори
проводяться на рівні факультету та
періоду
університету
Організація і відвідування студентами
Протягом
2.6
Куратори
вистав
періоду
Організація і відвідування студентами
Протягом
2.7 концертів,
інших
культурноКуратори
періоду
просвітницьких заходів
Забезпечення участі студентів у
Протягом
2.8
Куратори
спортивних змаганнях
періоду
Екскурсії на виробництво, музеї, по
Протягом
2.9. історичних
місцях
Уманщини,
Куратори
періоду
Черкащини та України
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Організація
естетико-художнього
виховання
студентів
(зустрічі
у
літературно-музичних
вітальнях,
2.10.
естетичне оформлення приміщень,
залучення студентів до участі у різних
тематичних заходах тощо)
Розвивати
політичні,
правові,
екологічні, трудові навики студентів
шляхом організації роботи клубів,
2.11.
гуртків, лекцій, бесід, конкурсів,
олімпіад, зустрічей з провідними
фахівцями України та зарубіжжя

Куратори

Протягом
періоду

Куратори

Протягом
періоду

Рада
студентського
самоврядування
3. Виховна робота в гуртожитку

Залучення студентів до волонтерської
2.12.
роботи

3.1.

Чергування та проведення в гуртожитку
бесід на морально-етичні теми

3.2.

Надання допомоги
гуртожитку

в

Викладачі
факультету

обладнанні

Студ.рада
гуртожитку
4. Індивідуальна виховна робота

3.3. Проведення конкурсу "Кімната року"

4.1.

Налагодження контактів з батьками
студентів

Куратори

Протягом
періоду
Регулярно
протягом
року та
періоду
За
необхідності
Щорічно
Регулярно
протягом
року та
періоду

Відвідування студентів, які проживають
За
Куратори
у сім'ях та на квартирах
необхідності
Проведення бесід на морально-етичні
За
4.3.
Куратори
теми з окремими студентами
необхідності
Проведення індивідуальної роботи з
Протягом
4.4.
Лектори, куратори
особливо талановитими студентами
періоду
4.2.

Декан

/Нестерчук Ю.О./

Заступник декана

/Власюк С.А./
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