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Звіт про організаційно-виховну роботу на факультеті економіки і
підприємництва за 2017 р.
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 усіх форм
навчання; студентів за напрямом підготовки бакалавр та за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліст та магістр; викладачів; школярів, під час
проведення профорієнтаційної роботи співробітниками факультету економіки і
підприємництва з метою підготовки професійно орієнтованої молоді для вступу
в УНУС.
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.
Відповідно до плану про організаційно-виховну роботу на факультеті
економіки і підприємництва, індивідуальних планів роботи викладачів на
навчальний рік та планів роботи кураторів груп за 2017 рік проведено такі
заходи:

НА РІВНІ УНІВЕРСИТЕТУ
10.03.2017 р. Відлуння минулого
10 березня студенти та викладачі Уманського національного університету
садівництва зібралися разом, аби відзначити 73-у річницю визволення Умані
від німецьких окупантів і вшанувати пам’ять визволителів, які вистояли у цій
нерівній боротьбі та змогли здобути перемогу над злісним ворогом.

26.02.2017р. Віват, магістри!
Яскравою подією ознаменувався останній день зими в Уманському
національному університеті садівництва: відбувся випуск освітньо-професійної
еліти – магістрів. Кращі студенти університету, молоде покоління майбутніх
науковців і справжніх фахівців обраних спеціальностей довгих шість з
половиною років торували освітні шляхи, прагнучи омріяної цілі.

14.03.2017р. «Труханівська Січ» у стінах Уманського НУС
Демократичне суспільство та європейський вектор розвитку України неможливі
без взаєморозуміння між жителями різних регіонів, а також без спільної думки
та уявлення про майбутнє нашої держави.
Саме зазначені постулати стали лейтмотивом зустрічі студентів Уманського
національного університету садівництва з учасниками 5-го Потягу Єднання
України «Труханівська Січ». Гостями навчального закладу стали студенти,
школярі, волонтери, громадські активісти та військові зі східних, південних та
західних областей нашої держави.
Дана акція ініційована волонтерами та громадськими діячами у рамках
реалізації програми Президента України з підтримки національної Єдності
(Розпорядження Президента № 99 від 19 квітня 2016 року). Акцію підтримує і
приймає активну участь Генеральний Штаб, Міністерство оборони України,
ПАТ «Укрзалізниця», Департамент освіти і науки КМДА, Синодальне
військове управління УПЦ КП, Міністерство освіти і науки України,
Міністерство культури України, Міністерство молоді та спорту України,
народні депутати України, ГО «Родини Героїв Небесної Сотні». Програму
Благословив Патріарх Філарет та підтримав Президент України Петро
Порошенко.

15.03.2017 р. Зустріч ректора університету з студентським активом
Традиційно навесні кожного року студентський актив університету
зустрічається з ректором Уманського НУС Оленою Непочатенко. Мета цих
зустрічей – відкритий діалог з питань, що найбільше хвилюють студентство та
спільний пошук шляхів їх вирішення.

20.03.2017 р. Вітаємо Made in UNUS з черговою перемогою!
Невтомні жартівники з різних куточків України знову з’їхались до міста Умані,
щоб відкрити новий – третій сезон Відкритої Уманської ліги КВН «КУРАЖ».
Абсолютним чемпіоном одноголосно було визнано команду Made in UNUS, яка
постійно дивує нас новими дотепними жартами та нагородами.

20.03.2017 р. З Днем щастя !
Щорічно 20 березня, з 2012 року, вся наша планета відзначає День щастя. Чому
це свято відзначають саме 20 березня? Тому що це день весняного рівнодення,
коли практично у всьому світі день дорівнює ночі, символізує рівність всіх
жителів планети, які мають однакові права на щастя.
Щоб відчути єдність з усім світом і створити позитивний настрій серед
колективу Уманського національного університету садівництва, студрада
університету вирішила провести акцію та роздати всім «пігулки щастя».

21.03.2017 р. Бажаємо плідної праці новообраним!
Відповідно до рішення Ради студентського самоврядування університету,
21 березня відбулися вибори до Вченої ради університету від студенті.

23.03.2017 р. «Поезія – це завжди неповторність...»
23 березня в Уманському національному університеті садівництва первинним
осередком товариства «Просвіта» УНУС за сприяння ректорату та Наукової
бібліотеки університету було проведено творчу зустріч із молодими
письменниками з Києва, лауреатами численних літературних конкурсів і премій
– Ігорем Астапенком, Вано Крюґером (Іваном Коломійцем) та Олександром
Мимруком (останній свого часу навчався в Уманському НУС).

30.03.2017 р. Серце до серця
Ось уже 11 рік поспіль Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця»
проводить акцію, метою якої є покращення ситуації із якісним медичним
обладнанням у дитячих лікарнях України та розвиток волонтерського руху в
нашій державі за європейськими стандартами.
Як і завжди, студенти Уманського національного університету садівництва
активно долучилися до даного заходу. Цього разу студентським активом у
рамках акції проводився збір коштів для придбання обладнання, що потрібно
для лікування дітей з вадами зору.

07.04.2017 р. Флешмоб студентів Уманського НУС «Молодь за здоровий
спосіб життя»
До Всесвітнього Дня здоров’я в університеті пройшла низка спортивних заходів
– змагання з баскетболу, футболу, волейболу, настільного тенісу, фестиваль
ранкової зарядки.
Студентство університету взяло активну участь в міській акції «Молодь за
здоровий спосіб життя», що відбулась 6 квітня, в центральному сквері.
Яскравий, емоційний виступ студентів став яскравою сторінкою чудового
молодіжного життя.

12.04.2017 р. Аграрно-політичні дебати в Уманському НУС
Сучасний студент – це не просто активна молода людина, а, перш за все,
цілеспрямований, комунікативний дослідник, який вміло орієнтується в
інформаційному полі безлічі точок зору, вміє обирати та обґрунтовує власний
вибір, володіє мистецтвом самостійного вирішення актуальних проблем.
Саме рішучість і глибинне пізнання проблеми стали ключовими критеріями для
учасників кожної з восьми команд, які взяли участь у І етапі аграрнополітичних дебатів, що відбулися в Уманському національному університеті
садівництва за ініціативи Науково-методичного центру «Агроосвіта».

13.04.2017 р. В Уманському НУС пройшов турнір з настільного тенісу
Збірна команда Уманського НУС з настільного тенісу завоювала І
загальнокомандне місце в молодіжних спортивних іграх міста Умані 2017 року
серед вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

21-23.04.2017 р. Вокальні таланти УНУС здобули визнання на
Міжнародному фестивалі
21-23 квітня Народний жіночий вокальний ансамбль «Криниченька»
Уманського національного університету садівництва відвідав старовинне і
прекрасне місто Львів, сповнене своєю багатою історією.
Завдяки підтримці керівництва університету, ми стали учасниками
Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Зірковий Грамофон талантів
2017», де мали змогу побачити та почути понад 300 талановитих конкурсантів з
різних регіонів країни. Незважаючи на велику кількість претендентів на
перемогу, колектив Уманського національного університету садівництва став
Лауреатом I-ї премії в номінації «Народний вокал».

25.04.2017 р. Свято ніжності та краси
В час, коли за вікном буяє весна, все навколо наповнюється життям, дарує
легкість та насолоду, саме час зібратися в гарній теплій компанії та
помилуватися красою не лише природи, а й людей, що тебе оточують.
Побачити не тільки їх зовнішність, а й усю багатогранність душі, тепло та
ніжність, які вони несуть в собі.
І тому щовесни гарною традицією Уманського НУС є обрання з кращих
представниць прекрасної статі студентства навчального закладу однієї, яка

гідна титулу «Міс Університет 2017». Тож і цього разу 25 квітня актова зала
УНУС була вщент заповнена студентством, яке активно підтримувало своїх
фаворитів.

25.04.2017 р. Неформальна освіта – це цікаво та важливо!
25–26 квітня до Уманського НУС завітали почесні гості із міста Черкаси: Олена
Кудрявцева – директор Молодіжного ресурсного центру та її заступник –
Володимир Панченко. Метою візиту стала зустріч керівників Центру з
ініціативною молоддю – представниками вищих навчальних закладів міста 3-4
рівня акредитації.
Під час дводенного тренінгу гості ознайомили присутніх з напрямами роботи та
можливостями Молодіжного ресурсного центру, розповіли про заходи, акції,
програми, що були ними ініційовані, та запросили всіх присутніх
приєднуватися до Центру. Окремою темою для розмови стали практичне
заняття на тему «Методи неформальної освіти» та інтерактивне спілкування
щодо медіаграмотності та медіабезпеки суспільства. Студентство в свою чергу
задало ряд запитань, що цікавили їх з приводу роботи центру.

27.04.2017 р. «Без ПДВ» - володарі Кубку Ректора- 2017 з КВН
Нарешті в Уманському національному університеті садівництва настала
довгоочікувана подія для шанувальників КВН – фінал Кубку Ректора – 2017. У
результаті запеклої боротьби, під час якої кожна з команд показала високий
рівень підготовки та віддачі, 4 місце здобула команда «Так у нас» Тальянківського агротехнічного коледжу, третіми стали представники
факультету лісового та садово-паркового господарства – команда «Спарта», а
срібло виборола команда факультету агрономії «Гарячі голови». А
найбажаніший приз – Кубок Ректора – 2017 року і перемогу здобула команда
факультету економіки і підприємництва – «Без ПДВ».

27.04.2017 р. Твоє життя в твоїх руках
Пропаганда здорового способу життя, боротьба з шкідливими звичками,
виховання в молоді уміння цінувати своє життя, формувати себе як особистість
є актуальними питаннями, які потребують як уваги зі сторони старшого
покоління, педагогів так і щоденної турботи громадських молодіжних
організацій.
Рада студентського самоврядування університету проводить спільно з
психологічною службою, заходи спрямовані на формування у юнаків і дівчат
розуміння того, що найбільша цінність це життя, намагається донести до
ровесників, що безвихідних ситуацій не буває.
27 квітня в актовій залі університету актори молодіжного театру Уманського
відділення міжнародної громадської організації «Слово життя» давали
спектакль «Відроджені до живої надії».

08.05.2017 р. Схилімо голову перед пам’яттю полеглих!
Світлі, яскраві, сонячні травневі дні повертають нас, наші думки до травня
45 року ХХ століття. Тоді прийшла вистраждана, згорьована, довгоочікувана
звістка про Перемогу над нацизмом в Другій світовій війні.
Керівники університету, факультетів, кафедр, громадських формувань,
викладачі, студенти, працівники 8 травня у День пам’яті та примирення
прийшли до пам’ятника випускника навчального закладу, Героя Радянського
Союзу Юрія Глібка.
В хвилині мовчання схилили голови перед пам’яттю мільйонів співвітчизників,
які загинули у Другій світовій війні 1939-45 років: які мужньо боролися на
фронтах, в партизанському та національно-визвольному підпіллях, рухах
опору, самовіддано працювали на підприємствах у тилу, концентраційних
таборах та на примусових роботах.

18.05.2017 р. В Уманському НУС відбувся фестиваль «Софіївські зорі»
Всеукраїнський фестиваль художньої творчості «Софіївські зорі»,
започаткований 24 жовтня 2001 року на базі Уманської державної аграрної
академії (нині – Уманський національний університет садівництва). З того часу
фестиваль вирує в усіх аграрних навчальних закладах. Тож Уманський НУС
можна справедливо вважати родоначальником свята єднання студентської
аграрної молоді, та осередком збереження й розвитку української самобутньої
культури.

18.05.2017 р. «У вишиванці – я душею до зір!»
Кожен народ, що живе на планеті Земля має свої особливості – свої притаманні
лише йому звичаї: пісні, танці, національний одяг.
18 травня розмаїття квітів студентського містечка, університетського саду
збагатилось на веселкові кольори вишиванок. Продемонстрували вишуканий
смак, барви всіх кольорів у своїх вишиванках поважні професори, викладачі,
працівники університету. Зачарували красиві, стильні вишиванки студенток, по
яких можна вивчати географію українського краю. Викликали захоплення
вишиті сорочки юнаків. Це справжні українські легені.

19.05.2017 р. В Уманському НУС визначено кращих студентів
Студентські роки – час сміливих ідей і надій. Це найкраща пора, коли весь світ
перед тобою, коли все життя попереду, пора надій, сподівань, планів, коли
закладаються основи майбутньої кар’єри, а головне – здійснюється вибір
життєвої позиції.
За підсумками огляд конкурсу «Краща академічна група Уманського НУС»
визначено перше, друге та третє місце.
Дипломом першого ступеня «Краща академічна група Уманського
національного університету садівництва» та туристичною поїздкою до міста
Одеса, нагороджено – 52 фм групу факультету економіки і підприємництва
(куратор Наталія Бондаренко).

27.05.2017 р. Ювілейний ХХ зліт студентських лідерів аграрної освіти
відбудеться в Уманському національному університеті садівництва!
24-27 травня делегація кращих представників студентства Уманського
національного університету садівництва взяла участь у XIХ зльоті
студентських лідерів аграрної освіти. Їх гостинно зустріли в стінах
Національного університету біоресурсів і природокористування України. Тут
зібралися кращі студенти 18 аграрних університетів і більш як 100 коледжів
України.
Даний захід об’єднав близько 200 студентів-відмінників навчання, іменних
стипендіатів вищих аграрних навчальних закладів, які одержують стипендії
Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради України, видатних учених,
громадських діячів за найкращі досягнення у навчанні. Від Уманського НУС
учасниками зльоту стали 9 кращих студентів університету та відокремлених
структурних підрозділів.

28.05.2017 р. Життя – це рух. Живімо з задоволенням!
«О, спорт! Ти – мир!
Ти скликаєш наше майбутнє, нашу надію
Під свої мирні стяги!»
Такими словами 28 травня на площі Соборності було відкрито парад
Уманського легкоатлетичного пробігу та велосезону.
Серед учасників пробігу –і викладачі та студенти Уманського НУС, які у
веселому настрої та в спортивній формі прибули до центру міста, щоб
підтримати флешмоб, організований за підтримки міського голови Олександра
Цебрія очільником відділу спорту Ольгою Ремез «Умань – за здоровий спосіб
життя».

30.05.2017 р. Мало потрапити у ворота, треба ще промахнутися повз
воротаря
30 травня поточного року збірна команда Уманського НУС взяла участь у
змаганнях з футболу за програмою Універсіади Черкаської області серед ВНЗ,
виборовши третє місце серед навчальних закладів типу університети, інститути.

01.06.2017 р. Футбол – гра для справжніх леді
Уманський НУС знову один з кращих на спортивному поприщі: дівчача збірна
виборола друге місце у змаганнях з футболу за програмою Універсіади
Черкаської області серед ВНЗ типу: інститути, університети.

07.06.2017 р. «Made in UNUS» знову серед кращих!
7 червня на базі Таврійського державного агротехнічного університету
пройшов фінал Аграрної ліги КВН України.
Першість Аграрної ліги КВН України серед команд ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
дісталася команді «Тилигул» (Петрівка).
Чемпіонами Аграрної ліги цього року стала команда «СМТ» (Полтава), а
команда нашого університету – «Made in UNUS» - стала віце-чемпіоном ліги.

24.06.2017 р. Традиційна зустріч випускників Уманського НУС «Зустріч з
юністю»
З поміж багатьох гарних традицій Уманського національного університету
садівництва особливо вирізняється зустріч випускників усіх поколінь.
Витоки традиційної зустрічі випускників відносяться до кінця ХІХ століття і
народились вони в стінах Уманського училища садівництва. Зі зрозумілих на те
причин літопис зустрічей було перервано у 30-ті роки ХХ століття. Нові
сторінки історії зустрічей почали писатися в 60-ті роки минулого століття.
Цьогоріч символічними очільниками зустрічі є випускники далекого 1957 року.
Ювілейною є зустріч і для випускників, які святкують 50 річчя отримання
диплому(1967 рік), 45 років (1972 рік), 30 років і тому подібне.
Є своя традиція – зустріч кожного року. І в останню суботу червня місяця, їдуть
зі всіх куточків України, із США, Іспанії, Португалії, Камчатки і Тюмені, зі всіх
куточків світу, з тих куди закинула доля.

04.09.2017 р. Патріотичний початок нового навчального року
Перший день нового навчального року студенти Уманського НУС розпочали на
патріотичній ноті, ставши активними слухачами першої лекції «Пізнай Україну
– Європейську державу». Щасливих, з дещо несміливим поквапом, усміхнених
і впевнених у власному виборі вчорашніх школярів і випускників коледжів, а
нині вже студентів, зустріли привітні аудиторії та актова зала університету.

06.09.2017 р. Зустріч з ректором: перспективи розвитку для
першокурсників
Колектив Уманського національного університету садівництва шанує та береже
свої традиції, однією з яких є зустріч ректора та членів ректорату з
першокурсниками.

08.09.2017 р. Віват, Університет!
Протягом тривалого періоду в Уманському національному університеті
садівництва вже стало традиційним відзначення символічного Дня народження
навчального закладу – щорічного Дня університету. Цього року
університетська громада святкувала його 8 вересня.
Це подія, яку з захопленням чекають усі, а особливо – студенти та викладачі,
адже цей День є важливим для кожного, хто має честь бути вхожим в цей Храм
Науки та Знань – Уманський національний університет садівництва.

20.09.2017 р. День студентського спорту в Уманському НУС
Відзначення Міжнародного дня студентського спорту стало справжнім святом в
Уманському національному університеті садівництва. Націлене на
популяризацію здорового способу життя свято має на меті залучення до занять
спортом всіх студентів. Тож у цей день юнаки та дівчата прийшли на спортивні
майданчики та в спортивний зал УНУС для участі у флешмобі з віджимання.

26.09.2017 р. Обізнаність – головний аргумент у запобіганні небажаних
наслідків
26 вересня, з нагоди Дня контрацепції, в Уманському національному
університеті садівництва відбувся захід «Збережи своє здоров’я – користуйся
контрацептивами», спрямований на збереження повноцінно-здорового
статевого життя студентства й молоді загалом. Лекцію, за підтримки й при
сприянні народного депутата України Антона Яценка, було проведено в
актовому залі університету. 100-відсоткова наповненість глядацької зали
говорила про актуальність теми, яку висвітлювала провідний лікар акушер –
гінеколог Центральної районної лікарні Юлія Щербатюк.

30.09.2017 р. Вітаємо студентів – переможців Всеукраїнського фестивалю
«Сила нації – 2017»
30 вересня студенти університету садівництва під чітким керівництвом
тренера-викладача кафедри фізичного виховання і психолого-педагогічних
дисциплін з ігрових видів спорту (баскетбол, футбол) Наталії Гребінюк завітали
до міського скверу ім. Т.Г.Шевченка аби взяти участь у фестивалі «Сила нації –
2017». Програмою заходу була передбачена низка спортивних змагань,
конкурсів та ігор, які включали також стрітбол, кросфіт.
Юнаки та дівчата Уманського НУС, окрім гарно проведеного часу на свіжому
повітрі, за результатами змагань завоювали переможні місця Фестивалю. Так, ІІ
призове місце здобули юнаки у змаганнях зі стрітболу 3х3 на одне кільце до 11
очок. А загалом збірна команда університету в запеклій боротьбі виборола
ІІ місце.

07.10.2017р. З Днем народження, місто Умань!
7 жовтня святкування Дня народження міста у серці України розгорнулося по
новому. Повітря наповнене позитивними емоціями та ароматами смачних
страв, а видовище стає ще насиченішим, святковішим від виставкових
експозицій. Найпотужніші навчальні заклади міста – серед яких і Уманський
НУС – взяли участь у виставці демонстрацій продукції й факультетів, аби
вразити містян та гостей Умані шедеврами творчого прояву, створити приємні
враження та атмосферу тепла і затишку.

11.10.2017 р. Козацькому роду – нема переводу
Споконвіків Україна славилася мужніми та безстрашними козаками, прагнення
яких до свободи та незламний дух перемоги зберігся до наших днів.
Гарною традицією Уманського національного університету садівництва є
щорічне проведення «Козацьких забав», під час яких нащадки справжніх
козаків демонструють свої вміння та таланти. Цьогорічне свято було
присвячено прийдешньому Дню Захисника України, а загалом захід відбувався
у рамках проекту «Живи здорово» науково-дослідної лабораторії "Соціальні
ініціативи" кафедри фінансів, банківської справи та страхування Уманського
НУС.

12.10.2017 р. Вибори до студрад факультетів й університету
12 жовтня відбулися загальноуніверситетські збори студентського активу
Уманського національного університету садівництва.
Відповідно до рішення ради студентського самоврядування, під час проведення
прямих таємних виборів до складу студентських рад факультетів гуртожитків
було обрано 151 людину. Як показали результати реєстрації, на зборах
булиприсутні 112 осіб.

13.10.2017 р. Пишаємося вами, захисники України
Незважаючи на те, що День захисника України ми вперше відзначили лише в
2015 році, з традиціями цього свята всі вже дуже добре знайомі. Адже 14
жовтня українська спільнота відзначає не тільки День захисника України, але й
День козацтва – на спомин про мужніх воїнів, які споконвіку боронили країну
та віддавали за неї свої життя, формуючи у своїх співвітчизників-нащадків
волелюбний ген патріотизму. А ще 14 жовтня – це дуже важливе релігійне
свято Покрова Пресвятої Богородиці. І так вже склалося історично, що саме в
цей день українські козаки обирали кошового отамана. Тож саме тому було
вирішено, що День захисника України відзначатиметься 14 жовтня.
Нині це потрійне свято набуває традиційного характеру, тож уже третій рік
поспіль колектив Уманського НУС є активним учасником загальнодержавного
святкування.
Захисники рідної землі були в Україні в усі часи, адже, незважаючи на владні
режими та устрої, любов до Батьківщини живе в серцях усіх українців. Тож
нині делегація у складі керівництва, деканів, викладачів та студентського

активу університету садівництва здійснили покладання квітів до пам’ятника
Юрію Глібку, в знак пам’яті та пошани загиблим захисникам нашої Вітчизни

13.10.2017 р. Ярмарка професій
На базі Уманського національного університету садівництва Уманський
районний центр зайнятості провів профорієнтаційний захід «Ярмарка
професій».
Вже доброю традицією стала співпраця районного центру зайнятості та
Уманського НУС, а тому 13 жовтня 2017 року до університету прибули гості з
Уманського педагогічного університету ім. П. Тичини, Уманського медичного
коледжу, Уманського педагогічного коледжу ім. Т.Г. Шевченка та Уманського
професійного ліцею.
На даний захід прибули переважно школярі із міста Умані та Уманського
району. Метою «Ярмарки професій» було надання
випускникам
загальноосвітніх шкіл інформації щодо спеціальностей, які є в кожному
окремому навчальному закладі. Представники навчальних закладів мали змогу
презентувати себе за допомогою презентації, відео роликів та рекламної
продукції. Ознайомити з умовами навчання, проживання, студентського
дозвілля, практичну підготовку студентів та можливість проходження
виробничої практики як на провідних підприємствах України так і за кордоном.

27.10.2017 р. Ми подвиг пам’ятаємо і в серці бережемо
Дата 28 жовтня увійшла в історичний календар українського суспільства як
день остаточного звільнення території сучасної України від нацистських
окупантів під час Другої світової війни.
На спомин тих далеких і водночас близьких трагічних подій колектив
Уманського національного університету садівництва завжди бере участь в
урочистих заходах, присвячених вшануванню пам’яті героїв того часу.
Живі квіти, як спомин і шана за мирне життя, полум’яними краплями лягли на
підніжжя пам’ятнику Герою Другої світової війни, випускнику Уманського
НУС Юрію Глібку від колективу університету.

07.11.2017 р. Зустріч ректора зі студентським активом університету
Запорукою ефективної та плідної роботи ради студентського самоврядування є,
звичайно ж, тісна співпраця з адміністрацією університету. А коли вони
працюють у єдиному тандемі та можуть звертатися один до одного з будьякими питаннями, які покращують умови навчання та проживання студентів, то
саме це можна назвати гармонією нашого навчального закладу та великим
кроком на шляху до розвитку та самовдосконалення.
Саме тому 7 листопада відбулася традиційна, щорічна зустріч ректора
університету Олени Непочатенко з новообраним студентським активом.

15.11.2017р. Студентство Уманського НУС вітає з ювілеєм Буцький
осередок культури і мистецтва
Любов до культури прищеплюють нам із самого дитинства, і це не дивно, адже
ми, українці, один із небагатьох народів світу, який має надзвичайно багато
традицій та звичаїв, що започаткувалися разом із нашою культура. Українські
народні пісні перекладають чи не всіма мовами світу, а наша рідна мова
вважається однією з наймилозвучніших. А коли ти чуєш запальну пісню
нашою, солов’їною мовою, то душа так і прагне пуститися у танок.
Студенти Уманського національного університету садівництва не є
виключенням, тож різними способами намагаються підкреслити свою любов до
творчості. Не могло студентство оминути й таку подію, як 50-річчя Буцького
міського Будинку культури. Запальні танці та співи талановитої молоді
створили в залі чудову святкову атмосферу, чуттєві патріотичні вірші проймали
до сліз, а талановита команда КВН університету «Made in UNUS» додала
неймовірного позитиву у концертну програму.

18.11.2017 р. Визначено фіналістів Кубку ректора КВН – 2018
Напередодні Міжнародного Дня студента вся студентська молодь Уманського
національного університету садівництва зібралася, аби разом визначити
переможців відбіркового туру Кубку ректора КВН – 2018, фінал якого
відбудеться навесні 2018 року. Традиційно, в грі взяли участь 6 команд, по
одній від кожного факультету. Фіналістами ж гри стали команди: четверте
місце – команда «Наша», факультет менеджменту; бронзовими призерами стала
команда « МАЯМІ», факультет лісового і садово-паркового господарства; друге
місце виборола команда «47 гектар», факультет агрономії, а переможцями гри
стала команда факультету економіки і підприємництва «НЄ Гані», яка цього
разу вперше підкорювали гумористичну сцену.

НА РІВНІ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
10.03.2017 р. Вічноживе Шевченкове слово
З перших днів весни, а саме 9-10 березня, не лише Україна, а і весь
цивілізований світ вшановує світлу пам’ять «Прометея» українського народу,
великого Кобзаря, знаного на весь світ – Тараса Григоровича Шевченка. І на
честь цієї славетної події студентами факультету економіки і підприємництва
було проведено виховну годину з нагоди 203 річниці з Дня народження пророка
українського народу.
«Шевченківські березини» – саме під таким гаслом пройшла година
вшанування пам’яті письменника, провісні слова якого є надзвичайно
актуальними і нині

28.02.2017 р. Невирішуваних проблем немає!
Згідно результатів опитування, проведеного серед молоді, 48 % респондентів
хоч раз задумувались про самогубство, а половина з них робили спроби
покінчити з життям. Ці цифри надзвичайно лякають .
Тож останній день зими студенти та викладачі кафедри фінансів, банківської
справи та страхування факультету економіки і підприємництва в черговий раз
зібралися, аби поговорити на актуальну та болючу тему – про попередження
суїцидальних думок серед молоді.

16.03.2017 р. Круглий стіл «Місце та роль жінки в сучасній економіці»
Одним із важливих наслідків гуманізації соціальних стосунків є актуалізація
проблеми ґендерної рівності в усіх сферах суспільного життя, в тому числі – і в
підприємницькій діяльності. Українці приходять до розуміння того, що із
забезпеченням ґендерної рівності безпосередньо пов’язане покращення
соціально-економічного рівня розвитку країни, досягнення миру та безпеки.

24.03.2017 р. 24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом
24 березня 2017 року весь світ відзначає Всесвітній день боротьби з
туберкульозом, цьогорічним гаслом якого є заклик «Єднаймося задля ліквідації
туберкульозу!».
Питання протидії туберкульозу в Україні є одним з пріоритетних напрямів
державної політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку, а також
предметом міжнародних зобов’язань України в частині виконання положень
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Наразі МОЗ
України спільно з національними та міжнародними партнерами здійснюється
розробка Концепції та заходів нової програми протидії туберкульозу на 2017–
2021 роки, за основу якої взято Глобальну стратегію ВООЗ з ліквідації
туберкульозу та План дій щодо боротьби з туберкульозом для Європейського
регіону ВООЗ на 2016–2020 рр.

31.03.2017 р. Молодь за чисте місто
Таким гаслом керуються студенти спеціальності маркетинг.
Ознаменувати початок весни вони вирішили прибиранням студентського
містечка.
Озброєні знаряддями праці та гарним настроєм студенти наводили ідеальну
чистоту на газонах

11.04.2017 р. Навчальний семінар у рамках проекту «Школа екологічної
свідомості»
«Екологія регіону – відповідальність кожного» – саме під такою назвою
пройшов навчальний семінар проекту «Школа екологічної свідомості», який
проводиться Науково-дослідною лабораторією «Соціальні ініціативи» кафедри
фінансів, банківської справи та страхування Уманського національного
університету садівництва за підтримки адміністрації університету та відділу у
справах сім’ї та молоді Уманської міської ради.

13.04.2017 р. Збережи життя – подумай про власне здоров’я!
Уже протягом кількох років у нашому місті реалізується програма «Збережи
життя», яка сприяє збереженню репродуктивного здоров’я та профілактиці
абортів серед молоді. У її рамках проводяться лекції, бесіди, презентації,
розповсюджуються матеріали з питань збереження репродуктивного здоров’я,
планування сім’ї, відповідального батьківства.
Особливо цінною такого роду інформація є для сучасного молодого покоління,
яке вибудовує свої життєві плани, але залишається ще недостатньо обізнаним у
питаннях статевої культури, що збільшує ризик небажаної вагітності.
Саме тому 13 квітня у 260-й аудиторії навчального корпусу № 5 викладачі
кафедри економіки за сприяння ради студентського самоврядування та
деканату факультету економіки та підприємництва ініціювали проведення
просвітницько-профілактичної зустрічі для студентів I – IV курсів на тему
«Профілактика абортів серед молоді». До розмови були запрошені лікарі
акушер-гінекологи жіночої консультації Уманського пологового будинку,
практичні психологи міської «Клініки дружньої до молоді» та настоятель
Свято-Успенського храму, протоієрей Вадим Паєвський.

18.04.2017 р. Створи свою писанку
Писанкарство – старовинне мистецтво наших предків. У давнину писанка була
оберегом, мала обрядове та магічне значення.
Сьогодні вивчення
писанкарства важливо для збереження наших коренів, нашого духовного
спадку.
Майстер-клас з написання писанки відвідали викладачі та студенти кафедри
маркетингу у приміщенні Уманського краєзнавчого музею.
Учасники майстер-класу з писанкарства дізналися про зміст закодованих
символів, пізнали особливості розпису та навчалися розписувати писанки,
використовуючи традиційні орнаменти.

19.04.2017 р. Дарувати радість і тепло дітям – це приємно
Останнім часом сфера благодійності найбільше сконцентрувалась на воєнних
діях, але є ще одна категорія найменш захищеного населення, яка нікуди не
зникла і була до цього – це діти, позбавлені батьківського піклування.
19 квітня рада студентського самоврядування факультету економіки і
підприємництва традиційно відвідала Центр соціальної і психологічної
реабілітації. Студенти приїхали з гарним настроєм і великим бажанням

подарувати малечі веселе свято та, звичайно, не з порожніми руками:
спільними зусиллями студентів, які виявили небайдужість і долучилися до цієї
доброї справи, та за підтримки деканату були закуплені канцтовари і солодощі
для малят.

21.04.2017 р. «Живи здорово» разом з УНУС
У сучасному світі питання здорового способу життя є досить актуальним, адже
це не тільки модно, а й дуже корисно для нашого організму. Кожен з нас
намагається слідкувати за станом свого тіла, фігурою, а в цьому питанні
здорове харчування основа всіх основ. Проте, окрім харчування, важлива роль
відводиться мінімізації у нашому житті шкідливих звичок, а також організації
цікавого і корисного дозвілля.
Саме такими є основні критерії виховання здорової української нації, які
розкривали перед студентською молоддю учасники навчального семінару
«Скажімо «ТАК» здоровому способу життя». даний семінар є початковим
етапом проекту «Живи здорово!», який проводиться Науково-дослідною
лабораторією «Соціальні ініціативи» кафедри фінансів, банківської справи та
страхування Уманського національного університету садівництва за підтримки
адміністрації університету, відділу у справах сім’ї та молоді Уманської міської
ради та відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної
адміністрації.

23.04.2017 р. Правильне харчування – запорука здоров’я
У сучасному суспільстві, коли кожен з нас має щільний графік, ми рідко
приділяємо належну увагу їжі, яку вживаємо. Хоча їжа – це важлива складова
нашого самопочуття та загальної активності.
23 квітня в рамках проекту «Живи здорово», який проводиться Науководослідною лабораторією «Соціальні ініціативи» кафедри фінансів, банківської
справи та страхування Уманського національного університету садівництва за
підтримки адміністрації університету, відділу у справах сім’ї та молоді
Уманської міської ради та відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської
обласної державної адміністрації відбулася чергова зустріч із професіоналами у
сфері здорового харчування. Цього разу ними стали Анастасія Гаврилюк та
Людмила Євдєєва – спеціалісти фітнес-клубу «Fitcurves».

26.04.2017 р. Чорнобиль пам’ятаємо і не забудемо!
Здається, немає жодної людини, яка не знає про вибух четвертого енергоблоку
Чорнобильської АЕС, який сколихнув Україну 26 квітня 1986 року. Це була
трагедія не тільки для України, а й для всього людства.
Цьогоріч виповнюється 31 рік з дня тієї страшної аварії, що стала нещастям для
всього світу. Саме тому до Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля на факультеті
економіки та підприємництва була проведена виховна година на тему
«Чорнобиль – відбиток в пам’яті».

01.05.2017 р. Моменти гостинності Холодного Яру
Щороку в Холодному Ярі Черкаської області Кам’янського району відбувається
маса дійств. І серед них цьогоріч – урочисті заходи із відзначення 100-річчя
Вільного козацтва, організатором яких став український громадський діяч,
письменник та краєзнавець Роман Коваль.
Мандрівка була цікавою, пізнавальною та сповненою нових вражень. Чого
тільки варті цілюще джерело поблизу Мотронинського монастиря, сам
монастир, Троїцька церква, що знаходиться на його території, та безліч
визначних історичних пам’яток. Тож вся ця пейзажна краса мальовничого
урочища та справжня душа козацької України назавжди закарбовується у
пам’яті під таємничою назвою «Холодний Яр».

08.05.2017 р. Не стерти з пам’яті славетний подвиг!
З далекого минулого і до наших днів страшним, глухим відлунням звучить у
кожній родині війна 1939 – 1945 років. Не злічити тих ран, які вона нанесла
нашій землі, встигнувши зазирнути в кожну домівку. А ще страшнішою була її
незмінна подруга смерть, яка заглянула в очі всім, хто траплявся на її шляху,
холодний подих якої за спиною відчув не один солдат і не одна мати, яка
відправила чоловіка та синів на кривавий герць. Війна та її соратниця не
шкодували тортур ні для дорослих, ні для малих, ні для немічних. І тисячі,
мільйони загублених душ, які потрапили в пекельне горно їх обіймів, досі не
можуть знайти спокою…
Саме тому 8 травня, у День пам’яті та примирення, студенти факультету
економіки і підприємництва урочисто вшанували пам’ять героїв Другої світової
війни, поклавши квіти перед Меморіалом пам’яті жертвам тих страшних подій,
а також студенти віддали шану загиблим воїнам-танкістам – визволителям
Умані.

10.05.2017 р. Виїзний науково-методичний семінар з економічної історії
України
Наше минуле – це досвід. Та історично сформована та випробувана школа
життя, передана нам, мабуть, на генетичному рівні батьками, дідами, всім
народом. А як відомо, без історії немає майбутнього. Адже нації, які
відмовляються шанувати і примножувати надбання своїх попередників,
поглинає ріка забуття.
Саме з метою пізнання молоддю традицій сільського життя наших пращурів 10
травня викладачами кафедри економіки було організовано та проведено
виїзний науково-методичний семінар на тему «Соціально-економічний
розвиток села через призму історичного минулого». Місцем проведення було
обрано державний історико - культурний заповідник «Трипільська культура» у
с. Легедзине Тальнівського району Черкаської області. У роботі семінару взяли
участь співробітники музею та першокурсники факультету економіки та
підприємництва.

26.05.2017 р. День народження факультету економіки і підприємництва
очима студентів
Ось уже 41 рік поспіль факультет економіки і підприємництва виховує та дарує
знання своїм студентам. В свою чергу, гарною традицією студентства є
святкування Дня народження рідного факультету. Цьогоріч рада студентського
самоврядування ініціювала святкування річниці рідного факультету на базі
Білогрудівської бази відпочинку, яке пройшло під незмінним гаслом
факультету: «Економіка, вперед! Ми – найкращий факультет!».

26.05.2017 р. Міжнародні наукові диспути на честь святкування річниці
заснування факультету економіки і підприємництва
25–26 травня, у рамках святкування річниці створення факультету економіки і
підприємництва, відбулася традиційна ХІ Міжнародна науково-практична
конференція «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових
відносин». Організаторами конференції цього року стали Уманський
національний університет садівництва, а також вищі навчальні заклади Польщі,
Чеської республіки, Болгарії, Білорусі, Казахстану.

10.06.2017 р. Підтримка героїв – справа кожного з нас
Напередодні довгоочікуваних літніх канікул, коли кожен з нас чекає на такий
бажаний відпочинок, не слід забувати про людей, які цілодобово стоять на варті
нашого мирного неба та спокійного життя.
Саме тому вже неодноразово рада студентського самоврядування факультету
економіки і підприємництва Уманського національного університету
садівництва спільно з деканатом факультету допомагала захисникам, аби хоч
так, в міру своїх скромний сил, підтримати мужніх співвітчизників, які наразі
відстоюють державні інтереси у зоні антитерористичної операції.
Цього разу студентство, на прохання воїнів, зібрало найнеобхідніші речі, яких
потребують наші військові, надіславши їм довгоочікувану та таку необхідну
допомогу. Посилка вже відправлена та найближчим часом дійде до свого
адресата.
Активна та небайдужа молодь факультету регулярно підтримує українську
армію та всіляко їй допомагає. Адже кожен з нас розуміє важливість їх
підтримки та відважність і сміливість подвигу, адже двадцять чотири години на
добу безстрашні бійці, - вчорашні хлібороби, вчителі, інженери, митці, -

ризикують власним життям заради того, аби кожен з нас міг вільно жити та
спокійно спати. Тож пам'ятаймо наших героїв - і вони не забудуть про нас!

03.07.2017 р. Поет живе у кожному з нас
Напевно кожен із нас хоч раз у житті, слухаючи вірші друзів чи знайомих,
шкодував, що не володіє талантом римування. Але це не так. Десь там, глибоко
в душі, всі ми поети. І якщо просто спробувати – все може вийти.
Поезія – це все прекрасне, що нас оточує, надихає на подвиги та додає
мудрості. Тобто це та стихія, у вирі якої ми можемо висловлювати наші думки,
не боячись осуду чи нерозуміння. При цьому зовсім не важливо, чи пов’язана
твоя професія з літературою.
І доказом вищезгаданого є те, що ось уже третій рік поспіль студенти
факультету економіки і підприємництва Уманського НУС активно долучаються
до формування збірки віршів, у якій за допомогою римованого слова
розповідають світу про свої відчуття, хвилювання, думки, почуття. Адже,
незалежно від обраного фаху, різнобічно розвиватися може і повинен кожен.
30 червня юні поети факультету економіки і підприємництва зібрались у
читальній залі обслуговування наукових співробітників, щоб презентувати свої
найкращі вірші, які увійшли у збірку, та у яких поділились не лише своєю
інтимною лірикою, а й переживаннями за долю рідної землі. Присутні тепло
зустрічали кожного з авторів і з захопленням слухали вірші в авторському
виконанні. По завершенню кожен з авторів отримав свій екземпляр збірки
віршів.

08.09.2017 р. З новими силами в новий навчальний рік
З перших вересневих днів стіни Уманського національного садівництва
наповнилися студентством, яке зі свіжими силами та натхненням розпочало
новий навчальний рік.
Не гаючи часу та не втрачаючи жодної з ідей, які назбиралися за літні канікули
розпочала свою роботу рада студентського самоврядування факультету
економіки і підприємництва. Затвердивши план роботи на 1 семестр,
студентський актив обговорив поточні питання та шукав шляхи вирішення
нагальних проблем.

20.09.2017 р. Студенти УНУС в світі історичної спадщини Уманщини
20 вересня 2017 р. студенти-першокурсники УНУС зі спеціальності
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відвідали Державний
історико-архітектурний заповідник «Стара Умань», де було проведено
екскурсію «Таємничими підземеллями Василіанського монастиря».

27.09.2017 р. Хороша книга – це свято для душі
Напередодні Всеукраїнського дня бібліотекаря, в аспірантській залі бібліотеки
Уманського національного університету садівництва відбувся виховний захід,
присвячений історії книги та бібліотечної справи.

09.10.2017 р. Молодь – за здоровий спосіб життя
Активний відпочинок та здоровий спосіб життя – запорука здоров’я. І кому, як
не молоді, відомо важливість збереження здоров’я ще в юності.
Саме тому, з метою популяризації та підтримки здорового способу життя,
пропаганди спорту та відмови від шкідливих звичок факультет економіки і
підприємництва проводить вже VII День здоров’я, який проходить під гаслом
«Здорова молодь – здорова нація».

11.10.2017 р. Виховна година у волонтерському штабі
Напередодні Дня захисника Вітчизни, 11 жовтня, для студентів 11- е, 11 – ма та
11 - ке груп факультету економіки та підприємництва їх кураторами була
зорганізована виховна година на тему «Виховання патріотизму та активної
громадянської позиції у сучасної студентської молоді». Символічно, що вона
проведена у приміщенні волонтерської організації «Разом», з якою у
студентства нашого університету протягом останніх трьох років налагоджені
тісні зв’язки.

12.10.2017 р. З днем захисника вітчизни, наші охоронці спокою та миру!
Свято мужності й патріотизму ми відзначаємо в час, коли на сході країни
зберігається напружений стан.10 жовтня 2017 р. студенти та викладачі кафедри
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності привітали нашого студента 3го курсу, Ростислава Беньковського, який воює в зоні АТО на передовій лінії
фронту понад чотири місяці та прибув в університет на чергову сесію. На жаль,
свято захисника вітчизни доведеться зустрічати, одягнувшись у бронежилет та
взявши в руки автомат, тож вітання довелося приймати напередодні. До
привітань викладачі вручили Захиснику невеличку грошову допомогу на
придбання теплих речей, адже незабаром холодна пора.

13.10.2017 р. Разом до перемоги!
Україна здавна славилася своїми захисниками, які мужньо відстоюють честь і
недоторканість своєї Батьківщини. Навіть сьогодні, здавалося б у мирний час,
наші сміливі та безстрашні чоловіки відстоюють незалежність своєї країни,
захищаючи свою територію.
Звичайно ж, вистояти на кордоні, де просте, звичне для нас мирне життя
переростає у лінію фронту, шквали вибухів та гарматну чергу дуже непросто. І
що, як не думка про те, що тебе підтримують і чекають вдома допомагає
вистояти і під палючим сонцем і у люті морози.
Рада студентського самоврядування факультету економіки і підприємництва,
спільно з деканатом, не вперше турбується про життя бійців та їхні потреби.
Цього разу чергова акція, яка пройшла під гаслом «Допоможи українській
армії», приурочена прийдешньому Дню захисника України, була проведена

спільними зусиллями викладачів та студентів факультету. Солодощі, речі
першої необхідності, домашня консервація, – все це було доставлено у
волонтерський штаб «Разом», звідки попрямують у зону бойових дій.

17.10.2017 р. Софіївська осінь – очей зачарування!
Перлиною всієї Умані та й України є парк "Софіївка". Прекрасне творіння
людини, яке зачаровує в будь-яку пору року. Звісно, студенти УНУС вже
неодноразово милувалися красою парку, але історія створення такого
гармонійного поєднання природної краси, технічних винаходів та
архітектурних творінь, для більшості з них залишалася невідомою.
17.10.2017 року куратор 11-пт групи Олена Семенда організувала екскурсію
для студентів-першокурсників спеціальності підприємництво, торгівля та
біржова діяльність з метою ознайомлення з історичними подіями парку
«Софіївка».

18.10.2017 р. Подорожувати – проводити життя здорово, або як студенти
УНУС Львів підкорювали
Щорічно Уманський національний університет садівництва організовує поїздку
до одного з найстаріших та найславетніших міст України – Львова. Цьогоріч
екскурсія відбулася в рамках проекту «Живи здорово!» Науково-дослідної
лабораторії «Соціальні ініціативи» кафедри фінансів, банківської справи та
страхування Уманського НУС і тривала цілих три дні, які співпали з одними з
найбільших свят для українців – Покрови Пресвятої Богородиці, Днем
українського козацтва та Днем захисника України.

18.10.2017 р. Відвідання сім’ї захисника Вітчизни
14 жовтня Україна відзначає День захисника Вітчизни. Напередодні свята
студенти 11- е, 21- е та 11- ке груп факультету економіки і підприємництва
вирішили віддати шану родині уманчанина Олексія Курмашева, який героїчно
загинув у серпні 2014 р. у смт. Комісарівка Луганської області, захищаючи
свободу та незалежність України.
13 жовтня представники студентських груп завітали до сім’ї загиблого.
Спочатку студенти віддали данину шани та поваги загиблому воїнові з хвилини
мовчання та покладання живих троянд біля меморіальної таблички на стіні
будинку, де він проживав. Потім вони були запрошені у його дім. Мама
Олексія Наталія Сергіївна довго розповіла про характер та захоплення свого
сина у мирний час, зокрема про альпінізм та любов до японської культури, про
війну на Донбасі, показувала студентам відео, яке він знімав у зоні АТО, його
особисті речі, які залишилися після смертельного поранення.

24.10.2017 р. Квест «Маркетингові лабіринти»
Традиційно, наприкінці жовтня святкується День маркетолога. Нині важко
уявити прибуткову діяльність будь-якого підприємства без ефективно
функціонуючого відділу маркетингу, без праці маркетолога. Тому, протягом 2327 жовтня 2017 року кафедрою маркетингу заплановано проведення ряду
заходів, приурочених до «Тижня маркетолога». В рамках даного свята, 24
жовтня викладачами, студентами кафедри та представниками студентської ради
було проведено квест «Маркетингові лабіринти». У квесті взяли участь три
збірні команди зі студентів-маркетологів І-ІV курсів.

30.10.2017 р. Що краще: чоловічий розум чи жіноча інтуїція з’ясовували на
факультеті економіки і підприємництва!
Одвічне питання: що сильніше – чоловічий розум чи жіноча інтуїція? – завжди
хвилювало людство. Адже кожен із представників обох протилежних статей
хоче довести, що саме він достойний титулу переможця цього двобою.
І саме це питання зібрало студентство факультету економіки і підприємництва
знову разом, аби ще раз перевірити, хто ж достойний титулу переможця. «Хто
кого?» – саме так називався черговий двобій чоловічої логіки та жіночих
відчуттів.

31.10.2017 р. Halloween Party об’єднує!
В останні роки все більшої популярності в Україні набуває традиція наприкінці
жовтня святкувати Halloween. У День всіх святих, або ж у День всіх мертвих, як
прийнято його називати, за легендою, наш земний світ поєднується із світом
духів. І щоб ті злі духи не затягли когось у свій світ, їх слід обманути,
одягнувши на себе одяг, який притаманний героям фільмів жахів, та
розмалювати своє обличчя або ж одягти маску. Таким чином, вони тебе не
впізнають та залишать у спокої.
Тож нині стали дуже популярні вечірки у стилі Halloween Party. А коли разом з
цим можна поєднати і ще одну корисну справу, – то чому б і ні. Саме
благодійність стала основною ціллю святкування Хелловіна серед учнів і
вчителів Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9, які запросили
долучитися до дійства раду студентського самоврядування факультету
економіки і підприємництва Уманського національного університету
садівництва.

31.10.2017 р. Майстер-клас з орігамі для студентів-маркетологів
Оригамі – це мистецтво складання з паперу різних фігур і форм. Назва
“оригамі” утворена від японських слів “орі” і “гамі”, що означає складати папір.
Мистецтво оригамі набуло найбільшого розвитку в другій половині XX ст., а
деякі його види стали популярними лише в останнє десятиліття. Існує багато
відомих і знаних майстрів цього виду мистецтва, твори яких експонуються на
виставках сучасного мистецтва, аукціонах, в галереях.
Студенти 21-ма та 41-ма групи мали можливість повчитися стародавньому
мистецтву орігамі у майстрів. 31 жовтня студенти разом з кураторами Ольгою
Семендою та Іриною Корман відвідали майстерню благодійного фонду

«Свобода». Даніель та Крістіна, волонтери з Південної Кореї, які вже тривалий
час живуть в Україні, в рамках діяльності фонду реалізують програму «Добрі
друзі», дарують тепло і радість українським дітям, навчаючи їх мистецтву
орігамі.

07.11.2017 р. Мовознавча гра «Мова моя калинова»
7 листопада у рамках Тижня української писемності та мови в Уманському
НУС доцентом кафедри української та іноземних мов Юлією Фернос було
організовано мовознавчу гру «Мова моя калинова». Будь-яка гра сприяє
кращому засвоєнню, закріпленню та розширенню набутих знань, викликає
інтерес до вивчення дисципліни. Студенти завжди із захоплення беруть участь
у таких заходах. Цього року за звання найкращих знавців рідної мови змагалися
збірні факультетів менеджменту, економіки та підприємництва, а також
команда агрономічного факультету.

08.12.2017р. Вірші, вистраждані серцем і душею
З нагоди Дня української армії, з ініціативи Спілки матерів загиблих м. Умані,
Уманської волонтерської організації «Разом» та за підтримки Ради
студентського самоврядування факультету економіки і підприємництва УНУС
в Уманському національному університеті садівництва відбулася презентація
авторської збірки віршів Світлани Миронюк «Пливе кача по Тисині».

13.12.2017 р.
13 грудня в Україні відзначається День святого Андрія Первозванного. За
традиціями наших предків, дівчата та хлопці ввечері цього дня сходилися до
однієї хати господині, яка обиралася заздалегідь. Жартували, розповідали цікаві
історії, грали в різні ігри, воржили, співали, пустували та просто гарно
проводили час.
Рада студентського самоврядування факультету економіки і підприємництва
Уманського національного університету садівництва активно підтримує
українські традиції та звичаї, а тому не могла оминути такого знакового свята в
історії нашої культури і організувала справжні Українські вечорниці!
А вже з перших зимових днів студентський аматорський колектив талановитих
артистів вирушив у захоплюючий тур куточками України із новою програмою,
яка стала вже традиційною для студентства, однак кожного разу по новому
дивує та тішить око глядачів – «Андріївські вечорниці».

Рижавський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Уманської районної ради
Черкаської області

Шляхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Уманської міської ради
Черкаської області

Обласний міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей у
м. Умань Черкаської обласної ради

Дубівський НВК "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів " Уманської районної ради Черкаської області

Уманська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №9 Уманської міської ради
Черкаської області

Благовіщенський навчально-виховний комплекс №1 "Гімназія - загальноосвітня
школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад "Сонечко"

Уманська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №11 імені М.П.Бажана
Уманської міської ради Черкаської області

Завершили 2017 рік студенти факультету економіки і підприємництва на
позитивній та енергійній ноті, провівши мега-круту вечірку в українському
стилі «Українські вечорниці».
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.
Протягом року на факультеті здійснювалась профорієнтаційна робота зі
школами, коледжами тощо.
Відповідно до річних планів роботи кураторів на факультеті проведено
різнопланові тематичні виховні захоли.
Рекомендовано приділити увагу:

формуванню інтелектуального розвитку студентів;

формуванню світоглядного розвитку студентів;

вихованню в студентських колективах професійної майстерності,
формування активних навичок і потягу до творчості;
а також,
проводити чергування в гуртожитку не лише за графіком;
щовівторка проводити виховні години;

щодо профорієнтаційної роботи, зосередити увагу на студентах, адже
вони є основними профорієнтаторами не лише на офіційних заходах, і не лише
на території України, а й поза її межами.
Завданням кожного викладача є виховання справжнього громадянина,
патріота під час викладання кожної окремої навчальної дисципліни.
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