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Вступ
Проблема

виховання

студентської

молоді,

підготовка

її

до

життєдіяльності в інформаційно-технологічному, науковому суспільстві
набуває першочергового значення. Насамперед, це створення умов, за яких
студент інтенсивно оволодіває компетентностями майбутньої професії,
уміннями та навичками розв’язання як теоретичних, так і практичних –
соціальних, екологічних, культурних проблем, етнічних норм тощо.
Нова українська виховна система вищого навчального закладу спирається
не тільки на національну ідею і ґрунтується на етнічних засадах, а й
орієнтується

на

полікультурне

виховання.

Процес

виховання

в

Ужгородському національному університеті забезпечує залучення молоді до
світової культури та загальнолюдських цінностей і норм, формування
толерантності до інших точок зору, розуміння відмінностей між людьми у
культурі, побуті та звичаях, у переконаннях і віруваннях як між народами, так
і між етнічними, релігійними та іншими групами.
Виховання студентської молоді у ДВНЗ «Ужгородський національний
університет» – це процес творчий, зорієнтований на особливості, пов'язані зі
специфікою вищого закладу освіти та регіону. Університет є школою
саморозвитку, самоуправління, самодисципліни, свідомої відповідальності,
співробітництва викладача й студента.
Виховна робота в університеті проводилась відповідно до основних
положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу
освіту», нормативних документів МОН України, Національної доктрини
розвитку освіти України у ХХІ ст., Концепції національного виховання
студентської молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2016-2020 роки, наказів ректора УжНУ, розпоряджень проректорів,
плану виховної роботи зі студентами ДВНЗ «Ужгородський національний
університет».
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Пріоритетними напрямами виховної роботи визначено національнопатріотичне виховання студентської молоді у поєднанні з вихованням
толерантної особистості в умовах полікультурного соціуму, популяризація
здорового способу життя серед студентської молоді. Виховна робота була
спрямована на формування у студентської молоді особистісних рис
громадянина України, які включають у себе національну свідомість,
розвинену духовність, міжетнічну толерантність, моральну, художньо-етичну,
правову, трудову, фізичну та екологічну культуру.
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І. Національно-патріотичне та громадянське виховання
1. Відзначення Дня знань та посвята першокурсників у студенти
(1 вересня 2016 р.). Зокрема, на всіх факультетах та у природничогуманітарному

коледжі

проведено

першу

лекцію

для

студентів-

першокурсників на тему «Від проголошення Незалежності до нової України»,
організовано та проведено урочисті збори, присвячені Дню знань та посвяті
першокурсників у студенти, а також вечірню шоу-програму «Давайте
познайомимось!», де студенти першого курсу мали змогу познайомитись зі
старшокурсниками.
2. Ознайомлення

першокурсників

природничо-гуманітарного

коледжу,

з

історією

факультетів

та
та

традиціями
університету

(вересень-жовтень 2016 р.).
3. Відзначення Міжнародного дня миру. На факультетах проведені
тематичні лекції, круглі столи, бесіди тощо. Зокрема, 21 вересня 2016 р. на
факультеті міжнародної політики, менеджменту та бізнесу

організовано

показ документального фільму «День після миру», після перегляду фільму
відбулось його обговорення.
4. 5-9 вересня 2016 р. зі студентами природничо-гуманітарного коледжу
проведено тематичну виховну годину «100-річчя з часу боїв за гору Лисова
за участю Українських січових стрільців».
5. 23-24 вересня 2016 року студенти та викладачі відвідали ХV
Міжнародну виставку-ярмарок «Тур'євроцентр – Закарпаття 2016».
6. Відзначення

150-річчя

від

дня

народження

Михайла

Грушевського. На факультетах впродовж семестру організовано низку
тематичних заходів, а саме: на кафедрі фізичного виховання проведено
тематичну лекцію «Роль історичної постаті Михайла Грушевського»
(28 вересня 2016 р.); на фізичному факультеті проведено лекції на тему:
«М. Грушевський – історик і організатор українського наукового життя,
провідний

суспільно-політичний

діяч.
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Роль

історичної

постаті

М. Грушевського в історії українського державотворення», «М. Грушевський
– вчений і політичний мислитель європейського масштабу, послідовний
демократ і гуманіст, один із ініціаторів та ідеологів українського
відродження, талановитий громадський діяч»; на біологічному факультеті
проведено круглі столи, присвячені 150-річчю від дня народження Михайла
Грушевського (28 вересня 2016 р.); на факультеті здоров’я людини проведено
круглий стіл зі студентами 2 курсу «Про відзначення в університеті 150-річчя
від дня народження Михайла Грушевського» (29 вересня 2016 р.); на
історичному факультеті проведено круглий стіл, присвячений 150-річчю від
дня народження М. Грушевського (14 листопада 2016 р.); на географічному
факультеті проведено тематичну лекцію на тему «Діяльність Михайла
Грушевського у контексті формування території України на початку
ХХ століття». На кафедрі історії України та політології і державного
управління упродовж першого семестру 2016-2017 н. р., під час викладання
історії України та політології приділяли увагу вивченню ролі постаті
Михайла Грушевського в історії українського державотворення та науки. У
Науковій бібліотеці організовано тематичну виставку «Титанічна постать на
ниві української історії» та інформаційні огляди літератури, пов’язані з
життям та діяльністю Михайла Грушевського, а у природничо-гуманітарному
коледжі було організовано книжкову виставку до ювілею М. Грушевського
(28.09.-03.10.2016 р.).
7. Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек. 30 вересня 2016 р. на
факультетах проведені заходи з нагоди відзначення Всеукраїнського дня
бібліотек. Наприклад: на факультеті туризму та міжнародних комунікацій
проведено екскурсію для першокурсників до Наукової бібліотеки УжНУ та
акцію «Поверни бібліотеці книгу»; у природничо-гуманітарному коледжі
розгорнуто тематичну виставку у бібліотеці.
8. Вшанування ветеранів університету, привітання викладачів з
Днем працівника освіти (30 вересня 2016 р.).
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9. Відзначення Дня міста. Зокрема, до святкування Дня міста
долучились студенти інженерно-технічного факультету та факультету
туризму та міжнародних комунікацій; студенти історичного факультету
відвідали концерт «Ужгород – моє місто» (амфітеатр); студенти хімічного
факультету долучилися до акції Всеукраїнської Екологічної Ліги «Здай
макулатуру – збережи життя» з метою збору коштів для потреб Збройних Сил
України, яка проводилась у рамках відзначення Дня міста. Учасники
вокальної студії «Соло міо» виступали у загальноміських заходах,
присвячених Дню міста.
10. Відзначення Дня захисника України та Дня українського
козацтва.

Зокрема:

студенти

факультету

туризму

та

міжнародних

комунікацій взяли участь у змаганнях з міні-футболу з нагоди Дня захисника
України; студенти математичного факультету зустрілися з представниками
українського козацтва, які прочитали лекцію про минуле та майбутнє
українського козацтва; на хімічному факультеті випущено тематичну
фотогазету тощо. 14 жовтня 2016 р. студенти військової кафедри долучилися
до церемонії покладання квітів до Вічного Вогню на пагорбі Слави.
11. Відзначення 72-ї річниці визволення України та Закарпаття від
німецько-фашистських загарбників. У жовтні 2016 р. на факультетах
проведені тематичні бесіди, лекції, випущені стінгазети тощо.
12. 13 жовтня 2016 року на факультеті міжнародної політики,
менеджменту та бізнесу організовано флешмоб постерів і парад вишиванок.
13. Відзначення

71-ї

річниці

Ужгородського

національного

університету. Організовано та проведено розширене засідання Вченої ради,
присвячене 71-й річниці УжНУ (18 жовтня 2016 р.). Нагороджено грамотами
кращих студентів університету, які досягли значних успіхів у науковій роботі,
спорті та громадській діяльності на факультеті (на кафедрі, у коледжі). На
факультетах проведено лекцію на тему «Ужгородський національний
університет. Історія та сучасність», організовані флешмоби, конференції,
круглі столи тощо. За участі Студентської ради та Профкому студентів
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організовано загальноуніверситетський флешмоб (студенти відбитками
пальців розфарбували напис «УжНУ. Нам 71»).
14. 27-28 жовтня 2016 р. студенти економічного факультету зустрілися з
ветеранами Великої Вітчизняної війни.
15. Відзначення 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня
смерті Івана Франка. У першому семестрі 2016-2017 н.р. продовжено
відзначення 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті Івана
Франка, зокрема у природничо-гуманітарному коледжі організовано поїздку
студентів у с. Нагуєвичі (19 жовтня 2016 р.), туристичну поїздку студентів
коледжу по місцям І. Франка – відвідування м. Львів (18 листопада 2016 р.), а
також розгорнуто постійно діючу тематичну виставку.
16. Відзначення Дня української писемності та мови. Зокрема: у
природничо-гуманітарному коледжі проведено XІ обласну студентську
конференцію ВНЗ I-II рівнів акредитації «Огонь в одежі слова» (24 листопада
2016 р.), студенти коледжу взяли участь у III етапі Міжнародного конкурсу
знавців української мови ім. П. Яцика (I місце серед ВНЗ I-II р. а. виборола
студентка 2-го курсу спеціальності «Право» Романна Заяць) (17 грудня
2016 р.). 3 грудня 2016 р. студентка природничо-гуманітарного коледжу взяла
участь у III етапі VII Всеукраїнського конкурсу творчих учнівських та
студентських робіт ім. Т. Г. Шевченка (I місце серед ВНЗ I-II р. а. посіла
студентка 2-го курсу спеціальності «Право» Романна Заяць).
17. На факультеті туризму та міжнародних комунікацій проведені:
виховні години пам’яті на теми: «Історія і трагедія Бабиного Яру» (5 жовтня
2016 р.), «Український воїн – приклад для наслідування» та організовано
перегляд відеохроніки подій на Сході України (5 грудня 2016 р.).
18.

Зустріч студентів з учасниками Всеукраїнської акції «Потяг

Єднання України «Труханівська Січ». 4 листопада 2016 р. студенти
зустрілися з учасниками Всеукраїнської акції «Потяг Єднання України
«Труханівська Січ», захід був організований з метою налагодження
спілкування між студентською молоддю різних регіонів України, зокрема між
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студентами з вишів Луганської та Донецької областей, які наразі перебувають
в інших регіонах України, та студентами УжНУ. До зустрічі також
долучилися представники Управління молоді та спорту Закарпатської ОДА.
19. 12 листопада 2016 р. зі студентами 4 курсу хімічного факультету
проведено дискусію «Схід та Захід разом».
20. У листопаді 2016 р. на інженерно-технічному факультеті проведені
виховні бесіди за участі учасників Революції Гідності на тему «Україна:
спільна відповідальність за майбутнє».
21. 10 листопада 2016 р. студенти факультету туризму та міжнародних
комунікацій взяли участь у відкритті пам’ятника Мілану Штефанику.
22. 14-19 листопада 2016 р. у природничо-гуманітарному коледжі
розгорнуто тематичну виставку у бібліотеці «Писемність від давнини до
сучасності».
23. 17 листопада 2016 р. студенти філологічного факультету, зокрема
кафедри словацької філології, взяли участь у відзначенні річниці Оксамитової
революції в Чехословаччині.
24. Вшанування подвигу учасників Революції гідності. 21 листопада
2016 р. з нагоди відзначення Дня гідності та свободи розгорнуто виставкову
експозицію «Слідами Революції гідності» (виставка відображає події, які
відбувались у 2013-2014 рр. як етап прояву українцями сили, мужності,
гідності, віри та міцності духу). На факультетах проведені тематичні лекції,
круглі столи, виховні години, диспути, зустрічі з учасниками Революції
Гідності.
25. Інформаційна акція «Пам’яті жертв голодоморів». На факультетах
проведено круглі столи, бесіди, присвячені вшануванню жертв геноциду
українського народу. Наприклад: у природничо-гуманітарному коледжі
проведені тематичні виховні години «Причини голодомору в Україні та
реакція європейських держав» та розгорнуто тематичну виставку у бібліотеці
(21-25 листопада 2016 р.); факультет туризму та міжнародних комунікацій
долучився до відкриття пам’ятника жертвам Голокосту (9 жовтня 2016 р.).
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26 листопада 2016 р. студенти взяли участь у всеукраїнській акції «Запали
свічку пам’яті».
26. 30 листопада 2016 р. студенти румунського відділення факультету
іноземної філології взяли участь у святкуванні Дня незалежності Румунії.
27. Відзначення Дня Збройних Сил України. 2 грудня 2016 р., до 25-ї
річниці

Збройних

Сил

України

військова

кафедра

Ужгородського

національного університету провела урочистий захід, на якому найактивніші
та найстаранніші студенти були нагороджені подяками та грамотами.
6 грудня 2016 р. у природничо-гуманітарному коледжі проведені змагання з
чотириборства «Нумо хлопці!» на честь Дня Збройних Сил України. Для
студентів кафедри фізичного виховання проведено зустріч з майором
Збройних Сил України Миколою Пеприком.
28. 6 грудня 2016 р. студенти факультету суспільних наук взяли участь в
«Українському тижні» в університеті П. Й. Шафарика (м. Кошице).
29. 12 грудня 2016 р. у читальному залі Наукової бібліотеки УжНУ
відбулося відкриття виставки «За Україну, Свободу та Людську
Гідність!» за участі співробітника Закарпатського обласного краєзнавчого
музею ім. Т. Легоцького, учасника боротьби за незалежність України,
кандидата історичних наук Володимира Піпаша, керівника Закарпатського
осередку «Чорного тюльпана» – організації, що займається пошуком тіл
загиблих захисників України на місцях боїв Олександра Русина та ін. На
виставці представлені оригінальні речові експонати та фотоматеріали про
боротьбу

за

незалежність

України

на

Закарпатті

(1989-1991 рр.),

закарпатський та київський Майдани (2013-2014 рр.) та захист України на
фронтах російсько-української війни (так званої зони АТО) 2014-2016 років.
30. Проведення виховних заходів, спрямованих на виховання у
студентів почуття патріотизму та підвищення престижу військової
служби. Зокрема, зі студентами розглядалися такі питання: «Збройні Сили
України – наш захист», «Україна – моя Батьківщина», «Ми – громадяни
України», «Героями не народжуються, героями стають», «Патріотизм –
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нагальна потреба України та кожного українця» тощо. Організовано зустрічі
студентів з майором Збройних Сил України Миколою Пеприком, котрий
повернувся із зони АТО, заступником військового комісара Закарпатського
ОВК Юрієм Величканичем, а також з бійцями, які брали участь в АТО, а
саме: з Петром Маркевичем, Романом Шоварі та ін. Проведено зустрічі
студентів з представниками Національної поліції в Закарпатській області.
1 вересня 2016 року студенти філологічного факультету зустрілися з воїнамидобровольцями, а саме: Тарасом Деяком, Іваном Малетичем та Олександром
Довбакою.

30 вересня

2016 р.

на

факультеті

міжнародних

відносин

організовано зустріч студентів з головою правління ГО «Спілка учасників
бойових дій в АТО» Миколою Марчишаком. 26 жовтня 2016 р. студенти
факультету іноземної філології зустрілися з учасником АТО Миколою
Марчишаком.

8 лютого

2017 р.

заступник

військового

комісара

Ужгородського ОМВК Віктор Гресь проінформував студентів четвертих
курсів природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ «УжНУ»про те, як можна
пройти контрактну службу.
31. Проведення

екскурсій,

туристичних

поїздок,

походів

як

краєзнавчих, так і зарубіжних. 7 вересня 2016 р. студенти факультету
міжнародної політики, менеджменту та бізнесу відвідали Ужгородський
замок, музей народної архітектури та побуту, художній музей та пам’ятки
м. Ужгород. 30 вересня 2016 р. для студентів природничо-гуманітарного
коледжу організовано туристичний похід на гору Гимба. 22 жовтня 2016 року
для студентів географічного факультету організовано і проведено екскурсію
на Ужоцький перевал, а також вони відвідали церковні пам’ятки
закарпатської лемківщини – церкви у с. Кострино, Сіль, Ужок та комплекс
фортифікаційних споруд часів ІІ світової війни – «Лінію Арпада». 1517 листопада 2016 р. для студентів історичного факультету проведено
екскурсію до Хотина, Кам’янця-Подільського, Києва, а також 12 листопада
2016 р. студентами проведено краєзнавчо-історичну екскурсію «Давні
архітектурні та церковно-релігійні пам’ятки Ужгорода». Для студентів
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факультету туризму та міжнародних комунікацій організовано туристичний
похід на Полонину Рівна (2 грудня 2016 р.), а також в рамках святкування
Міжнародного дня гір відбулось сходження на г. Явірник (11 грудня 2016 р.).
20 листопада 2016 р. для студентів факультету суспільних наук проведено
екскурсію в Археологічний музей. 8 грудня 2016 р. для студентів
економічного факультету проведено тематичну екскурсію «Історична
спадщина Ференца ІІ Ракоці» у країни Євросоюзу – Словаччину та
Угорщину. Упродовж семестру для студентів проводились екскурсії по
м. Ужгород.
32. Відзначення Дня Соборності України. 20-28 січня 2017 р. в
університеті організовані заходи, присвячені Дню Соборності України, а
саме: у природничо-гуманітарному коледжі проведена наукова конференція,
присвячена Дню Соборності України, «Україна – єдина країна»; у бібліотеці
коледжу розгорнуто тематичну виставку «Соборність України у контексті
українського державотворення» тощо. 22 січня 2017 р. студенти долучилися
до загальноміського відзначення Дня Соборності України (було розгорнуто
100-метровий прапор України, який з’єднав лівий і правий береги Ужа).
33. Участь у Всеукраїнському флешмобі «Шлях дружби». 12 лютого
2017 р. студенти долучилися до Всеукраїнської акції, яка мала на меті
встановлення рекорду з дружніх обіймів. Акція проводилась з метою
підтримки Юрія та Івана, які пройшли «Вишиваним шляхом» босоніж від
Заходу на Схід України та змонтували міні-фільми, які дозволяють кожному
українцеві пізнати усі куточки рідної землі.
34. Відзначення 25-ї річниці затвердження Державного прапора,
Гімну, Герба України. 6-10 лютого 2017 р. у бібліотеці природничогуманітарного коледжу розгорнуто тематичну виставку.
35. Відзначення Дня Героїв Небесної Сотні та вшанування подвигу
учасників Революції гідності. 20 лютого 2017 р. у фойє головного корпусу
УжНУ відбулося урочисте відкриття виставкової експозиції «Революція
гідності... Час плине, а пам'ять залишається!» з нагоди гідного вшанування
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подвигу учасників Революції гідності та відзначення Дня Героїв Небесної
Сотні. У відкритті виставки взяли участь керівник військово-патріотичної
організації «Карпатська Січ» Тарас Деяк та головний редактор журналу
«Миротворець» Павло Гомонай. Урочисті заходи пам’яті Героїв Небесної
Сотні та подій Майдану продовжилися у Науковій бібліотеці УжНУ, де було
презентовано книгу «Фрагменти з Майдану». 17-24 лютого 2017 р. у
бібліотеці

природничо-гуманітарного

коледжу

відкрито

виставку

«За

Україну, Свободу та Людську гідність». На факультетах проведено відкриті
лекції, конференції, семінари, круглі столи, виховні години, бесіди, покази
документальних фільмів щодо гідного вшанування подвигу учасників
Революції гідності та відзначення Дня Героїв Небесної Сотні. Зокрема: на
хімічному факультеті проведено бесіду на тему «Революція гідності і
сьогодення» (16 лютого 2017 р.); на факультеті туризму та міжнародних
комунікацій організовано перегляд документального фільму «Палаюча зима:
боротьба України за свободу» (17 лютого 2017 р.) та годину спілкування
«Герої, яких народила революція Майдану» (20 лютого 2017 р.); для студентів
факультету іноземної філології організовано показ фільму «Зима, що нас
змінила» (16 лютого 2017 р.); зі студентами факультету міжнародних
економічних відносин та активістами Революції гідності проведено круглий
стіл на тему «Гідність – це наша опора»; студенти економічного факультету
долучились до акції «Ми пам’ятаємо!» та вшанували хвилиною мовчання та
запаленими свічками пам'ять Героїв Небесної Сотні (лютий 2017р.). Студенти
коледжу відвідали експозицію, яку розгорнули у читальній залі бібліотеки
працівники Закарпатського краєзнавчого музею під назвою «Герої не
вмирають!», взяли участь у громадській панахиді,присвяченій пам’яті
Небесної Сотні (20 лютого 2017 р.), також у природничо-гуманітарному
коледжі проведено виховні години та реквієм «На варті наших душ – Небесна
Сотня» (25 лютого 2017 р.).
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36. Відзначення Дня рідної мови. 21 лютого 2017 р. на філологічному
факультеті організовані урочисті заходи до Дня рідної мови та проведено
літературний вечір «Із рідною мовою в серці».
37. Проведення дискусійного клубу в рамках інформаційного
проекту «ЄС: вибір молодого покоління України». 21 лютого 2017 р. у залі
Вченої ради Ужгородського національного університету проведено дискусію
«Чи створить ЄС робочі місця для молоді?», на якій розглядались питання: Чи
створить ЄС нові робочі місця для молоді на Закарпатті? Які професії будуть
актуальними в Ужгороді у 2020-му році? Де найлегше реалізувати себе
випускнику: на держслужбі, у бізнесі чи у громадському секторі?
38. Відзначення Дня пам’яті битви під Крутами. Для студентів
природничо-гуманітарного коледжу проведено тематичні виховні години,
присвячені Дню пам’яті битви під Крутами. У бібліотеці природничогуманітарного коледжу УжНУ організовано тематичну виставку «Битва під
Крутами – битва за Україну», «Крути: незгасна пам'ять і урок сьогодні». У
Науковій бібліотеці університету розгорнуто тематичну книжкову виставку з
відкритим переглядом літератури «Крути – наша слава, наша історія».
39. 22 лютого 2017 р. студенти хімічного факультету долучилися до
міського мітингу щодо вшанування пам’яті героя АТО В. Постолакі в
м. Ужгород.
40. 24

лютого

2017 р.

студенти

старших

курсів

природничо-

гуманітарного коледжу відвідали підшефну військову частину «Окремий
гірсько-стрілецький механізований батальйон» 128-ї механізованої бригади.
41. 24 лютого 2017 р. студенти природничо-гуманітарного коледжу взяли
участь у підсумковому етапі VII Міжнародного конкурсу української мови
ім. Тараса Шевченка.
42. Відзначення 500-річчя Реформації. На факультетах, у природничогуманітарному коледжі проведені тематичні лекції, бесіди, круглі столи,
зокрема, на географічному факультеті проведено тематичні дискусії на тему
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«Георелігійна ситуація в Україні», на факультетах організовані зустрічі
студентів з священнослужителем Всечесним отцем Ярославом Данком тощо.
43. Відзначення 203-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка.
На факультетах організовано та проведено низку заходів із відзначення 203-ї
річниці від дня народження Великого Кобзаря, а саме: на факультеті
туризму та міжнародних комунікацій проведено конференцію на тему
«Використання спадщини великого українського поета Т. Г. Шевченка для
розвитку туризму» (10 березня 2017 р.); студенти математичного факультету
долучились до урочистого покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченка
(9 березня 2017 р.); на філологічному факультеті проведено: конкурс
художнього читання поезії Т. Шевченка (18 грудня 2016 р.), лекцію до 203-ї
річниці від дня народження Т. Шевченка для студентів Ужгородського
коледжу мистецтв і культури (6 березня 2017 р.), виступ по радіо (7 березня
2017 р.), виступи із поезіями Т. Шевченка на фізичному, хімічному,
біологічному, географічному, математичному факультетах та факультеті
іноземної філології (9 березня 2017 р.), розроблено стіннівки до 203-ї
річниці від дня народження Т. Шевченка та презентації на факультетську
плазму (9-10 березня 2017 р.), Шевченківське свято (було проведено із
залученням номерів, підготовлених учнями ужгородських шкіл, зокрема
Лінгвістичної гімназії ім. Т. Шевченка (22 березня 2017 р.). 22 березня
2017 р.

студенти

та

викладачі

університету

відвідали

музично-

хореографічну композицію «Тарасова пісня» у Закарпатській обласній
філармонії. 9-16 березня 2017 р. у природничо-гуманітарному коледжі
проведені тематичні заходи: читання «Кобзаря», святкові вечорниці,
розгорнуто тематичну виставку у бібліотеці коледжу «До Шевченкових
джерел».
44.

13 березня 2017 р. студенти філологічного факультету зустрілися

з головою Закарпатської філії Всеукраїнського об’єднання «Рух захисту
української мови» Іриною Гармасій.
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45.

15 березня 2017 р. організовано зустріч студентів факультету

міжнародних економічних відносин з членами ГО «Спілка учасників бойових
дій в АТО».
46.

17

березня

2017 р.

у

природничо-гуманітарному

коледжі

проведені виховні заходи до 100-річчя подій Української революції 1917–
1921 років.
47.

19 березня 2017 р. на математичному факультеті, в рамках

відзначення дня народження Ліни Костенко, проведено конференцію на тему
«Вплив творчості Ліни Костенко на сучасну молодь».
48.

21 березня 2017 р. для студентів природничо-гуманітарного

коледжу проведено публічну лекцію «Голокост – трагедія XX століття. Уроки
минулого».
49. 21

березня

2017 р.

на

факультеті

туризму

та

міжнародних

комунікацій були проведені такі заходи: круглий стіл «Миргород – перлина
Полтавщини» в рамках вивчення навчальної дисципліни «Організація
рекреаційних послуг» зі студентами 1 курсу спеціальності «Готельноресторанна справа», присвячений 100-річчю з часу заснування ПАТ
лікувально-оздоровчого закладу «Миргородкурорт».
50.
поетесою,

24 березня 2017 р. студенти зустрілися з відомою українською
письменницею,

есеїсткою,

філософом

та

лауреатом

літературних премій Оксаною Забужко, яка презентувала дві найновіші
книги – збірку вибраних статей та есеїв «І знов я влізаю в танк» про
інформаційну війну та щойно видану доповнену книгу «Шевченків міф
Оксани Забужко та його критики».
51. Відзначення 78-ї річниці Карпатської України. 15 березня 2017 р.
студенти долучились до загальноміських урочистостей з нагоди 78-ї річниці
проголошення Карпатської України. Студенти природничо-гуманітарного
коледжу відвідали меморіальний парк «Красне поле» (14-15 березня 2017 р.),
переглянули фільм «Срібна Земля. Карпатська Україна» (14 березня 2017 р.)
та взяли участь у конференції, присвяченій 100-річчю подій Української
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революції 1917-1921 років та 78-й річниці проголошення Карпатської
України. У бібліотеці природничо-гуманітарного коледжу представлена
книжкова виставка «Августин Волошин – мислитель і борець за національну
ідею» (13-22 березня 2017 р.).
52. 15 березня 2017 р. в українсько-угорському навчально-науковому
інституті організовано урочисте відзначення річниці Угорської революції
1848 р.
53. 16 квітня 2017 р. в українсько-угорському навчально-науковому
інституті проведено тематичні вечори, присвячені Ш. Петефі.
54. 21 квітня 2017 р. зі студентами 1 курсу спеціальності «Туризм»
факультету туризму та міжнародних комунікацій проведено усний журнал
«Операція Вісла – злочин проти людяності», присвячений 70-річчю з часу
проведення польською владою акції «Вісла» – примусових депортацій
українців етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя.
55. 22 квітня 2017 р. студенти

хімічного факультету взяли участь в

роботі Молодіжного форуму «Твоя країна».
56. 26 квітня 2017 р. студенти факультету суспільних наук зустрілися з
ветеранами полку «Азов».
57. Відзначення Дня пам’яті та примирення. На факультетах
проведені виховні години, присвячені Дню пам’яті та примирення, 72-й
річниці перемоги над нацизмом у Європі та 72-й річниці завершення Другої
світової війни. 9 травня 2017 р. студенти, які навчаються на кафедрі
військової підготовки, долучилися до загальноміських заходів, присвячених
вшануванню пам’яті загиблих у Другій світовій війні (покладання квітів на
українсько-словацькому кордоні біля пам’ятника «Україна визволителям», на
площі Кирила й Мефодія біля пам’ятника воїнам-добровольцям та урочисті
заходи на Пагорбі Слави). На математичному факультеті проведено бесіду на
тему «Історія героїчного минулого Закарпаття». 9 травня 2017 р. відбулася
зустріч студентів та викладачів факультету суспільних наук з ветеранами
Великої Вітчизняної війни.
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58.

Відзначення Дня Європи. У травні 2017 р. організовано та

проведено низку заходів з нагоди відзначення Дня Європи в Україні. На
факультетах проведені лекції, виховні години, круглі столи на тему: «Україна
в Європі: пошуки спільного майбутнього», «Європейський Союз – новий
старт для України», «Знай про Європу більше», «Європейський вибір
України. Наміри та реалії», «На шляху до Європи», «Партнерство
Європейського Союзу та України», «Європейський Союз – новий стандарт
для України» тощо (15-19 травня 2017 р.). Зокрема: на інженерно-технічному
факультеті, на факультеті інформаційних технологій академнаставниками
проведено виховні години на теми: «Знай про Європу більше» та «Безвіз для
України. Все, що потрібно знати для подорожей Європою» (протягом 15-19
травня 2017 р.); на факультеті іноземної філології проведено Тиждень
німецької мови та участь студентів факультету в міжнародній студентській
конференції «Північ – міжпредметні перспективи», яка відбулася у м. Бая
Маре, Румунія; на стоматологічному факультеті проведені лекції «Україна в
Європі: пошуки спільного майбутнього» для студентів 4 курсу (16 травня
2017 р.), «Європейський вибір України. Наміри та реалії» для студентів
5 курсу (17 травня 2017 р.); відвідано виставку «Від європейської ідеї до
єдиної Європи» (15-22 травня 2017 р.); на факультеті здоров’я та фізичного
виховання зі студентами 1 курсу спеціальності «Фізична культура і спорт»
проведено лекцію на тему «Знай про Європу більше» (16 травня 2017 р.) та зі
студентами 2 курсу напряму підготовки «Фізичне виховання» проведено
лекцію на тему «На шляху до Європи» (18 травня 2017 р.); на факультеті
історії та міжнародних відносин організовано та проведено євровікторину
«Країни Європи» (16 травня 2017 р.); на факультеті туризму та міжнародних
комунікацій проведено екскурсію для студентів УжНУ на тему «Ужгород –
Європейське місто» (18 травня 2017 р.); на факультеті суспільних наук
організовано та проведено академнаставниками І-ІІІ курсів виховні години
на тему «Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього» (16 травня
2017 р.) та доц. каф. політології і державного управління Н. В. Марадик
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прочитано для студентів лекцію на тему «Україна – європейський вибір»
(18 травня 2017 р.). Студенти І курсу спеціальностей «Політологія»,
«Філософія», «Соціальна робота», «Соціологія», «Психологія» та «Практична
психологія» відвідали виставку «Від європейської ідеї до єдиної України», що
була організована у читальному залі Наукової бібліотеки УжНУ; на
факультеті міжнародних економічних відносин проведено лекцію консулом
Генерального консульства Угорщини в м. Ужгород Куті Ласло (18 травня
2017 р.); на математичному факультеті студенти спільно з депутатами
Ужгородської міської ради долучилися до проведення Всеукраїнського
автопробігу «ЄвроМарафон», що мав на меті не лише об’єднати Схід і Захід
країни, а й символічно показати довгий шлях України до Євросоюзу
(17 травня 2017 р.); на хімічному факультеті зі студентами 4 курсу проведено
круглий стіл на тему «Знайомтесь – Європейський Союз» (16 травня 2017 р.)
та випущено газету «Я – європеєць»; на географічному факультеті
організовано та проведено лекцію на тему «Перспективи європейських
інвестицій в Україні» для студентів 3 курсу спеціальності «Геодезія та
землеустрій» (предмет «Інвестиційний аналіз») (17 травня 2017 р.), також
студенти відвідали виставку «Від європейської ідеї до єдиної Європи»; на
філологічному факультеті проведено бліц-вікторину «20 запитань про
Європу», в якій взяли участь студенти 3 курсу усіх відділень (15 травня
2017 р.); на економічному факультеті проведено круглий стіл для студентів 1
курсу на тему «Європейський Союз – новий стандарт для України»; на
юридичному факультеті разом з представниками Люблінського католицького
Університету ім. Іоана Павла ІІ (проф. Войцех Ліс, проф., зав. каф. цив. права
Закревський Петро) організовано та проведено: круглий стіл на тему
«Безвізовий режим для України: виклики та перспективи» (разом з
представниками

Головного

територіального

управління

юстиції

в

Закарпатській області) (18 травня 2017 р.), відкриті лекції на теми «Основні
проблеми обмеження цивільних прав у зобов’язаннях в цивільному праві
країн Європейського Союзу» (22 травня 2017 р.) та «Public administration in
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the face of contemporary state security threats», «Freedom of expression in the
context of the protection of state security» (23 травня 2017 р.), міжкафедральний
семінар,

присвячений

Європейському

праві

методології

сучасних

наукових

досліджень

(24 травня

2017 р.),

презентацію

в

монографій

закарпатських компаративістів (24 травня 2017 р.), для гостей з Польщі
організовано екскурсію «Ужгород – Європейське місто»; на фізичному
факультеті проведено бесіди, у результаті яких було розглянуто такі питання:
«Знай про Європу більше», «Європейський вибір України», «Партнерство
Європейського Союзу та України». В українсько-угорському навчальнонауковому інституті організовано та проведено виховні години на тему:
«Знай про Європу більше», «На шляху до Європи», «Європейський Союз –
новий стандарт для України» (20 травня 2017 р.) та екскурсію «Ужгород –
Європейське місто» (21 травня 2017 р.). У природничо-гуманітарному
коледжі

проведено

студентську конференцію

на тему «Найвідоміші

університети Європи» (22 травня 2017 р.). У Науковій бібліотеці УжНУ
організовано та проведено тематичну книжкову виставку з відкритим
переглядом літератури під назвою «Від європейської ідеї до єдиної Європи».
59. Вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського
народу. 15–19 травня 2017 р. на факультетах організовано та проведено
інформаційні години, лекції, бесіди, тематичні уроки тощо з використанням
матеріалів фотовиставки «18 травня 1944 року – трагічна дата в історії
кримського народу. Боротьба за повернення на Батьківщину. Інтеграція в
демократичній Україні». Зокрема, на інженерно-технічному факультеті
проведено виховні години «Дні пам’яті жертв геноциду кримськотатарського
народу».
60. Відзначення

Дня

вишиванки.

Факультети

долучились

до

всеукраїнського відзначення Дня вишиванки. 19 травня 2017 р. на факультеті
туризму та міжнародних комунікацій проведено парад вишиванок.
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61. 16 травня 2017 р. студенти природничо-гуманітарного коледжу взяли
участь у XVII Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра
Яцика.
62. Відзначення 330-ї річниці з дня обрання Івана Мазепи гетьманом
України. Викладачами професорсько-викладацького складу кафедри історії
України під час викладання курсу «Історія України» було приділено увагу
всебічному дослідженню життя та діяльності гетьмана України Івана Мазепи,
а також проведено виховні заходи з метою утвердження в свідомості і
почуттях студентів поваги до гетьмана Івана Мазепи, враховуючи важливість
його

внеску

у

розвиток

української

державності.

У

природничо-

гуманітарному коледжі проведено виховні бесіди у навчальних групах про
життя та діяльність І. Мазепи та організовано перегляд документальних
фільмів про його культурницько-просвітницьку та дипломатичну діяльність.
У Науковій бібліотеці УжНУ організовано та проведено тематичну книжкову
виставку з відкритим переглядом літератури під назвою «Іван Мазепа.
Людина. Політик. Легенда».
63. Підтримка військових у зоні АТО. Проведення заходів щодо
психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників
антитерористичної операції. Проводились акції щодо підтримки військових
у зоні АТО. Організовано благодійні кінопокази, упродовж яких добровільно
збирались пожертви на потреби українських військових, збір коштів на
потреби 128-ї бригади тощо. На всіх факультетах проведено низку заходів з
військово-патріотичного

виховання,

зокрема

і

за

участі

учасників

антитерористичної операції. Організовано зустрічі студентів з майором
Збройних Сил України Миколою Пеприком, котрий повернувся із зони АТО,
заступником

військового

комісара

Закарпатського

ОВК

Юрієм

Величканичем, а також з бійцями, які брали участь в АТО, а саме: з
П. Маркевичем, Р. Шоварі, Т. Деяком, І. Малетичем, О. Довбакою та ін.
Упродовж вересня та жовтня 2016 року студенти зустрілися з головою
правління ГО «Спілка учасників бойових дій в АТО» М. Марчишаком.
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12 грудня 2016 року в університеті відкрито виставку «За Україну, Свободу
та Людську гідність!» за участі співробітника Закарпатського обласного
краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького, учасника боротьби за незалежність
України, кандидата історичних наук Володимира Піпаша, керівника
Закарпатського осередку «Чорного тюльпана» – організації, що займається
пошуком тіл загиблих захисників України на місцях боїв Олександра Русина
та ін. 17 січня 2017 року студенти військової кафедри Ужгородського
національного університету взяли участь у пам’ятних заходах з нагоди другої
річниці жорстоких і кровопролитних боїв біля Дебальцевого, у яких брало
участь багато закарпатців – воїнів 128-ї гірсько-піхотної бригади. 20 лютого
2017 року в університеті відкрито виставкову експозицію «Революція
гідності... Час плине, а пам'ять залишається!» з метою вшановування подвигу
учасників Революції гідності та відзначали День Героїв Небесної Сотні за
участі

учасника

АТО,

керівника

військово-патріотичної

організації

«Карпатська Січ» Тараса Деяка. 21 березня 2017 року в рамках спільного
проекту ДВНЗ «УжНУ» та Закарпатської ОДТРК «Тиса 1» доцент кафедри
психології

В. М.

Синишина

провела

відкриту

лекцію

на

тему

«Посттравматичний стресовий розлад у учасників бойових дій» (лекція
розміщена в мережі Інтернет). 5 квітня 2017 року на юридичному факультеті
проведено зустріч студентів з випускником факультету Іваном Білецьким,
учасником АТО, демобілізованим командиром взводу 128-ї бригади.
Колишній студент розповів про проблеми соціального захисту, психологічні
проблеми учасників АТО. Також командиром взводу було подаровано
факультету прапор 128-ї бригади з підписами наших воїнів, який
нагадуватиме про героїзм наших захисників. 14 квітня 2017 року на
факультеті історії та міжнародних відносин було проведено зустріч студентівісториків з ветеранами полку «Азов». Професорсько-викладацький склад
факультету суспільних наук (доц. В. М.

Синишина, доц. Л. С. Яковицька,

викл. Я. С. Ляшин) на громадських засадах залучено до соціальнопсихологічних та реабілітаційних заходів, що проводяться Закарпатською
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ОДА. Зокрема, згадані викладачі взяли участь в круглому столі щодо надання
практичної психологічної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, що
проводився Закарпатською ОДА. Викладачами надаються консультації
членам сімей учасників АТО. Доцент кафедри психології В.М. Синишина
видала методичний посібник з рекомендаціями військовослужбовцям та
членам їх сімей щодо подолання наслідків надмірних психічних навантажень,
пов’язаних з виконанням обов’язків в зоні АТО. У рекомендаціях зібрано
досвід психологічної допомоги військовослужбовцям, що повернулися із зони
АТО, висвітлені методи саморегуляції психологічного стресу, надані
рекомендації членам сімей учасників АТО з адаптування у мирне життя.
Заступники деканів з виховної роботи, академнаставники залучають
випускників факультету – учасників АТО до заходів військово-патріотичного
виховання. Зокрема, проведено зустрічі, бесіди, круглі столи з випускниками
факультету

–

учасниками

АТО,

а

також

іншими

учасниками

антитерористичної операції. Студенти постійно матеріально (збір коштів,
речей, продуктів) підтримують військових у зоні АТО та займаються
волонтерською роботою в рамках надання допомоги учасникам АТО.

ІІ. Професійне виховання
1. Ознайомлення
гуманітарного

першокурсників із традиціями

коледжу,

факультетів

та

університету,

природничотрудовими

здобутками кращих викладачів та випускників університету (вересеньжовтень 2016 р.).
2. Допомога студентам в оволодінні навичками наукової організації
праці, роботи в бібліотеці з інтернет-ресурсами (впродовж навчального
року).
3. Залучення студентів до науково-дослідної роботи (впродовж
навчального року).
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4. Здійснення контролю за успішністю та дисципліною студентів,
проведення бесід, інформування батьків тощо (впродовж навчального
року).
5. У вересні 2016 р. для студентів медичного факультету створено
науково-професійний гурток з метою вдосконалення практичних навиків з
практичної хірургії.
6. 17 вересня 2016 року студенти географічного факультету взяли
участь у заходах, присвячених дню лісу у м. Хуст під егідою громадської
організації FORZA.
7. 15 листопада 2016 р. на стоматологічному факультеті організовано
конкурс «Краща академічна група» серед 1-4 курсів.
8. 9 листопада 2016 р. студентка факультету суспільних наук Євгенія
Нікуліна та студентка природничо-гуманітарного коледжу Яна Голінка
пройшли відбірковий етап конкурсу «Кращий студент Закарпаття 2016».
9. Відзначення Міжнародного дня студента та проведення в
університеті Тижня студента (14–18 листопада 2016 р.). Організовані такі
заходи: день студентського самоврядування «Обережно! До влади дірвались
студенти!»; зустріч ректора зі студентами, які досягли значних успіхів у
науці, спорті та зі студентським активом; відзначення кращих студентів
грамотами та матеріальним заохоченням; урочисте відзначення Дня студента
у головному корпусі УжНУ (шоу-програма); огляд-конкурс «Краща кімната
гуртожитку»; загальноуніверситетська інтелектуальна гра «Брейн-ринг»;
Кубок профкому з міні-футболу тощо.
10. 29 квітня 2017 р. студентами медичного факультету проведено акцію
«STROKE Awareness Campaign» з метою виявлення факторів ризику інсульту,
інфаркту та їх профілактика.
11. Упродовж

другого

семестру

2016-2017

навчального

року

щомісячно на медичному факультету проводились курси з надання
невідкладної допомоги « Basic Life Support».
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12. Проведення

урочистостей

з

нагоди

вручення

дипломів

випускникам-магістрам. 9 лютого 2017 року у конференц-залі ректорату
УжНУ проведено наймасовіше загальноуніверситетське вручення дипломів з
відзнакою випускникам-магістрам.
13. 15 квітня 2017 р. на факультеті історії та міжнародних відносин
відбулася презентація відомого українського проекту «Лікбез. Історичний
фронт». Першим із гостей виступив координатор презентованого проекту
Кирило Галушко. Він розповів, що метою ініціативи є глибше дослідження
історії, розвінчання сформованих десятиліттями міфів і стереотипів та
усунення історичної безграмотності в суспільстві. Велику роль у досягненні
цієї мети, переконаний пан Кирило, відіграє саме інформаційний простір – як
середовище поширення ідей і фактів.
14. 25 квітня 2017 р. на факультеті історії та міжнародних відносин
проведено гру «Мафія менеджерів». Однією із базових умов успіху
менеджера є емоційний інтелект. Саме люди з високим емоційним інтелектом
швидше приймають рішення, ефективніше діють у критичних ситуаціях,
краще керують своїми підлеглими, що, відповідно, і сприяє їх кар’єрному
зростанню і процвітанню тієї структури, у якій вони працюють.
15.

18 травня 2017 р. на факультеті здоров’я та фізичного виховання

проведено IV Олімпіаду з масажу.
16.

Відзначення

українсько-угорському
гуманітарному

коледжі

професійних

свят.

навчально-науковому
проведено

дні

На

всіх

інституті,

факультетах,

в

природничо-

факультетів/інституту/коледжу.

9 вересня 2016 р. студенти факультету здоров’я людини та кафедри фізичного
виховання взяли участь у міських заходах, присвячених Дню фізичної
культури і спорту. 18 вересня 2016 р. на факультеті суспільних наук
відзначили 20-річчя кафедри «Соціології та соціальної роботи» (проведено
міжнародну конференцію, футбольний турнір (15 листопада 2016 р.)), а
23 листопада 2016 р. відзначено День філософа (проведено брейн-ринг). 2527 вересня 2016 р. на факультеті туризму та міжнародних комунікацій у
25

рамках відзначення Всесвітнього дня туризму організовано виїзд студентівпершокурсників за маршрутом Ужгород – с. Невицьке – Ужгород, студенти
факультету взяли участь у фотовиставці «Сім див Бердянська» та у
презентації «Історичні цікавинки Бердянська», «Бердянськ – місто сонця
(туристичні принади)», присвячених Всесвітньому дню туризму. 29 вересня
2016 р. на факультеті міжнародних відносин відзначено День перекладача. У
жовтні 2016 р. на юридичному факультеті організовано відзначення Дня
юриста у рамках якого проведено тиждень відкритих дверей кафедр,
святкування Дня першокурсника тощо. На факультеті міжнародної політики,
менеджменту та бізнесу урочисто відзначено: День перекладача та
завершення перекладацької практики в американців з проекту «TOUCH»
(3 жовтня 2016 р.); День прикладної лінгвістики (13 жовтня 2016 р.); День
маркетолога (14 листопада 2016 р.). 21 жовтня 2016 р. урочисто відзначено
70-річчя хімічного факультету. На факультеті іноземної філології: урочисто
відзначено 50-річчя від дня створення факультету (27 жовтня 2016 р.),
Тиждень англійської мови (12-16 грудня 2016 р.) та Тиждень німецької мови
(25-28 травня 2017 р.). 28 жовтня 2016 р. на математичному факультеті
урочисто відзначено 50-річчя факультету, вшановано ветеранів університету.
14-15 грудня 2016 р. проведені заходи з нагоди відзначення 50-річчя
фізичного факультету. У лютому 2017 р. проведено ряд заходів з відзначення
Дня інформатика. 1 березня 2017 р. урочисто відзначено День факультету
суспільних наук. 6-10 березня 2017 р. на інженерно-технічному факультеті
проведено заходи з відзначення 25-ї річниці факультету. 24 квітня 2017 р.
урочисте відзначення Дня філолога (проведений Ярмарок добрих справ,
благодійний захід, кошти з якого були призначені для дітей-сиріт Батівського
притулку). 24-28 квітня 2017 р. урочисто відзначено Тиждень факультету
історії та міжнародних відносин, а 5 травня 2017 р. на факультеті урочисто
відзначено День Геродота. 26 квітня 2017 р. проведено святкування Тижня
географічного факультету з приготуванням бограча і нагородженням кращих
студентів грамотами. 27 квітня 2017р. на медичному факультеті урочисто
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відзначено День Гіппократа. 27-28 квітня 2017 р. проведено низку заходів з
нагоди відзначення Дня біолога (наукова конференція, висадка дерев, «Бограч
party», «Кубок декана» тощо). 28 квітня 2017 р. на фізичному факультеті
організовано проведення Дня Архімеда. 3 травня 2017 р. урочисто відзначено
День хіміка. 16 травня 2017 р. проведено урочисте відзначення Дня
факультету іноземної філології.
17. Організація (або участь) студентських наукових конференцій,
семінарів, лекцій, конкурсів, круглих столів, навчально-ознайомчих
поїздок тощо (впродовж навчального року). Команда юридичного
факультету брала участь у класичних судових дебатах з різних галузей права,
у березні 2017р. студенти взяли участь у Дебатах 4-го міжнародного конкурсу
з комерційного арбітражу. У вересні 2016 р. на математичному факультеті
запроваджено курси з програмування із залученням студентів інших
факультетів та старшокласників. На філологічному факультеті (відділення
журналістики) було проведено низку тренінгів та майстер-класів: «Школа
медіапатріота» – зустріч студентів з Євгеном Бондаренком, директором
Центру кар’єри УжНУ Тетяною Бутурлакіною та координатором проекту «Єдата» Анастасією Розлуцькою, які розповіли студентам про Public Finance
(інтеграція із системою Prozorro) (20-21 вересня 2016 р.); психологічний
тренінг «Мотиваційні постери» (6 грудня 2016 р.); майстер-клас дизайнера
закарпатського видання «Унікум» Яни Лабунець (20 грудня 2016р.), а також
для студентів відділення журналістики проведено екскурсію на поліграфічне
підприємство «Патент» (20 грудня 2016 р.); щорічну науково-практичну
конференцію студентів та аспірантів, присвячену 95-річчю від дня
народження І. Чендея та 75-річчю від дня народження П. Скунця (2021 квітня 2017 р.); зустрічі студентів філологічного факультету зі студентамимедійниками Трнавського університету (15 березня 2017 р.); зустріч студентів
словацького відділення із працівниками Посольства України у Словацькій
Республіці (20 квітня 2017 р.); у рамках чергового засідання прес-клубу
«Медіаперспективи» відбулося обговорення питань медіаетики, студенти
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зустрілися з головою Комісії з журналістської етики, головою ГО
«Громадське радіо», телеведучим, медіаекспертом Андрієм Куликовим; на
факультеті активно працює Навчально-дослідна лабораторія української
літератури та фольклору, яка організувала низку заходів: фольк-шоу
«Віднова» (перший виступ відбувся у межах Ужгородського фешн-базару, на
якому волонтерами були і студенти філфаку) (1 квітня 2017 р.), виступ
студентів із фольклорним дійством на культурно-мистецькому заході «Ніч у
музеї» (20 травня 2017 р.), реставрація русального обряду «Водіння куста»
(3 червня 2017 р.); студенти долучилися до вернісажу «Світ в українськословацьких кольорах» у рамках Днів української культури в Словаччині
(Кошице, Словацька Республіка) (29 березня 2017р.); проведено навчальну
екскурсію для студентів-словакістів і богемістів «Входження закарпатських
теренів до Першої Чехословацької республіки» (17 травня 2017 р.); студентирусисти долучилися до відзначення 80-річчя від дня народження І.М. Сенька
(26 травня 2017 р.). На факультеті туризму та міжнародних комунікацій
організовано низку заходів: Міжнародний воркшоп на тему «Українськочеське туристичне надбання» (5-8 вересня 2016 р.); поїздку маршрутом:
Ужгород – Хуст (страусина ферма) – с. Іза (оленяча ферма) – с. Нижнє
Селище («Селиська сироварня») – санаторій «Карпати» – Ужгород
(11 вересня 2016 р.); відкриту екскурсію Ужгородом у рамках проекту
«Пізнай Ужгород власними очима» (22 вересня 2016 р.); перегляд фільму про
перлину Північного Приазов’я – Бердянську косу в рамках вивчення
туристично-рекреаційного

потенціалу

країни

(27 вересня

2016 р.);

промоекскурсію в рамках реалізації міні-проекту «Генерація-2020» за
маршрутом Ужгород – Мукачево – Виноградово – Хуст – с. Білки
Іршавського району – Синевирська Поляна – санаторій «Карпати» (26 жовтня
2016 р.); брейн-ринг (8 листопада 2016 р.); курси кейтерингу та гастрономії,
практичне заняття з карвінгу (15 листопада 2016 р.); майстер-клас та
презентація мережевих закладів громадського харчування з кухарями та
іноземними представниками зі Словаччини (24 листопада 2016 р.); екскурсії
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готельно-ресторанним комплексом «Пабло» та пивоварнею «Генріх Шульц»
(2 грудня 2016 р.); проведення студентами екскурсій Ужгородом іспанською
мовою (жовтень-листопад 2016 р.); тренінг з інформаційних технологій
(11 грудня 2016 р.); навчальну екскурсію за маршрутом Ужгород – Кошице –
Пряшів (20 грудня 2016 р.); екскурсію до Закарпатського музею народної
архітектури та побуту (10 лютого 2017 р.); тематичні бесіди, присвячені
святкуванню

Всесвітнього

дня

екскурсовода

«Чи

просто

бути

екскурсоводом?» (21 лютого 2017 р.); екскурсію замком Сент-Міклош у
рамках всеукраїнської акції «Єдина Україна: Схід і Захід разом» (15 березня
2017 р.); екскурсійний виїзд до Львова (15 березня 2017 р.); круглий стіл на
тему «Миргород – перлина Полтавщини» (21 березня 2017 р.); організовано
захід «Cooking Day» (6 квітня 2017 р.); екскурсію англійською мовою
Ужгородом для студентів-юристів та міжнародників (9 квітня 2017 р.), бесіду
на тему «Орнітологічний туризм в системі туристично-рекреаційної
діяльності. Проблеми і перспективи розвитку орнітологічного туризму на
Закарпатті» (19 квітня 2017 р.); екскурсію в Ботанічний сад УжНУ (21 квітня
2017р.); стажування у м. Кіркенес (Норвегія) (квітень 2017 р.); екскурсію до
НПП «Зачарований край» (1 травня 2017 р.); екскурсію містом Мукачево для
місцевих школярів (8 травня 2017 р.); воркшоп «Форум туризму на Закарпатті
та Височині» у м. Їглава (Чеська Республіка) (13-18 травня 2017 р.);
туристичні оглядові екскурсії містами Прага та Брно (19 травня 2017 р.);
туристична мандрівка за маршрутом Чернівці – Хотин – КамʼянецьПодільський (30-31 травня 2017 р.); проходження практики у Турецькій
Республіці (2 семестр 2016-2017 н. р.); проходження практики у Словацькій
Республіці (2 семестр 2016-2017 н. р.). Також студенти факультету туризму та
міжнародних комунікацій взяли участь: у Міжнародному молодіжному з’їзді
у м. Попрад, Словаччина (11 вересня 2016 р.); у тренінгу на тему «Локальний
фандрейзинг та комунікація» (7 жовтня 2016 р.); у розмовному клубі «Вікно в
Америку» (15 жовтня 2016 р.); у Львівському міжнародному форумі індустрії
гостинності (19-20 жовтня 2016 р.); у міжнародному експофорумі ресторанно29

готельного бізнесу та клінінгу – 2016 (м. Київ) (1–3 листопада 2016 р.); у
HoReCa Lviv 2016 – міжнародному фестивалі-шоу у сфері гостинності та
готельно-ресторанного бізнесу (9 листопада 2016 р.); у East Conference з
питань транскордонного співробітництва «Дружба Словаччина – Україна»
(10 листопада 2016 р.); у тренінгах на тему: «Лідерство та вирішення
конфліктів» (27 листопада 2016 р.), «Основи започаткування підприємницької
діяльності. Генерування бізнес-ідей» (28 листопада 2016 р.); у першому етапі
Всеукраїнської олімпіади з туризму (16 лютого 2017 р.); у конкурсі мініпроектів в рамках транскордонного проекту «Генерація-2020» (представлення
власного міні-проекту – туристичного маршруту «Закарпаття для кіноманів»)
(14 лютого 2017 р.); у «Ярмарку вакансій-2017» у м. Кошице (2 березня
2017 р.); у 23-ій Міжнародній туристичній виставці UITT «Україна –
подорожі та туризм» (29-31 березня 2017 р.); у тренінгах та обміні досвідом в
рамках транскордонного проекту «GenerationWE стирає кордони» (31 березня
–

2 квітня

2017 р.);

у

міжнародній

науково-практичній

конференції

«Тенденції розвитку туристичної індустрії в умовах глобалізації» (2728 квітня 2017 р.); у Всеукраїнському конкурсі «Новий інтелект України»
(12 квітня 2017 р.); у ярмарку кар’єри – «Будуй кар’єру в Україні (20 квітня
2017 р.); у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з туризму (22-24 травня 2017 р.).
Для студентів факультету міжнародної політики, менеджменту та бізнесу
проведено низку заходів, зокрема: екскурсію на одне з найбільших та
найуспішніших підприємств області ТОВ «Джейбіл» (12 жовтня та 26 жовтня
2016 р.); студенти вперше відвідали українську закордонну дипломатичну
місію в Будапешті та зустрілися і подискутували з радником Посольства
Михайлом Юнгером (21 жовтня 2016 р.); представники факультету взяли
участь у міжнародній школі в рамках проекту «Обмін ноу-хау для більш
ефективного управління Шенгенським кордоном між Словаччиною/Україною
та Норвегією/Росією» (16-22 жовтня 2016 р.); студентки-першокурсниці
напряму підготовки «Прикладна лінгвістика» супроводжували делегацію
TOUCH міста Корвалліса (штат Орегон, США) у поїздці до Мукачева
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(17 вересня 2016 р.); студенти відвідали одне з

найпотужніших та

високотехнологічних підприємств області – ТОВ «FLEX» в м. Мукачево
(12 грудня 2016 р.). На факультеті суспільних наук проведено: Міжнародну
конференцію до 20-ї річниці кафедри «Соціології та соціальної роботи»
(18 вересня 2016 р.); круглі столи на тему: «Міграційні настрої студентської
молоді», «Знання необхідні соціальному працівнику» (11 листопада 2016 р.);
науковий семінар до дня народження Мішеля Фуко (8 листопада 2016 р.);
збори «Асоціації політологів та міжнародників УжНУ» (19 грудня 2016 р.);
науковий

семінар

(лютий 2017 р.);

«Роль

реструктурованого

Міжнародну

зимову

насильства

школу

з

у

ХХІ

ст.»

транскордонного

співробітництва (19-24 лютого 2017 р.); тренінг «Ефективне спілкування в
команді» (28 березня 2017 р.); поїздку-стажування в м. Кіркенес (Норвегія)
(25-29 квітня 2017 р.); поїздку по обміну досвідом в м. Їглава (Чеська
Республіка) (14-18 травня 2017 р.). Для студентів факультету міжнародних
економічних відносин проведено: екскурсію студентів на засідання 5 сесії VII
скликання Закарпатської обласної ради (13 жовтня 2016 р.); лекцію Голови
ради Асоціації міст побратимів «Корвалліс-Ужгород» Пітера Бобера на тему
«Особливості політичної ситуації в США напередодні виборів президента»
(20 жовтня 2016 р.); лекцію викладачем Метрополітного університету (Чеська
Республіка) Йозефом Тоукалеком щодо виконання рішень суду (25 жовтня
2016 р.); студентську науково-практичну конференцію на тему «Сучасні
міжнародні економічні відносини» (17 листопада 2016 р.); екскурсію на ТОВ
«Ядзакі» (1 грудня 2016 р.); тренінг за участі фахівців у сфері журналістики
та PRУ в рамках інтерактивної програми «Вплив на формування громадської
думки» (на базі Ужгородського прес-клубу) (16 березня 2017 р.); студенти
взяли

участь

у

конференції

«Активність

громади

та

громадського

суспільства» (захід відбувався у рамках програми «Словаччина – Україна:
співробітництво через кордони» за підтримки словацьких партнерів та уряду
Норвегії) (23 березня 2017 р.); виступ у прямому ефірі радіо та телебачення
студентів-лінгвістів на тему: «Прикладна лінгвістика – освітня кваліфікація та
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дорога в життя» (29 березня 2017 р.); виїзний семінар, на базі Закарпатської
установи з виконання покарань (тематика заняття – консульський нагляд за
додержанням прав попередньо ув’язнених та засуджених за кримінальні
злочини осіб) (7 квітня 2017 р.); екскурсію студентів на ТОВ «Джейбл»
(13 квітня 2017 р.); участь студентів та викладачів в українсько-угорському
аграрному бізнес-форумі у місті Кішварда, Угорщина (21 квітня 2017 р.);
політично-економічну вікторину «Хто зверху?» (11-12 травня 2017 р.);
студентську науково-практичну конференцію на тему «Україна в системі
сучасних міжнародних економічних відносинах» (18 травня 2017 р.). Для
студентів економічного факультету організовано: зустріч студентськовикладацької делегації економічного факультету Кошицького технічного
університету (25 листопада 2016 р.); поїздку делегації

в Кошицький

технічний університет (12 грудня 2016 р.); екскурсію на сучасну іноземну
фірму «Gentherm» (15 листопада 2016 р.); екскурсію на підприємство «FLEX»
та на логістичну компанію «Gebruder Weiss» (12 грудня 2016 р.); екскурсію
навчальними аудиторіями факультету та організовано презентацію для
учасників обласного етапу Малої академії наук (лютий 2017 р.); зустрічі з
фірмами-роботодавцями – Nestle, Приватбанк та практику для студентівфінансистів на базі Ощадбанку (березень 2017 р.); екскурсію на підприємство
«GENTHERM» у Виноградові (травень 2017 р.); участь у Всеукраїнській
олімпіаді з бухгалтерського обліку у м. Тернопіль (квітень 2017 р.); студенти
зустрілися з радником голови Мукачівської міської ради, де обговорювалося
працевлаштування випускників ДВНЗ «УжНУ» (5 квітня 2017 р.); взяли
участь у розробленні нової програми «Креативна молодь», в рамках якої
започатковано конкурс студенських робіт «Долучись до розвитку бізнесу в
галузі PR» (березень 2017 р.). На факультеті іноземної філології проведено
конкурс плакатів «Що для мене означає англійська мова» (20 грудня 2016 р.).
На історичному факультеті проведено: зустріч з д. і. н., директором Центру
медієвістичних студій у м. Івано-Франківськ Мирославом Волощуком на
тему: «Королівська титулатура князів з династії Рюриковичів Х–ХIVст.»
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(23 вересня 2016 р.); бесіду у групах 1 курсу «Що я знаю про обрану
професію?» (29 вересня 2016 р.), круглий стіл на тему «Кодекс професійної
етики історика» (7 грудня 2016 р.), а також виготовлено стіннівки і
фотоальбоми про студентське життя та дозвілля на факультеті (жовтеньгрудень 2016 р.); науковий семінар, присвячений 60-річчю Угорської
революції (25 жовтня 2016 р.); відвідування виставки фотодокументів Першої
світової війни в ДАЗО (15 листопада 2016 р.); презентація книг А. Дерев’янка
«Позывной «Воланд» та «Вальгалла-Экспресс» та зустріч з учасниками
батальйону «Айдар» М. Ковалем і А. Дерев’янком (24 листопада 2016 р.);
презентація видання О. Аркуши і М. Мудрого «Час народів. Історія України
XIX століття» (24 листопада 2016 р.). Для студентів інженерно-технічного
факультету організовано: екскурсії на підприємство «Джейбіл Серкіт Юкрейн
Лімітед» (9 вересня 2016 р.), ТОВ «Металворкс» (21 жовтня 2016 р. та
24 лютого 2017 р.), оглядову екскурсію на тему «Класицизм забудови
Замкової гори м. Ужгород» (березень 2017 р.), а також: студенти представили
свої роботи на традиційній щорічній виставці робіт архітекторів м. Ужгород
(20–23 лютого

2017 р.),

взяли

участь

у

Всеукраїнському

конкурсі

студентських наукових робіт (м. Харків) (27–31 березня 2017 р.), в
Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні технології енерго- та
ресурсозбереження: теорія, практика, стратегія, впровадження» (м. Ужгород,
«Совине гніздо») (квітень 2017 р.), у другому етапі Всеукраїнської олімпіади
зі спеціальності «Міське будівництво та господарство», яка проходила в
НУВГП (м. Рівне) (квітень 2017 р.), у Всеукраїнському огляді-конкурсі
дипломних проектів спеціальності «Міське будівництво та господарство» (м.
Рівне) (квітень 2017 р.). 5 листопада 2016 р. студенти медичного факультеті
взяли участь у Першому всеукраїнському медичному інтелектуальному
турнірі на базі НМУ ім. О. О. Богомольця. Для студентів природничогуманітарного коледжу організовано: практичний тренінг з працівниками
Приватбанку (1–3 жовтня 2016 р.); дискусію зі студентами I-го курсу
спеціальності «Право» на тему «Твоя професія – юрист» (4 жовтня 2016 р.);
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тематичну виставку «Твоя майбутня професія юрист» (4–7 жовтня 2016 р.);
правовий брейн-ринг (6 жовтня 2016 р.); проведення тижневика іноземних
мов (14-18 листопада 2016 р.); участь студентів у Всеукраїнському конкурсі з
англійської мови «Грінвіч – 2016» (24 листопада 2016 р.); тижневик
математичних наук: конкурс стіннівок, олімпіада з математики для учнів 9-х
класів ЗОШ I-III ступенів Закарпатської області, ігрове заняття з математики
(5-9 грудня 2016 р.); проведення «Години коду» для студентів спеціальності
«Програмна інженерія» (8 грудня 2016 р.); відкрите заняття з навчальної
дисципліни «Криміналістика» у формі лабораторного заняття (2 лютого
2017 р.); ігрове судове засідання (6 лютого 2017 р.); Тижневик комп’ютерних
наук: олімпіада з інформатики для студентів непрофільних спеціальностей;
олімпіада з інформатики та комп’ютерної техніки, інтелектуальна гра
«Квест», змагання у комп’ютерні ігри, розважально-пізнавальна гра
«Показуха», конкурс на кращу стіннівку (13-17 лютого 2017 р.); участь
студентів у VІІ Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч»
(21 березня 2017 р.); участь студентів у І етапі Всеукраїнської олімпіади з
інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів 2-3 курсів (29 березня
2017 р.); участь студентів в обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з
української мови (30 березня 2017 р.); участь студентів у дебатному
молодіжному турнірі «Активна громада: право вибору» (5 квітня 2017 р.);
участь студентів у II етапі X Всеукраїнської олімпіади з інформатики та
комп’ютерної техніки (5 квітня 2017 р.); участь студентів у ІІ етапі
Всеукраїнської олімпіади з математики (6 квітня 2017 р.); відеолекторій на
тему «Міністерство юстиції України: нові сервіси та реформи» (11 квітня
2017 р.); участь студентів коледжу у VIII Міжнародній науково-практичній
конференції молодих учених та студентів «Закарпатські правові читання»
(20 квітня 2017 р.); участь студентів у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу з
інформаційних технологій для дітей та молоді «ITalent» (13 травня 2017 р.). У
листопаді 2016 року для студентів факультету інформаційних технологій
проведено брейн-ринг «Професії». Студенти факультету іноземної філології
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взяли участь у міжнародній студентській конференції «Північ – міжпредметні
перспективи», яка відбулася у м. Бая Маре, Румунія (10-11 травня 2017 р.).
Для

студентів

фізичного

факультету

організовано:

екскурсію

на

підприємство «YAZAKI», ознайомлення зі специфікою виробництва
продукції та ІТ-забезпечення мережі на підприємстві (8 квітня 2017 р.);
ознайомлено зі специфікою виробництва продукції та питаннями
побудови комп’ютерної мережі і методів захисту інформації компанії
«Джейбіл»

(22 квітня

2017 р.);

проведено

ознайомчу

практику

в

Словаччині, під час якої студенти та викладачі відвідали лабораторії в
університеті ім. Павла Йозефа Шафарика, Інституті експериментальної
фізики та Інституті матеріалознавства Словацької АН (17 травня 2017 р.);
зустріч студентів факультету з керівництвом обласного та Ужгородського
міського центрів зайнятості щодо працевлаштування випускників із дітей
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (18 травня 2017 р.),
студенти взяли участь у зимовій школі студентів та аспірантів (5 чоловік)
NESY (Австрія) у рамках проекту CERIC-ERIC (Horizon 2020) (6–10
березня 2017 р.), а також вибороли призові місця на ІІІ Всеукраїнській
студентській олімпіаді «Шляхи та механізми захисту інформаційного
простору України від шкідливих інформаційно-психологічних впливів», яка
відбулася

в

Інституті

спеціального

зв’язку

та

захисту

інформації

Національного технічного університету України (1-2 квітня 2017 р.). 2223 квітня 2017 р. студенти факультету здоров’я та фізичного виховання були
суддями Всеукраїнського турніру плавців «Ліга Захід». Для студентів
факультету історії та міжнародних відносин організовано та проведено:
віртуальні подорожі Ужгородом періоду Австро-Угорщини (11 лютого
2017 р.);

віртуальні

подорожі

Ужгородом

чехословацького

періоду

(В. Товтин) (18 лютого 2017 р.); студенти взяли участь у: міжнародній
науково-практичній

конференції

«Інноваційне

забезпечення

сучасного

транскордонного співробітництва Словаччини і України», що відбулася в
Високих Татрах, в Старій Лєсній, в Конгрес-Центрі Словацької Академії Наук
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(16-17 березня 2017 р.); у Міжнародній зимовій
педагогічному

форумі

взяли

участь

студенти

школі (у науковофакультету

історії

і

міжнародних відносин Ужгородського університету, а також молодь з
Пряшівського

Університету

університету

«Харківський

(Словаччина),
політехнічний

Національного

технічного

інститут»,

Донецького

національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця) (19-24 лютого 2017 р.);
у міжнародній конференції щодо започаткування бізнесу на території
Словаччини

іноземними

Словаччина

–

громадянами,

Україна»

євроатлантичному

в

(20-25 березня

безпековому

форумі,

рамках

проекту

2017 р.);
який

у

«Дружба

Молодіжному

відбувся

на

базі

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника студенти
прослухали практичну лекцію про глобальну стратегію безпеки ЄС від
військового

аташе

Австрійської

Республіки

в

Україні,

полковника

Генерального штабу Еріха Сімбургера, під час якої мали можливість
удосконалити й перевірити свої знання з англійської мови, адже робочою
мовою лекції була саме англійська (27 березня 2017 р.); студентський круглий
стіл «Роль міжнародного права в сучасній системі міжнародних відносин:
теорія і практика» (29 березня 2017 р.); інтерактивну гру-зустріч для
студентів на тему «Засідання Ради ЄС: Чи отримає Україна безвіз?» (26 квітня
2017 р.); за сприяння комітету політики та міжнародних відносин відбулася
конференція на тему «Україна на шляху до ЄС: перешкоди та їх подолання»
(5 травня 2017 р.); історики дискутували щодо проблем періодизації
історичного процесу (9 травня 2017 р.). На географічному факультеті:
студенти

спеціальності

«Геодезія

та

землеустрій»

взяли

участь

у

Всеукраїнській олімпіаді з геодезії, землеустрою та кадастру, яка відбулася в
м. Одеса (Одеський державний аграрний університет), зайнявши 4 командне
місце (19-21 квітня 2017 р.); проведено екскурсію навчальними кабінетами та
лабораторіями факультету для учасників обласного етапу Малої академії наук
(лютий 2017 р.).
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18. Організація зустрічей студентів із цікавими, успішними людьми,
підприємцями, керівниками підприємств та установ, випускниками
університету. На юридичному факультеті систематично проводяться зустрічі
з

відомими

юристами

Закарпатської

області,

України

та

Європи

(А.О. Селиванов, Войцех Ліс (Польща), Петро Закревський (Польща), Бернд
Візер (Австрія)). Студенти природничо-гуманітарного коледжу зустрілися: із
приватними нотаріусами Н. І. Савчин та М.В. Куликовим (7 жовтня 2016 р.), з
представником Північноамериканського освітнього закладу Global TESOL
College (Ukraine) п. Олегом Подоляном (14 лютого 2017 р.). Для студентів
факультету

міжнародних

відносин

проведено:

лекцію

експертом

з

міжнародної освіти Орегонського державного університету п. Білом Смартом
на тему «Вища освіта в США» (14 вересня 2016 р.); зустріч студентів з
представниками іноземного дипломатичного корпусу в рамках відкриття
оновленого кабінету «Українсько-угорської дружби» (21 вересня 2016 р.);
зустріч студентів з представниками Асамблеї громадських рад Закарпаття
(16 листопада 2016 р.); зустріч з магістрантом програми «Міжнародні
відносини» університету Дж. Хопкінса (США) (22 листопада 2016 р.); зустріч
з представниками європейського центру трансферу інновацій Steinbeis
(Дармштадт) (2 грудня 2016 р.); лекцію Генерального консула Угорщини в
Ужгороді Йожефа Бугайла про кібер-війну та дипломатію (19 лютого
2017 р.); зустріч студентів з представниками Асамблеї громадських рад
Закарпаття (27 лютого 2017 р.); зустріч-тренінг із редактором Закарпатської
обласної газети «РІО» Петром Гойсом (30 березня 2017 р.); відбулась зустріч
в Закарпатському ОДТРК «Тиса-1» із заступником керівника телеканалу
«Тиса-1» Олександром Герешком (13 квітня 2017 р.); лекцію з професором
Д. Дурнінга, професором Університету Саймона Фрезера Н. Гайдамашко,
професором Дж. Лінча та Д. Роз (США) на тему «Роль США у міжнародній
політиці» (13 квітня 2017 р.); виїзну лекцію (Єпископська резиденція), яку
провів екс-дипломат Апостольської нунціатури, а нині Єпископ Мукачівської
греко-католицької єпархії Владика Мілан (28 квітня 2017 р.); зустріч з
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головним редактором громадської організації «Незалежний культурологічний
журнал «Ї» Тарасом Возняком (16 травня 2017 р.); лекцію ведучого консула
Генерального консульства Угорщини в м. Ужгород п. Куті Ласла (18 травня
2017 р.). 21 жовтня 2016 р. на хімічному факультеті проведено зустріч
студентів та викладачів факультету з д.х.н., проф., член-кор. НАН України
В. Г. Кошечком. 6 жовтня 2016 р. студенти кафедри фізичного виховання
зустрілися з першим віце-президентом Федерації Боксу Закарпаття Михайлом
Данило. 3 листопада 2016 р. студенти факультету туризму та міжнародних
комунікацій зустрілися з експертом Британської Ради Родом Болайто в
рамках проекту «Англійська мова для університетів». Студенти 2 і 4 курсів
філологічного факультету зустрілися з «Вчителем року-2015», вчителем
української мови і літератури Хустської гімназії-інтернату О. В. Ківеждій
(8 грудня 2016 р.), студенти словацького відділення зустрілися із словацьким
дитячим

письменником,

викладачем

Трнавського

університету

П. Карпінським (5 квітня 2017 р.). У рамках роботи клубу молодого
журналіста «Медіаперспективи» (філологічний факультет) було проведено
низку зустрічей: із Євгеном Забарилом – менеджером культурних проектів
ГО «Культурна ініціатива КОЛО» (13 жовтня 2016 р.); із Евеліною
Гурницькою – кореспондентом обласного видання «РІО» (14 листопада
2016 р.); із Олегом Григор’євим – блогером, фотографом, регіональним
координатором взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини в Закарпатській області (7 грудня 2016 р.). 3 грудня
2016 р. для студентів географічного факультету проведено відкриту лекцію
кандидатом географічних наук з факультету географії та просторового
планування територій Університету міста Орадея (Румунія) Цезарем Морара
на тему «Географія туризму». 25 квітня 2017 р. студенти-магістри факультету
іноземної філології зустрілися з представниками міжнародної компанії «Allan
Lloyds». 27 квітня 2017 р. студенти фізичного факультету зустрілися з
почесним консулом ЧР в Ужгороді Отто Ковчаром, який розповів про
двосторонні відносини між Україною та Чеською Республікою. Для
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студентів факультет здоров’я та фізичного виховання організовано:
зустріч

з провідним

фахівцем з фізичного

виховання, д. пед. н.,

професором Національного університету «Одеська морська академія»
І. Л. Гончаром, який провів для студентів лекцію на тему «Сучасні
підходи до організації наукових досліджень галузі фізичного виховання,
здорового способу життя» (22 травня 2017 р.), проведено лекцію д. м. н.
Ю. О. Ромаскевичем

на

тему

«Мультидисциплінарний

підхід

до

пацієнторієнтованої фізичної реабілітації».
19. Упродовж

навчального

року

активно

проводилась

профорієнтаційна робота в школах м. Ужгород та області, а також
організовано проведення Днів відкритих дверей на факультетах та інших
навчальних підрозділах університету.

ІІІ. Політичне та правове виховання
1. На факультетах проводились конференції, семінари, круглі
столи, дискусії з політико-правових проблем розбудови демократичної
держави та виборчого процесу в Україні.
2. Проводились бесіди в академічних групах з питань ознайомлення
студентів з їх правами та обов’язками, з правилами внутрішнього
розпорядку.
3. Проводились бесіди з питань зовнішньої та внутрішньої політики
в країні.
4. Пройшли

лекції

провідних

викладачів

кафедр,

бесіди

академнаставників з проблем соціально-економічної та політичної
ситуації в Україні.
5. Проводились тематичні бесіди з питань формування політичної
та правової культури, а також активної протидії правопорушень.
6. Проводились обговорення зі студентами Закону України «Про
вищу освіту».
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7. Систематично проводились в академгрупах змістовні і цікаві
політінформації з питань зовнішньої і внутрішньої політики України,
з питань економічного і культурного розвитку Закарпаття, з історії
України та Закарпаття.
8. Відзначення Тижня права. Співробітники, викладачі та студенти
юридичного факультету взяли активну участь у «Тижні права», що
традиційно проводиться на початку грудня (участь у загальнообласних
заходах, спільно з органами державної влади та ініціативна робота багатьох
викладачів під час проведення обласної олімпіади з права, показ тематичних
фільмів тощо).
9. 26 вересня 2016 р. студенти математичного факультету взяли участь
у семінарі-лекції «Розслідування: сервіси на основі відкритих даних».
10. 7 жовтня 2016 р. для студентів факультету міжнародної політики,
менеджменту та бізнесу проведено тренінг представниками Міжнародного
фактчекінгового проекту «Stopfake.org». Захід відбувся в рамках ініціативи
впровадження в українських регіонах практики перевірки і спростування
перекрученої інформації і пропаганди в ЗМІ про те, що відбувається в
Україні. Лектор – викладач Могилянської школи журналістики Олексій
Набожняк.
11. 10 жовтня 2016 р. працівники Національної поліції в Закарпатській
області провели для студентів факультету іноземної філології бесіду на тему
«Ваші права при зустрічі з поліцією».
12. 12 жовтня 2016 р. організовано зустріч студентів із представниками
поліції Чеської Республіки.
13. 18 жовтня 2016 р. студенти факультету суспільних наук зустрілися з
представниками Національної поліції в Закарпатській області.
14. 2 листопада 2016 р. на факультеті міжнародних відносин проведені
бесіди на тему «Законодавство України – права та обов’язки».
15. 8 листопада 2016 р. для студентів філологічного, математичного фтів, ф-тів суспільних наук, міжнародних відносин організовано та проведено
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інформаційний форум на тему «Інструменти парламентського моніторингу:
як дізнатися все про свого депутата» та зустріч із С. Бабілею, консультантом
Громадської мережі ОПОРА.
16. У листопаді 2016 р. на географічному факультеті організовано
дискусію на тему «Аргументи «за» і «проти» вступу України до НАТО».
17. 17 листопада 2016 р. студенти природничо-гуманітарного коледжу
зустрілися з офіцерами поліції: капітаном поліції Еріком Мартин і
лейтенанткою Вікторією Кучер за тематичною бесідою «Дотримання правил
дорожнього руху та правил поведінки в громадських місцях».
18. Відзначення Міжнародного дня захисту прав людини. Проведено
низку заходів, зокрема: у природничо-гуманітарному коледжі проведено
круглий стіл «Реалізація прав людини громадянами в Україні», годину
спілкування «Щоб вміти себе захистити, треба знати свої права» та
організовано

перегляд

документальних

фільмів

XII

Мандрівного

міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays
UA; для студентів історичного факультету прочитано лекцію «Права людини
і свобода слова в сучасній Україні» тощо.
19. 19 грудня

2016 р.

на

факультеті

суспільних

наук

проведено

Міжнародну конференцію на тему «Регіональна політика та адміністративна
реформа в Україні».
20. Проведення в університеті Тижня безпеки дорожнього руху. 14-18
листопада 2016 р. для студентів всіх факультетів організовано та проведено
тематичні лекції, бесіди, круглі столи, виховні години тощо, щодо
профілактики безпеки дорожнього руху студентської молоді, зокрема,
розглядалися такі питання: медичне забезпечення у сфері безпеки дорожнього
руху, реформування системи підготовки водіїв в Україні відповідно до
стандартів Європейського Союзу, молоде покоління за безпечний рух,
дорожні знаки та їх вплив на кількість дорожньо-транспортних пригод,
надання першої медичної допомоги при ДТП, правила безпеки дорожнього
руху

під

час

новорічно-різдвяних
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свят

і

канікул

тощо.

Заходи

супроводжувались переглядом відеороликів: «Не перевищуй швидкість», «Не
сідай п’яний за кермо», «Не розмовляй за кермом», «Пристебни ремінь
безпеки», «Дотримуйся правил – збережи життя». 16 листопада 2016 року
працівники Національної поліції в Закарпатській області провели для
студентів-першокурсників

лекції

щодо

дотримання

Правил

безпеки

дорожнього руху.
21. 8 лютого 2017 р. для студентів природничо-гуманітарного коледжу
проведено

лекцію

директором

ННІ

євроінтеграційних

досліджень,

кандидатом історичних наук, професором І. В. Артьомовим на тему «Україна
у сучасному геополітичному просторі та європейський вимір української
зовнішньоекономічної стратегії».
22. 11 лютого 2017 р. студенти факультету міжнародних економічних
відносин взяли участь у публічній дискусії на тему «Стан корупції в Україні».
23. Лютий-березень 2017 р.. Зі студентами фізичного факультету
проведені виховні години про політичні та суспільні зміни в Україні з
21 листопада 2013 року до лютого 2014 року, викликані відходом політичного
керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на Європейську
інтеграцію.
24. 25 квітня 2017р. на факультеті суспільних наук проведено наукову
конференцію із запобігання корупції.
25. Проведення

інформаційно-просвітницької

кампанії

Національного антикорупційного бюро України та Програми розвитку
ООН в Україні «Студенти проти корупції». 26 квітня 2017 року у
конференц-залі

ректорату

УжНУ

організовано

та

проведено

лекцію

«Антикорупційна реформа в Україні. Національне антикорупційне бюро
України» для студентів 3-5 курсів економічного факультету, факультету
міжнародних економічних відносин, факультету історії та міжнародних
відносин, юридичного факультету та філологічного факультету.
26. 12 травня 2017 р. на хімічному факультеті проведено виховну годину
на тему «Європейський вибір України».
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27. 2 червня

2017

року

представники

студентського

активу

зустрілися із заступником Міністра освіти і науки України Романом
Гребою, а також з директором Українського державного центру міжнародної
освіти Оленою Шаповаловою, начальником Управління з питань державного
майна та підприємств Оленою Костенко, керівником департаменту фізичного
виховання та спорту Вадимом Стеценком.
28. На юридичному факультеті активно функціонує Юридична
клініка, яка надає безоплатну первинну правову допомогу для соціально
вразливих верств населення Закарпаття. Студентами факультету, членами
ЗОГО «Об'єднана асоціація студентів-юристів Закарпаття» систематично
надаються консультації, складаються процесуальні документи та інші
документи правового характеру. Робота в Юридичній клініці проводиться під
методичним керівництвом директора клініки та викладачів-кураторів.

IV. Морально-етичне виховання
1. На лекціях та семінарах вивчались морально-етичні проблеми,
обговорювались етичні проблеми у студентських групах та гуртожитках.
Зокрема, на хімічному факультеті проведено виховну годину на тему
«Студентський гуртожиток. Внесок кожного в поліпшення умов проживання»
(8 жовтня

2016 р.);

для

студентів-біологів

проведені

академгодини,

присвячені здоровому способу життя, боротьбі зі шкідливими звичками,
правилами поведінки у громадських місцях та гуртожитках університету,
проведено 71 конференцію молодих вчених за участі студентів, аспірантів та
молодих викладачів приурочену до «Дня біолога» (27-28 квітня 2017 р.); на
факультеті туризму та міжнародних комунікацій проведено: круглий стіл з
проблеми

етики

ділового

спілкування

(14 вересня

2016 р.),

годину

морального виховання до Дня людей похилого віку (18 жовтня 2016 р.),
виховні заходи на тему «Гендерні стереотипи в сучасному контексті»»; на
факультеті суспільних наук проведено тестування студентів «Чи знаю я
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закон?», «Мої моральні принципи»; на факультеті іноземної філології
проведено

виховну

годину

«Небезпека

вживання

стимулюючих

та

наркотичних речовин: Я і майбутнє» (8 листопада 2016 р.); для студентів
медичного факультету проведено лекції «Сучасні види аддукції: номофелія,
беттінг та селфоманія» тощо.
2. Систематично проводились превентивні заходи із запобігання
тютюнової, алкогольної та наркотичної залежності, профілактики
захворювань на СНІД тощо.
3. Участь студентів у благодійній програмі «Сонячні листи». На
фізичному факультеті студенти долучилися до волонтерства з листування з
дітьми, які втратили батька під час війни, з метою відновлення морального та
психологічного стану дітей.
4. Щомісячно впродовж 2016-2017 н. р. для студентів медичного
факультету проводились бесіди про культуру міжнаціональних відносин,
повагу до всіх націй і віросповідань.
5. Виховні заходи щодо запобігання суїцидам серед студентської
молоді. На факультетах академнаставниками студентських груп проведено
виховні години зі студентами з метою поширення інформації щодо
запобігання суїцидам серед молоді.
6. 12 вересня 2016 р. студенти факультету міжнародної політики,
менеджменту та бізнесу взяли участь у зустрічі американської делегації
TOUCH (Take One Ukrainian Child's Hand) з вихованцями будинку сімейного
типу в селі Павлово на Ужгородщині.
7. 14 вересня 2016 р. для студентів факультету міжнародних відносин
проведено лекцію лекторами Еліс Ремптон та Біллом Смартом (США) на тему
«Волонтерський рух у США та Україні».
8. Відзначення Міжнародного дня інваліда. Студенти взяли участь у
благодійній акції «Вибір без перешкод». На факультеті туризму та
міжнародних комунікацій проведено бесіду «Життя на рівних» та обговорено
можливості розвитку туризму для людей з обмеженими можливостями.
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9. Відзначення

Всесвітнього

дня

боротьби

зі

СНІДом.

На

факультетах проводились молодіжні акції до Міжнародного дня боротьби із
СНІДом, зокрема, зі студентами хімічного факультету (4 курс) проведено
дискусію на тему «Наркотики? Ні!» (1 грудня 2016 р.), у природничогуманітарному

коледжі

проведено

тематичну

бесіду

з

мешканцями

гуртожитку «СНІД – хвороба ХХІ століття» та організовано тематичну
виставку (1-8 грудня 2016 р.), а також для студентів старших курсів
проведено відеолекторій «СНІД – невиліковна хвороба» (1 грудня 2016 р.);
студенти-медики влаштували у холі університету флешмоб та акцію «Грою
проти СНІДу»; для студентів факультету міжнародної політики, менеджменту
та бізнесу, факультету інформаційних технологій та юридичного факультету
організовано зустріч з працівниками комітету репродуктивного здоров'я
ВІЛ/СНІД при UMSA та Закарпатського обласного центру профілактики та
боротьби зі СНІДом та проведено акцію-конкурс «Грою проти СНІДу».
10. 8 грудня

2016 р.

проведено

громадську

акцію

«Вибір

без

перешкод». Акція проведена з нагоди Міжнародного дня інвалідів,
Міжнародного

дня

захисту

прав

людини

спільно

з

Закарпатським

регіональним Центром соціально-трудової реабілітації та професійної
орієнтації «Вибір». Основна мета: інформування студентської молоді щодо
особливостей

життя

людей

з

інвалідністю,

сприяння

створенню

інтегрованого, відкритого суспільства через залучення студентів до активного
волонтерського руху, а також демонстрації таланту та силу духу людей з
обмеженими можливостями.
11. 19 грудня 2016 р. студенти різних факультетів взяли участь у
традиційному параді Миколайчиків.
12. 19 грудня 2016 р. на хімічному факультеті проведено виховну годину
на тему «Традиції українського народу у святкуванні різдвяних та новорічних
свят».
13. Проведено благодійні акції для дітей-сиріт «Подаруй дитині
свято», поїздки в школи-інтернати до Дня святого Миколая. На всіх
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факультетах збирали дитячі речі, іграшки, солодощі тощо. На біологічному
факультеті проведено благодійну акцію «Святий Миколай, прийди до кожної
дитини», студенти з подарунками відвідали малозабезпечених дітей, якими
опікується громада Ужгородського Кафедрального собору та дошкільний
навчальний заклад загального розвитку м. Ужгород № 40. На факультеті
інформаційних технологій збирали кошти до Дня св. Миколая, всі зібрані
кошти передано у Чинадіївський дитячий будинок. На факультеті туризму та
міжнародних комунікацій

проведено благодійну акцію: збирання речей,

іграшок, солодощів та організовано поїздку у притулок для дітей у м.
Батьово. Студенти стоматологічного факультету відвідали школу-інтернат у
с. Нижній Бистрий Хустського району.
14. 16-21 грудня 2016 р. кафедра фізичного виховання взяла участь у
суддівстві Благодійного турніру, присвяченого Дню святого Миколая й
організованого Молодіжною радою м. Ужгород та ДВНЗ «УжНУ».
15. 16 грудня 2016 р. студенти військової кафедри взяли участь у
благодійному турнірі з міні-футболу до Дня святого Миколая, організованого
Молодіжною радою м. Ужгород за сприяння Ужгородської міської ради та
ДВНЗ «УжНУ».
16. 19 грудня 2016 р. студенти біологічного факультету зустрілися зі
священиком Ужгородського Кафедрального собору о. Володимиром, який
виголосив відкриту проповідь на тему «Миколай Чудотворець».
17. 20 грудня 2016 р. студенти 3 курсу філологічного факультету
відвідали Ужгородський міський територіальний центр обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян з новорічно-різдвяною
програмою.
18. 20 грудня 2016 р. студенти факультету міжнародних відносин
організували проведення новорічної благодійної акції щодо надання
підтримки вихованцям реабілітаційного центру «Дорога життя», а саме у
фойє головного корпусу УжНУ відбувся ярмарок-продаж новорічних виробів.
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19. Листопад-грудень 2016 р. на факультетах проведені виховні
години з волонтеркою «Асоціації молодих донорів України» М. Тимшою,
після чого студенти мали можливість стати донорами та здати кров у
Закарпатській обласній станції переливання крові.
20. 20 березня 2017 р. студенти факультету туризму та міжнародних
комунікацій долучились до загальноміського флешмобу та Бульк-фесту в
рамках святкування Дня святого Патріка.
21. 23 березня 2017 р. на факультеті суспільних наук проведено науковий
семінар до 117-річчя Еріка Фромма.
22. У квітні 2017 р. студенти економічного факультету до свята
Великодня відвідали дитячий притулок у с. Батьово.
23. 3 квітня 2017 р. студенти філологічного факультету зустрілися з
доцентом кафедри охорони материнства та дитинства УжНУ Іриною
Пацкань, яка провела бесіду на тему репродуктивного здоров’я.
24. 3

квітня

2017 р.

на

факультеті

суспільних

наук

проведено

конференцію «Гуманітарна робота з тваринами».
25. 22 квітня 2017 р. для студентів 3-4 курсів медичного факультету
прочитані лекції «Профілактика індукованих суїцидів».
26. Проведення в університеті ХІІ Всеукраїнської благодійної акції
«Серце до серця». Студенти активно долучилися до благодійної акції «Серце
до серця», яка тривала з 9 березня по 9 квітня 2017 року під гаслом «Я хочу
бачити життя». Студентська рада УжНУ та Первинна профспілкова
організація студентів УжНУ організували на факультетах збір пожертв у
благодійні скриньки. 9 квітня 2017 року студентська молодь долучилась до
фінального етапу благодійної акції (студенти по місту збирали кошти у
благодійні скриньки, долучились до Всеукраїнського марафону «Біжу заради
здоров’я дітей»). Координатором штабу волонтерів «Серце до серця» у
державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний
університет» був студент стоматологічного факультету Тарас Гринчак.
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27. 24-28 квітня 2017 р. викладачі факультету історії та міжнародних
відносин провели благодійний книжний аукціон.
28. 7 травня 2017 року студенти УжНУ взяли участь у Всесвітньому
благодійному забігу Wings for Life World Run. Його метою є збір коштів
для пошуку способів лікування травм спинного мозку. Минулого року він
об’єднав 130 тисяч учасників 203 національностей.
29. Відзначення Дня матері. На філологічному факультеті усім мамам
студентів-відмінників та активістів було надіслано вітання та подяки за
виховання дітей від імені деканату.
30. 22-26 травня 2017 року проведено Тиждень студентської дружби.
Зокрема проведені спортивні змагання з футболу, баскетболу, волейболу,
крикету та настільного тенісу. 25 травня 2017 р. проведено Студентський
фестиваль у рамках якого організовано та проведено: кулінарний конкурс,
конкурс на кращий бограч та різноманітні змагання-конкурси. Захід мав на
меті об’єднати студентів різних національностей.

V. Трудове та екологічне виховання
1.

Систематично проводились зі студентами конференції, лекції,

круглі столи, бесіди тощо з проблем природоохоронної діяльності в
Україні та світі. Зокрема: на географічному факультеті на регулярній основі
проводились лекції зі студентами з проблем природоохоронної діяльності в
Україні та світі, в рамках навчальних програм таких курсів, як «Сталий
розвиток

суспільства»,

«Економіка
виступали

«Моніторинг

природокористування»;
з

середовища»,

рефератами
«Основні

на

студенти

тему:

джерела

навколишнього

середовища»,

фізичного

«Забруднення

антропогенного

факультету

навколишнього
та

природного

забруднення», «Надзвичайні ситуації мирного часу та їх вплив на безпеку
населення»; у природничо-гуманітарному коледжі проведено інформаційнопізнавальні виховні години на тему: «Екологія природи – екологія душі»,
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«Цікаві сторінки з історії екології», «Захистимо нашу планету від
катастрофи», у рамках акції «Людина та довкілля» проведено суботник
силами мешканців гуртожитку; студенти-хіміки випустили фотогазету
«Карпати – наш дім»; на медичному факультеті проведено бесіду на тему
«Екологічний стан Закарпаття та його вплив на здоров’я людини» тощо.
2.

15-20 вересня 2016 р. студенти хімічного факультету долучилися до

проведення акції Всеукраїнської Екологічної Ліги «Здай макулатуру –
збережи життя».
3.

24 вересня 2016 р. для студентів інженерно-технічного факультету

проведено екскурсію до озера Синевір.
4.

Для студентів хімічного факультету організовано та проведено

турпохід на Анталовецьку поляну (24 вересня 2016 р.) та екскурсію до
культурно-історичної пам’ятки Парк Шенборнів в урочищі Воєводино
(21 жовтня 2016 р.).
5.

29-30 вересня 2016 р. для студентів біологічного факультету

проведено екологічну екскурсію в «Ужанський НПП» до місця падіння
найбільшого метеориту (с. Княгиня).
6.

8

жовтня

2016 р.

для

студентів

математичного

факультету

проведено екологічну екскурсію на водоспад Шипіт та озеро Синевир.
7.

Для студентів географічного факультету проведено низку екскурсій,

зокрема: в рамках гуртка геології та геоморфології організовано і проведено
екскурсію на найбільшу в українських Карпатах Полонину Боржаву, де було
ознайомлено

студентів

з

геоморфологічними

особливостями

масиву

Боржавських полонин, а також з життям і побутом закарпатських бойків
(1 жовтня 2016 р.); екскурсію у Закарпатський музей народної архітектури і
побуту (Скансен) та ознайомлено студентів з побутовими умовами життя
закарпатських лемків, бойків, гуцулів, долинян, румун, угорців у XIX – на
поч. XXст. (жовтень 2016 р.); в рамках гуртка краєзнавства проведено
екскурсію на озеро Синевир, центр реабілітації бурих ведмедів та водоспад
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«Шипіт» (8 грудня 2016 р.); організовано експедицію до карстових печер
Тернопільщини та міст: Львова, Тернополя, Чернівців (1-2 квітня 2017 р.).
8.

Відзначення Дня довкілля. На факультетах, у природничо-

гуманітарному коледжі проведені тематичні виховні заходи, круглі столи,
дискусії тощо.
9.

25 квітня 2017 р. на факультеті історії та міжнародних відносин

висаджено дерева в рамках акції «Алея випускників».
10. Відзначення 31-ї річниці з Дня Чорнобильської катастрофи. На
факультетах проведені відкриті лекції, круглі столи, бесіди, тематичні вечори
тощо з питань охорони навколишнього середовища та присвячені пам’яті
жертв Чорнобиля за участі учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС. Зокрема: на математичному факультеті проведено
інформаційні акції на тему «Що залишив по собі Чорнобиль?» (26 березня
2017р.); для студентів 2-го курсу біологічного факультету проведено відкриту
лекцію «Чорнобиль – катастрофа ХХ століття», а також для студентів 1-го
курсу організовано перегляд фільму «Чорнобиль. За секунду до катастрофи»;
для студентів факультету іноземної філології організовано перегляд фільму
до річниці Чорнобильської АЕС: «Чорнобиль – хроніка важких тижнів»
(25 квітня 2017 р.); зі студентами фізичного факультету проведені виховні
години з метою вшанування пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи і
поширення екологічних знань серед студентської молоді на тему:
«Основні

джерела

антропогенного

та

природного

забруднення»,

«Надзвичайні ситуації мирного часу та їх вплив на безпеку населення»
(лютий-травень 2017 р.); на факультеті історії та міжнародних відносин
відзначено

День

Чорнобиля

(перегляд

документальних

фільмів,

декламація тематичних віршів, виконання тематичних пісень, хвилина
мовчання,

зачитування історичних

фактів)

(26 квітня 2017 р.);

на

факультеті інформаційних технологій проведені тематичні лекції «Дзвони
Чорнобиля» та виховні години «Чорнобильська катастрофа, її причини та
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наслідки» (26 квітня 2017 р.); на хімічному факультеті проведено круглий
стіл «Пам’яті Чорнобиля» та випущено п’ять тематичних фотогазет (25 квітня
2017 р.); на філологічному факультеті проведені такі заходи: студенти
підготували стінгазети відповідної тематики (26 квітня 2017 р.); на черговому
засіданні

літературознавчого

гуртка

обговорили

художню

рецепцію

чорнобильської теми в сучасній українській літературі (26 квітня 2017 р.); для
студентів економічного факультету проведено тематичну лекцію на тему
«Вплив Чорнобильської катастрофи на екологічний стан Полісся» в рамках
курсу «Основи екології» (квітень 2017 р.); на факультеті міжнародних
економічних відносин організовано та проведено круглий стіл на тему
«Чорнобиль. Трагедія 1986» (26 квітня 2017 р.); на факультеті здоров’я та
фізичного виховання організовано та проведено виховні години «Мужність і
біль Чорнобиля» та «Чорнобильська катастрофа» (3 травня 2017 р.); на
факультеті суспільних наук організовано та проведено: для студентів 1-3
курсів тематичні бесіди академнаставниками (22 по 26 квітня 2017 р.), на 3
курсі спеціальності «психологія» відбувся круглий стіл, на якому піднімалися
питання охорони навколишнього середовища та участі студентської молоді в
заходах із захисту довкілля (25 квітня 2017 р.); на факультеті туризму та
міжнародних комунікацій організовано демонстрацію документального
фільму «За мить до трагедії» студентам 1 курсу (21 квітня 2017 р.) та
проведено круглий стіл зі студентами 3 курсу на тему «Наслідки
Чорнобильської катастрофи: проблеми сьогодення» (24 квітня 2017 р.); на
стоматологічному факультеті організовано та проведено засідання круглого
столу за участю академнаставників груп для студентів 4-5 курсів (6 квітня
2017 р.),

тематичну

бесіду

з

учасником-ліквідатором

Чорнобильської

катастрофи – Володимиром Маркушевим (13 квітня 2017 р.) та круглий стіл зі
студентами

3-го

курсу,

присвячений

пам’яті

жертв

Чорнобильської

катастрофи (20 квітня 2017 р.); на юридичному факультеті організовано та
проведено тематичні бесіди, присвячені пам’яті жертв Чорнобиля, проблемам
забруднення навколишнього природного середовища та соціально-правового
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захисту осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (26 квітня 2017 р.); на
інженерно-технічному

факультеті

організовано

та

проведено

академнаставниками протягом квітня виховні години на теми: «Чорнобиль:
31 рік по тому», «Чорнобиль: міфи та реальність» та організовано для
студентів 1 курсу показ документального фільму «Розщеплені на атоми»; на
медичному факультеті для студентів 4 курсу прочитано лекцію «31-а річниця
аварії на Чорнобильській АЕС: медичні наслідки» (24 квітня 2017 р.), для
студентів 6 курсу проведено бесіду на тему «31-а річниця аварії на
Чорнобильській

АЕС:

медичні

наслідки»

(25 квітня

2017 р.);

на

географічному факультеті організовано та проведено відкриту пару (лекційне
заняття з курсу «Безпека життєдіяльності») на тему «Засоби захисту людини
від небезпечних факторів у надзвичайних ситуаціях», де було приділено
значну увагу Чорнобильській катастрофі (11 квітня 2017 р). В українськоугорському навчально-науковому інституті організовано та проведено
Чорнобильський дзвоник (відкритий виховний захід для студентів інституту
1-3 курсів) (26 квітня 2017 р.) та екологічний день, присвячений річниці
Чорнобильської

катастрофи

природничо-гуманітарному

(виховний
коледжі

захід)

(26 квітня

організовано

2017 р.).

У

демонстрацію

документального фільму «Чорнобиль – 30 років потому» (28 квітня 2017 р.)
та проведено тематичну бесіду «Чорнобиль – цілком таємно» (28 квітня
2017 р.). У Науковій бібліотеці УжНУ організовано та проведено тематичну
виставку з відкритим переглядом літератури «Біль і тривоги Чорнобиля»
(квітень 2017 р.).
11. 24-29 квітня 2017 р. студенти долучились до заходів, які
проводились у рамках Тижня сталого розвитку (збір макулатури та
використаних батарейок).
12. 28 квітня

2017 р.

студентами

біологічного

факультету

висаджено дерева Гінго, в рамках проведення щорічного «Дня біолога».

52

було

13. У контексті екологічного виховання студенти УжНУ впродовж року
неодноразово брали участь у акціях: «Зробимо місто чистим», «Зроби
Україну чистою», «Чиста аудиторія» тощо.
14. Участь у безстроковій акції «Закарпаттю – чисте довкілля».
Впродовж другого семестру 2016-2017 н. р. на факультетах, в українськоугорському

навчально-науковому

інституті,

природничо-гуманітарному

коледжі проведено значну кількість заходів з прибирання прилеглих
територій, аудиторій, гуртожитків, висаджено понад 150 дерев та 145 кущів,
упорядковано спортивні майданчики тощо. Організовано проведення акції
«Алеї випускників», «Квіти від випускників», «Гуртожиток – наша друга
домівка», догляд за Алеєю 70-річчя УжНУ. 1 квітня 2017 року організовано
першу акцію «Закарпаттю – чисте довкілля» та проведено день благоустрою
території університету (суботник). Упродовж квітня 2017 р. проведено дні з
благоустрою території гуртожитків та їх озеленення, ліквідації сміттєзвалищ,
прибирання та упорядкування газонів тощо. Також студенти та викладачі
неодноразово долучались до прибирання території міста.
15. 22 травня 2017 р. зі студентами хімічного факультету проведено
круглий стіл до Міжнародного дня Землі на тему «Планета чекає на захист»
та випущено тематичну фотогазету.
16. У квітні 2017 р. для студентів хімічного факультету організовано
турпохід на Антоловецьку поляну.
17. На географічному факультеті на регулярній основі проводяться
лекції зі студентами з проблем природоохоронної діяльності в Україні та світі
в рамках навчальних програм таких курсів, як «Сталий розвиток суспільства»,
«Моніторинг

навколишнього

середовища»,

«Економіка

природокористування» тощо.
18. Впродовж

навчального

року

студенти

долучилась

до

впорядкування навчально-спортивно-оздоровчого центру ДВНЗ «УжНУ»
«Скалка».
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VI. Художньо-естетичне виховання
1. Організовано низку заходів (екскурсії, літературні читання,
зустрічі з письменниками тощо). На філологічному факультеті було
проведено низку зустрічей, зокрема: зустріч студентів з письменником,
бардом В. Терлецьким (13 вересня 2016 р.); зустріч із письменником,
громадським і політичним діячем, директором видавництва «Український
пріоритет»

(м. Київ) Володимиром

Шовкошитним

(27 жовтня

2016 р.);

зустріч із закарпатським письменником Василем Мулесою та презентація
його книги «Листова повінь» (4 листопада 2016 р.); проведено презентацію
книги Василя Густі «Світанок у День Анни» (8 грудня 2016 р.). У рамках
роботи літературного клубу «Читаємо разом» також проведено такі заходи:
презентація прозової збірки А. Любки «Кімната для печалі» (13 вересня
2016 р.); зустріч із випускником філфаку, поетом Віком Ковреєм (21 жовтня
2016 р.); зустріч із Мартіном Беніковським, лектором і викладачем словацької
мови на філфаці, популяризатором словацьких письменників в Україні, який
сприяв підготовці перекладів творів словацьких авторів (В. Став’ярського,
Я. Боднарової, В. Панковчіна) українською мовою (18 листопада 2016 р.);
зустріч із письменниками, які пишуть для дітей, – О. Гаврошем та Г. Малик
(19 грудня 2016 р.). Студенти філологічного факультету брали участь в
заходах, які організувала Закарпатська обласна бібліотека ім. Ф. Потушняка,
зокрема: презентація роману В. Кузана «Експрес-наречений»; засідання клубу
літературних дебютів «Нові імена», де свої твори презентувала студентка
філфаку Корнелія Остапів. На історичному факультеті організовано
відвідування виставки «Міжвоєнна архітектура Ужгорода» та лекції «Про
функціоналізм в архітектурі» (16 жовтня 2016 р.); відвідування концерту
симфонічної музики (20 листопада 2016 р.). У природничо-гуманітарному
коледжі проведено акцію «Кожен студент хоче знати, де свої таланти
показати» (вересень 2016 р.), тематичну виставку у бібліотеці «Закарпаття –
край древності і краси» (вересень 2016 р.), організовано культпохід студентів
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1 курсу в Закарпатську обласну філармонію на концерт-урок естраднодухового оркестру під керівництвом Володимира Співака (8 грудня 2016 р.).
13-15 травня 2017 р. для студентів факультету історії та міжнародних
відносин організовано поїздки до Кам’янець-Подільського, фортеці Хотин,
Києва.
2. 3 вересня 2016 р. студенти стоматологічного факультету відвідали
фестиваль «Гуцульська бринзя».
3. 22 жовтня 2016 р. для студентів факультету суспільних наук
проведено семінар до 110-ї річниці з дня народження Ханни Арендт.
4. Студенти філологічного факультету разом із кураторами академічних
груп відвідали в Закарпатському обласному музично-драматичному театрі:
драму «Орфей та Еврідіка» Жана Кокто (27 листопада 2016 р.); виставу
«Майстер і Маргарита» (7 грудня 2016 р.), комедію «Задуши мене в обіймах»
(5 березня 2017 р.), виставу «Вільні Метелики» (28 травня 2017р.). Упродовж
навчального року куратори академічних груп відвідували зі студентами
філологічного

факультету

Меморіальний

музей

ужгородські

художника

музеї,

Ф. Манайла

художні

виставки:

(19 жовтня

2016 р.),

меморіальний будинок-музей Андрія Коцки (26 жовтня 2016 р.), художній
музей ім. Йосипа Бокшая (2 листопада 2016 р.) та галерею Ілька (екскурсію
провів художник Іван Ілько) (23 листопада 2016 р.), переглянули виставу
«Лісова пісня» у ляльковому театрі «Бавка» ( 29 березня 2017р .), виставку
картин А.Ковача в Закарпатському обласному музеї ім. Й. Бокшая (12 квітня
2017 р.); взяли участь у фестивалі «Книга Fest – 2017», в рамках якого
відбувся

цикл

зустрічей

із

українськими

письменниками

(В. Лисом,

Н. Гуменюк, С. Бреславською та ін.) і видавцями. Студенти факультету брали
участь

в

заходах,

які

організовує

Закарпатська

обласна

бібліотека

ім. Ф. Потушняка, зокрема: майстер-клас Оксани Забужко «Слово, тіло і
Ерос» (25 березня 2017 р.), літературний вечір «Ми українцями звемося» до
120-річчя від дня народження В. Гренджі-Донського (26 квітня 2017 р.),
літературний вечір, присвячений 80-річчю з дня народження фольклориста,
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літературознавця І. Сенька «Збирач верховинських самоцвітів» (1 червня
2017 р.).
5. 23 вересня 2016 р. математичний факультет долучився до організації
проведення концерту «Антитіла».
6. Студенти філологічного факультету взяли участь у Міжнародному
літературному фестивалі «Карпатська ватра 2016» (3-4 листопада 2016 р.) та
фольклорно-музичному проекті «Клепач» (3 грудня 2016 р.).
7. 11-12 жовтня 2016 р. проведено мистецький конкурс художньої
самодіяльності «Студентська осінь 2016». За результатами загального
підсумку балів І місце здобули студенти факультету здоров’я людини, ІІ –
природничо-гуманітарного коледжу, ІІІ – фізичний факультет.
8. 9 листопада

2016 р.

для

студентів

факультету

туризму

та

міжнародних комунікацій організовано похід у кінотеатр до Тижня
угорського кіно.
9. 14 листопада 2016 р. студентки факультету туризму та міжнародних
комунікацій взяли участь в якості моделей у Ukrainian Fashion Bazaar в
м. Ужгород.
10. 19 листопада 2016 р. факультет туризму та міжнародних комунікацій
долучився до організації «Закарпатське божоле».
11. 24 листопада 2016 р. організовано вечір кіно на економічному
факультеті.
12. 14 грудня

2016 р.

організовано

щорічну

виставку

виробів

декоративно-ужиткового мистецтва (підготували вироби студенти 3 курсу
українського відділення).
13. Вересень-грудень 2016 р. – організовано та проведено Дні
першокурсників (урочисте відзначення Дня першокурсника на кожному
факультеті, українсько-угорському навчально-науковому інституті та у
природничо-гуманітарному коледжі).
14. Святкування Нового року. Встановлені новорічні ялинки у
головному корпусі УжНУ та на факультетах. Організовані та проведені
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факультетські новорічні вечори. Оформлені святкові стінгазети та вітальні
листівки. 22 грудня 2016 р. проведено Новорічну вечірку для студентського
активу.
15. 22-23 квітня 2017 року в Ужгороді відбулася одна з найфеєричніших
подій року. У спорткомплексі «Юність» влаштували традиційні міжнародні
змагання з танцювального спорту – «Uzhgorod Open 2017». Студенти
факультетів

здоров’я

та

фізичного

виховання,

іноземної

філології,

міжнародних економічних відносин та туризму і міжнародних комунікацій
долучилися до організації змагання – вони займалися волонтерською
роботою.
16. 14 лютого 2017 р. студенти філологічного факультету взяли участь у
«Вечорі поетичних зізнань» до Дня закоханих, який відбувся у межах роботи
літературного клубу «Читаємо разом».
17. 3

березня

2017 р.

студенти

факультету

іноземної

філології

переглянули виставу «Лісова пісня» у театрі ляльок «Бавка» (м. Ужгород).
18. 7 березня 2017 р. на філологічному факультеті організовано
поетичний вечір «Полілог про любов» до Міжнародного дня жінок.
19. 22 березня 2017 р. для студентів природничо-гуманітарного коледжу
та мешканців гуртожитку проведено конкурс «Сузір’я талантів».
20. 31 березня 2017 р на математичному факультеті проведено конкурс
«Ліга сміху» факультету.
21. 7 квітня 2017 р. студенти факультету іноземної філології взяли участь
у підготовці та відзначенні 100-річчя від дня народження Ю. М. Сака.
22. 1-2 квітня 2017 р. студенти факультету туризму та міжнародних
комунікацій взяли участь у модному показі «Ukraіnian Fashion Bazaar».
23. 14 квітня 2017 р. студенти факультету туризму та міжнародних
комунікацій взяли участь в акції-флешмобі «Писанки від Енді Ворхола».
24. Святкування Міжнародного дня музеїв. 14-20 травня 2017 р.
студенти взяли участь у міських заходах, присвячених Міжнародному дню
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Музеїв та долучилися до проведення культурно-мистецької акції «Ніч в
Ужгородському скансені».
25. 22 травня 2017 р. для студентів хімічного факультету проведено
екскурсію в Закарпатський художній музей, на виставку Адальберта Ерделі.
26. 30 травня 2017 р. студенти факультету іноземної філології відвідали
книжковий фестиваль «Книга Фест 2017».
27. В університеті працювали творчі об’єднання студентів за
інтересами, а саме: в Студентському центрі дозвілля вокальна студія «Соло
міо», ансамбль народного танцю «Шовкова косиця», громадська молодіжна
організація «Рок – здоровий спосіб життя», дім історичного танцю «Тартан»,
Закарпатська федерація шахів, Ужгородська федерація шахів, громадська
молодіжна організація «Айсек», рок-гурт «Допінг», рок-гурт «Каструм»,
прес-клуб

молодого

журналіста

«Медіаперспективи»

(філологічний

факультет).

VII. Фізичне виховання
З

початком

2016-2017

навчального

року

розпочалась

67-ма

загальноуніверситетська спартакіада серед студентів ДВНЗ «УжНУ» з 10
видів спорту, де брали участь студенти всіх факультетів вишу та природничогуманітарного коледжу. У першому семестрі проведено змагання з 5 видів
спорту: легкоатлетичний крос, баскетбол (чоловіки), настільний теніс,
волейбол (жінки) та шахи. Перемогу у спартакіаді здобули студенти
факультету здоровя та фізичного виховання, ІІ місце – природничогуманітарний коледж, ІІІ місце – фізичний факультет.
На початку другого семестру 2016-2017 навчального року розпочалась
X загальноуніверситетська спартакіада серед викладачів та співробітників
ДВНЗ «УжНУ» з 9 видів спорту, таких, як: бадмінтон, шахи, шашки,
плавання, баскетбол, волейбол, настільний теніс, міні-футбол, легка атлетика,
у ній взяли участь працівники всіх факультетів, кафедра фізичного виховання
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та природничо-гуманітарний коледж. Перемогу у загальноуніверситетській
спартакіаді здобула команда економічного факультету, ІІ місце виборола
команда фізичного ф-ту, ІІІ – за факультетом інформаційних технологій.
9 вересня 2016 р. студенти долучилися до відзначення Дня фізичної
культури і спорту.
Упродовж вересня 2016 р. для студентів математичного факультету
організовано велоквести та велопрогулянки по місту MathRide.
20 жовтня 2016 р. збірна команда студентів ДВНЗ «УжНУ» зайняла
перше командне місце в обласному легкоатлетичному кросі серед ВНЗ ІІІ–
IV р.а., який проводився у м. Мукачево.
21 жовтня 2016 р. для студентів факультету здоров’я людини проведено
лекцію на тему «Загартування та його вплив на організм людини», 24 жовтня
2016 р. на березі річки Уж біля філармонії відбулося відкриття зимового
купання (моржування).
27 жовтня 2016 р. в СК «Юність» наші жіноча та чоловіча збірні команди
з волейболу вибороли І місце у змаганнях відкритої першості з волейболу
серед команд ВНЗ ІІІ–IV р.а.
1-2 листопада 2016 р. кафедра фізичного виховання взяла участь в
організації та проведенні змагань Всеукраїнського турніру пам’яті П.О. Ковач
з фехтування.
11 листопада 2016 р. на економічному факультеті проведено матч з
баскетболу між збірною командою студентів та командою викладачів.
З 1 по 3 грудня 2016 р. збірна команда студентів ДВНЗ «УжНУ» взяла
участь у чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу серед студентів
ВНЗ, який проходив у м. Коломия.
8 грудня 2016 р. збірні команди студентів ДВНЗ «УжНУ» зайняли І місце
у змаганнях відкритої першості з шахів та настільного тенісу серед ВНЗ ІІІ–
IV р.а.
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8 лютого 2017 р. студенти факультету іноземної філології взяли участь у
чемпіонаті України з шашок, де здобули 2 місце, а 29 квітня 2017 р. взяли
участь у чемпіонаті «Сакура-Фест», де отримали 1 місце.
24 лютого 2017 року в спорткомплексі «Юність» відбулась матчева
зустріч з футзалу між командами «НФаУ» (Харків) – ДВНЗ «УжНУ»
(Ужгород), де наша команда посіла 2 місце.
21 березня 2017 року збірна команда студентів ДВНЗ «УжНУ» зайняла
1 місце у змаганнях з відкритої першості з шашок серед команд ВНЗ ІІІ–
IV р. а.
5 квітня 2017 р. студенти факультету туризму та міжнародних
комунікацій взяли участь у святі спорту й активного сімейного відпочинку
«Будь у формі», а 8 квітня 2017 р. у «Школі виживання» – навчання зі
спортивного туризму.
6 квітня 2017 року студенти факультету здоров’я та фізичного
виховання взяли участь в обласній Універсіаді серед ВНЗ ІІІ–ІV р.а. з
баскетболу (м. Свалява), де зайняли 1 місце.
6 травня 2017 року в м. Ужгород збірна команда студентів
ДВНЗ «УжНУ» зайняла 1 місце у ХІІІ Універсіаді серед студентів ВНЗ ІІІ–IV
р.а. з легкої атлетики.
19

травня

2017 р.

студенти

долучилися

до

Всеукраїнського

традиційного Олімпійського Дня, який був проведений в Боздошському
парку м. Ужгород.
19 травня 2017 р. студенти факультету туризму та міжнародних
комунікацій взяли участь у волонтерській роботі в Перечинському
півмарафоні поштаря Федора Фекети.
25 травня 2017 року у м. Хуст збірна команда студентів ДВНЗ «УжНУ»
зайняла 1 місце у ХІІІ Універсіаді серед студентів ВНЗ ІІІ–IV р.а. з футболу.
У квітні 2017 р. на економічному факультеті проведено туристичний
похід на полонину Боржава, велоквест в Ужгороді, а також у травні 2017 р. на
базі відпочинку «Скалка» студенти факультету провели «День здоров’я».
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У першому семестрі 2016-2017 н. р. студенти природничо-гуманітарного
коледжу взяли участь у міських змаганнях: легкоатлетичний крос – 1 місце
(12.10.2016 р.); волейбол (юнаки) – 1 місце (23.11.2016 р.); волейбол (дівчата)
– 3 місце (23.11.2016 р.); естафета – 2 місце (05.10.2016 р.), а також в обласній
спартакіаді ВНЗ І–ІІ р. а.: легкоатлетичний крос – 2 місце (20.10.2016 р.);
волейбол (юнаки) – 5 місце (10.11.2016 р.); волейбол (дівчата) – 5 місце
(10.11.2016 р.); шахи – 4 місце (08.12.2016 р.); настільний теніс – 4 місце
(08.12.2016 р.). У другому семестрі студенти коледжу взяли участь у міській
спартакіаді: легкоатлетичний крос – 1 місце; волейбол (жінки) – 2 місце;
волейбол (чоловіки) – 1 місце; настільний теніс – 2 місце; міні-футбол – 1
місце; легкоатлетична естафета – 2 місце; а також в обласній спартакіаді:
шахи – 3 місце; настільний теніс – 3 місце; баскетбол – 2 місце.
В університеті впродовж року активно діє спортивна команда
підтримки-черлідерів.
Упродовж року на факультетах проведено дні здоров’я, кубки декана з
футболу та міні-футболу.
Участь студентів ДВНЗ «УжНУ» у всеукраїнських та міжнародних змаганнях
у 2016-2017 н. р.:
Прізвище,
ім’я, по
батькові
Дудаш Валерій
Аркадійович,
кандидат у
майстри спорту
України

Офіцинський
Максим
Романович,
майстер спорту
України

Факультет,
курс

Вид
спорту

Фізичний,
3 курс

Пауерліфтинг

Економічний,
3 курс

Пауерліфтинг

Ранг змагань

Місце

Чемпіонат України з класичного
пауерліфтингу серед чоловіків у
ваговій категорії 66 кг. (з
3
результатом 492,5 балів).
17-24.09.2016 р. м. Полтава
Чемпіонат України з класичного
пауерліфтингу серед студентів ВНЗ
у ваговій категорії 74 кг. серед
3
чоловіків (з результатом в сумі
триборства 552,5 кг.). 1-3.12.2016 р.
м. Коломия
Чемпіонат Кубку України з
пауерліфтингу серед чоловіків у
ваговій категорії 74 кг. (з
3
результатом в сумі триборства 490,0
кг.). 30.11-04.12.2016 р. м. Коломия
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Анікієнко Дарія
Сергіївна,
майстер спорту
України

Здоровя та
фізичного
виховання,
1 курс

Французов
Владислав
Ігорович,
кандидат у
майстри спорту
України
Шозда Наталія
Ростиславівна,
кандидат у
майстри спорту
України
Міщан Тарас
Вадимович,
кандидат у
майстри спорту
України

Здоровя та
фізичного
виховання,
2 курс

Тупиця
Михайло
Михайлович,
майстер спорту
України
Іляш Олександр
Васильович,
кандидат у
майстри спорту
України
Бобаль Наталія
Матвіївна,
майстер спорту
України
Магула Максим
Юрійович,
майстер спорту
України
Матевосов
Артем
Вікторович,
майстер спорту
України

Здоровя та
фізичного
виховання,
3 курс

Здоровя та
фізичного
виховання,
2 курс
Здоровя та
фізичного
виховання,
2 курс

Здоровя та
фізичного
виховання,
1 курс
Здоровя та
фізичного
виховання,
1 курс
Здоровя та
фізичного
виховання,
1 курс
Здоровя та
фізичного
виховання,
1 курс

Фехтування

Відкритий чемпіонат України серед
юніорів 1997 р.н. (шпага).
07-09.10.2016 р., м. Миколаїв

3

Кубок України Державного центру
туризму і краєзнавства учнівської
молоді.
22.10.2016 р. м. Київ

2

Кубок Киевгорстрой 110 етажей.
15.10.2016 р. м. Київ

3

Спортивні
танці

Міжнародні змагання, стандартно
європейська програма, категорія
«дорослі» В клас. 23.10.2016 р.
Словаччина, м. Тренчін

3

Гирьовий
спорт

Чемпіонат Світу з гирьового
спорту. 26-30.10.2016 р. Казахстан,
м. Актобе

2

Кубок України з боротьби самбо
серед юнаків старшого віку у
ваговій категорії 65 кг.
07-11.09.2016 р. м. Київ

3

Теніс

Кубок України з тенісу серед
дорослих.
08-16.10.2016 р. с. Святопетрівське

1

Фехтування

Чемпіонат України з фехтування на
візках. 03-08.11.2016 р. м. Київ
Чемпіонат України з фехтування на
візках. 03-08.11.2016 р. м. Київ

Фехтування

Етап Кубка світу з фехтування.
4 грудня 2016 р.
Словаччина, м. Братіслава

2

Чемпіонат України з фехтування на
візках. 03-08.11.2016 р. м. Київ

1

Відкритий чемпіонат Сербії з
сноубордингу. 20-21.03.17 р.

1

Спортивне
орієнтуван
ня

Легка
атлетика

Боротьба
самбо

Суспільних
Фехтуваннаук, 1 р.н.
ня
ОС «Магістр»
Здоровя та
Гулій Євгеній
Сноуборфізичного
Олександрович
динг
виховання,
Дьолог Надія
Юріївна
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2
3

4 курс
Семаль
Валентина
Юріївна

Тупиця
Михайло
Михайлович

Магула Максим
Юрійович

Прокоп Микола
Петрович

На

Здоровя та
фізичного
виховання,
3 курс

Здоровя та
фізичного
виховання,
3 курс

Здоровя та
фізичного
виховання,
1 курс
Здоровя та
фізичного
виховання,
4 курс

факультетах,

Чемпіонат України зі змішаних
Кікбоксинг єдиноборств ММА.
29.04.2017 р.

Гирьовий
спорт

Фехтування

Гирьовий
спорт

Чемпіонат України з гирьового
спорту серед юніорів.
06-09.04.2017 р.
Чемпіонат України з гирьового
спорту серед студентів у ваговій
категорії до 73 кг. 24-27.02.2017 р.
Відкритий Чемпіонат Європи з
гирьового спорту двоборство.
13.05.2017 р.
Відкритий Чемпіонат Європи з
гирьового спорту. 14.05.2017 р.
Етап Кубка світу з фехтування.
16-21.02.2017 р.
Кубок України з фехтування серед
спортсменів з УОРА (шпага).
06-11.04.2017 р.
Кубок України з фехтування серед
спортсменів з УОРА (рапіра).
06-11.04.2017 р.
Чемпіонат України з гирьового
спорту серед студентів у ваговій
категорії до 65 кг. 24-27.02.2017 р.

українсько-угорському

2

2

1

2
1
2
1

2

2

навчально-науковому

інституті та природничо-гуманітарному коледжі проводились бесіди щодо
необхідності здорового способу життя, фізіологічних особливостей
організму, норм харчування, фізичних навантажень.

VIII. Робота Студентської ради та Профкому студентів УжНУ
1. Студентська рада УжНУ:
1 вересня 2016 р. – допомога в організації Дня знань у ДВНЗ «УжНУ».
18 жовтня 2016 р. – організація флешмобів до 71-ї річниці УжНУ та
допомога в організації урочистого розширеного засідання Вченої ради,
присвяченого річниці університету.
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У жовтні 2016 року відновлено роботу Молодіжної координаційної ради
при Ужгородській міській раді. Головою об’єднання обрано голову
Студентської ради УжНУ Олександра Варшаву.
14-18 листопада 2016 р. – допомога в організації урочистих заходів,
присвячених Міжнародному дню студента.
16 листопада 2016 р. – участь в установчих зборах Молодіжної ради
м. Ужгород.
15 грудня 2016 р. члени Студентської ради УжНУ брали участь у ІІ
Всеукраїнському з’їзді представників органів студентського самоврядування
ВНЗ України.
15-17 грудня 2016 р. члени Студентської ради УжНУ взяли участь у
Всеукраїнському форумі «Студентство – авангард державотворення».
21 грудня 2016 р. спільно з Молодіжною радою м. Ужгород проведено
турнір з волейболу.
16 грудня 2016 р. спільно з Молодіжною радою м. Ужгород проведено
турнір з фут-залу.
20 лютого 2017 р. проведено флешмоб, присвячений Героям Небесної
Сотні та пам'яті про події Революції гідності.
4-6 березня 2017 р. спільно з Профкомом студентів організовано поїздку
для студентів до країн Європи (Словаччина, Австрія, Чехія, Угорщина).
8

березня

2017 р.

Студентська

рада долучилася

до

організації

відзначення Міжнародного жіночого дня.
4 квітня 2017 р. відбулися організаційні збори та призначено дату
виборів голови Студентської ради ДВНЗ «УжНУ» ( на 25 квітня 2017 р.).
9 квітня 2017 р. – участь у благодійній акції «Серце до серця».
25 квітня 2017 р. відбулись вибори голови Студентської ради УжНУ.
Голову студентського самоврядування обирали шляхом прямого таємного
голосування. Студентську раду УжНУ вперше в історії вузу очолила дівчина,
а саме, студентка економічного факультету Вікторія Микулянець.
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17 травня 2017 р. – допомога в організації щорічного конкурсу краси
«Міс УжНУ–2017».
26 травня 2017 р. – допомога в організації Студентського фестивалю у
рамках Тижня студентської дружби.
Упродовж навчального року Студентська рада є співорганізатором
культурно-масових заходів, а саме: Днів факультетів, конкурсів краси «Міс
факультету», конкурсу художньої самодіяльності «Студентська осінь»,
відзначення державних свят, флешмобів тощо.
2. Профком студентів УжНУ:
24-25 серпня 2016 р. – підготовка списків студентів І курсу, які належать
до пільгових категорій та мають право першочерговості на поселення в
гуртожитки УжНУ.
26-31 серпня 2016 р. – профком долучився до процесу поселення
студентів УжНУ в гуртожитки.
1 вересня 2016 р. – організовані заходи щодо проведення Дня знань та
посвяти першокурсників у студенти, спільно з відділом гуманітарно-виховної
роботи та Студентською радою.
Вересень 2016 р. – голови профбюро та профорги організували на
факультетах та в гуртожитках вечори знайомств з першокурсниками.
Вересень 2016 р. – прийняття студентів першого курсу у профспілку.
Вересень 2016 р. – збір документів студентів пільгових категорій.
21 вересня 2016 р. – організовано та проведено студентський похід на
г. Говерлу.
12-13 жовтня 2016 р. – організація мистецького конкурсу художньої
самодіяльності «Студентська осінь 2016», спільно зі Студентською радою
університету та ректоратом.
18 жовтня 2016 р. – допомога в організації відзначення 71-ї річниці
УжНУ.
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Жовтень-грудень 2016 р. – організація заходів щодо проведення Днів
першокурсників спільно із заступниками деканів з виховної роботи та
громадськими деканами факультетів. Фінансова підтримка.
14-18 листопада 2016 р. – організація заходів щодо відзначення
Міжнародного дня студента та проведення в університеті Тижня студента:
14 листопада 2016 р. – проведено конкурс на «Кращу\гіршу кімнату»
гуртожитків УжНУ.
15 листопада

2016 р.

–

проведення

всеуніверситетського

інтелектуального конкурсу «Брейн-ринг».
16 листопада 2016 р. − організація традиційного спортивного заходу
профкому ― «Кубок з футболу між гуртожитками УжНУ».
17 листопада 2016 р. – урочисте відзначення Міжнародного дня
студента, концертна шоу-програма у головному корпусі УжНУ.
Листопад-грудень 2016 р. – подання списків студентів, які досягли
значних успіхів у навчанні, спорті та громадському житті університету на
преміювання.
Грудень 2016 р. – вручено до Дня св. Миколая солодкі подарунки дітям,
чиї

батьки

навчаються

в

УжНУ

на

стаціонарній

формі

навчання

(78 подарунків).
15 грудня 2016 р. – благодійна поїздка профкому студентів у Берегівську
спеціалізовану школу-інтернат I–III ступенів.
У грудні 2016 року профком студентів започаткував нову традицію
подорожей студентів по Україні та Європі. Перша поїздка відбулася
17 грудня 2016 р. у старовинне місто Краків.
Грудень 2016 р. – встановлення та прикрашання ялинок у гуртожитках, в
головному корпусі УжНУ.
22 грудня 2016 р. – організація та проведення всеуніверситетського
святкування Нового року для студентів-активістів та викладачів УжНУ.
У лютому 2017 р. проведено низку заходів з відзначення Дня святого
Валентина (на всіх факультетах організовані «скриньки кохання», де всі
66

бажаючі мали змогу написати про свої почуття та надіслати «валентинку»
певному адресату, голови профбюро

факультетів виконували обов’язки

поштарів кохання та доставляли «валентинки» адресатам, проведено конкурс
«Краща Валентинка»).
4-6 березня 2017 р. спільно зі Студентською радою організовано поїздку
для студентів до країн Європи.
7 та 9 березня 2017 р. організовано та проведено заходи з відзначення
Міжнародного жіночого дня.
19 березня 2017 р. Профком студентів долучився до благодійного забігу
«Пробіжи – допоможи», який відбувся в рамках Міжнародного дня щастя.
Метою забігу було зібрати кошти на встановлення спортивного майданчику
для дітей з обмеженими можливостями.
Упродовж березня-квітня 2017 р. Профком студентів УжНУ спільно зі
Студентською радою долучився до ХІІ Всеукраїнської благодійної акції
Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця», під гаслом «Я хочу
бачити життя». На всіх факультетах було поставлено благодійні скриньки для
збору коштів.
1 квітня

2017 р.

Профком

студентів

долучився

до

загально-

університетського суботнику, у рамках акції «Закарпаттю – чисте довкілля».
20 квітня 2017 р. голови профбюро взяли участь у «Ярмарку кар'єри», що
відбувся у міському центрі зайнятості.
17 травня 2017 р. організовано та проведено загальноуніверситетський
конкурс краси «Міс УжНУ-2017», де взяли участь дівчата з 17 факультетів.
25 травня

2017 р. Профком

студентів

долучився

до

проведення

Студентського фестивалю, присвяченого Тижню студентської дружби.
Впродовж семестру – оформлення міжнародних карток на знижки (ISIC).
Профком допомагає вирішувати питання, які належать до його
компетенції, зокрема надає юридичну допомогу, матеріальну тощо. Профком
студентів та Студентська рада підтримують студентські ініціативи, зокрема
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студентські

фотовиставки,

благодійні

проекти,

роботу

студентських

музичних колективів УжНУ, команд КВК.
2 червня 2017 р. відбулася зустріч студентів-активістів із заступником
Міністра освіти і науки України Романом Гребою.
Студентська рада та Профком студентів УжНУ беруть участь в
управлінні університетом, в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій,
організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; проводять
організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
беруть участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти; делегують
своїх представників до робочих консультативно-дорадчих органів; беруть
участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов
проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
розпоряджаються коштами та майном, що перебуває на їх балансі; вносять
пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм стосовно розвитку
матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що
стосуються побуту та відпочинку студентів; сприяють залученню студентів
до здорового способу життя, занять спортом, активного відпочинку тощо, є
організаторами різноманітних акцій щодо поліпшення екологічного стану
довкілля. На засідання Профкому студентів та Студентської ради УжНУ
запрошуються спікери, представники громадських організацій, метою яких є
підвищення рівня екологічної відповідальності громадян.

IX. Організаційно-методичні заходи та регламент роботи
1. Здійснені організаційні заходи щодо початку 2016-2017 н.р. (серпень
2016 р.).
2. Здійснені

організаційні

заходи

гуртожитки (серпень 2016 р.).
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щодо

поселення

студентів

у

3. Проведена нарада-семінар із заступниками деканів із виховної роботи
з питань планування виховної роботи в університеті (26 серпня 2016 р.).
4. Скоординовано плани роботи складових організаційної структури
виховного процесу в університеті.
5. Видано наказ ректора від 07.09.2016 №22/01-17 «Про затвердження
академнаставників студентських груп на 2016-2017 н. р.».
6. Проведено вибори голів студентських рад факультетів.
7. Проведено вибори голови Студентської ради університету.
8. Систематично проводились наради із заступниками деканів з
виховної роботи.
9. Систематично

проводились

наради

з

академнаставниками

на

факультетах.
10. Систематично здійснювалась консультативна педагогічна допомога
Студентській раді університету та Профкому студентів.
11. На

факультетах

сформовано

інформацію

про

студентів,

які

потребують соціальної допомоги. У 2016-2017 н. р. за результатами зимової
сесії 121 студент соціально незахищеної категорії отримав стипендію від
директора ОП «Ужгородський коньячний завод» Володимира Гісема.
12. Регулярно впродовж навчального року на факультетах проводились
бесіди зі студентами пільгових категорій з приводу виплати матеріальної
допомоги та особливостей призначення стипендій.
13. Організовано

відвідування

студентських

гуртожитків

науково-

педагогічними працівниками та проведено низку заходів з виховної роботи в
гуртожитках.
14. На факультетах налагоджений зв'язок з батьками щодо інформування
їх

з

питань

успішності

та

поведінки

студентів

у

навчальний

та

позанавчальний час.
15. Систематично проводились тематичні книжкові виставки у Науковій
бібліотеці університету.
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16. Систематично проводились бесіди зі студентами щодо збереження
майна університету.
17. Проведено моніторинг якісних характеристик вихованості студентівпершокурсників, проведено опитування з метою вивчення потреб, інтересів
та побажань студентів.
19. Регулярно проводились інструктажі із безпеки життєдіяльності
студентів та профілактики травматизму.
20. Систематично проводились превентивні заходи із запобігання
тютюнової,

алкогольної

та

наркотичної

захворювань на СНІД тощо.
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залежностей,

профілактики

Висновки
Організація виховної роботи в університеті була спрямована на
формування всебічної, гармонійно розвиненої особистості, національно
свідомої та соціально активної людини з високою громадянською
відповідальністю, глибокими духовними, патріотичними почуттями, здатної
до неперервного розвитку і вдосконалення та проводилась за такими
напрямами: національно-патріотичне та громадянське виховання; професійне
виховання; політичне та правове виховання; морально-етичне виховання;
трудове та екологічне виховання; художньо-естетичне виховання; фізичне
виховання.
В університеті як у процесі навчання, так і відповідними виховними
заходами здійснюється вплив на свідомість і поведінку студентів з метою
формування у них сприйняття та поваги до визнаних у суспільстві
цінностей та переконаності у необхідності неухильного дотримання
прийнятих у суспільстві правил поведінки. Провідна роль при вирішенні
цих проблем у виховному процесі відводиться професорськовикладацькому складу, який через навчальний процес (лекції, семінарські,
практичні заняття тощо) здійснює латентне, непряме виховання:
формування професійних якостей, інтелектуальної та професійної
культури, позитивних якостей і рис. Виховна робота у позанавчальний час
спрямована на подальший розвиток творчих здібностей, формування
якостей, необхідних майбутньому фахівцеві.
Слід відзначити, що виховна робота за звітний період була спрямована
на впровадження сучасних освітніх технологій у навчально-виховний
процес, визнання пріоритету самовиховання студентів, індивідуальної
діяльності, орієнтованої на розвиток власного потенціалу. Особливе місце в
організації виховної роботи відводилось розв’язанню завдань професійного
виховання, метою якого є формування у студентів поваги до обраної
спеціальності, розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця.
Досягнуто певного позитивного рівня результативності виховного процесу.
За активної участі ректорату, адміністрації студмістечка, студентського
активу помітно поліпшилось планування і якість проведення виховних
заходів. Однак слід активізувати роботу академнаставників студентських
груп щодо вивчення індивідуальних особливостей студентів.
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