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Вступ
Виховна робота в університеті проводилась відповідно до основних
положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу
освіту», нормативних документів МОН України, Концепції національного
виховання

студентської

молоді,

Концепції

національно-патріотичного

виховання молоді, наказів ректора, розпоряджень проректорів, плану
виховної

роботи

зі

студентами

ДВНЗ

«Ужгородський

національний

університет» на 2017-2018 навчальний рік.
Основні завдання виховання особистості студента реалізовувалися в
університеті за єдності трьох складових освіти – навчання, розвитку і
виховання. У діяльності викладачів навчання і виховання були нероздільними
факторами. Організація виховної роботи здійснювалася комплексно, через
залучення

до

цієї

роботи

всього

факультетів,

українсько-угорського

працівників

природничо-гуманітарного

студентського

самоврядування,

науково-педагогічного

колективу

навчально-наукового

інституту,

коледжу,

первинної

адміністрації,

профспілкової

органів

організації

студентів.
Організація виховної роботи в університеті була спрямована на
формування всебічної гармонійно-розвиненої особистості, національно
свідомої

та

соціально

активної

людини

з

високою

громадянською

відповідальністю, з глибокими духовними, громадянськими, 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.
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Пріоритетними напрямами виховної роботи визначено національнопатріотичне виховання студентської молоді, створення умов для фізичного,
інтелектуального, морального і духовного розвитку студентів. Також, головна
увага була зосереджена на національно-патріотичному вихованні студентства
у поєднанні з вихованням толерантної особистості в умовах полікультурного
соціуму, адаптації студентів-іноземців у виші, організації дозвілля іноземних
студентів та сприяння їх самоорганізації.

4

І. Національно-патріотичне та громадянське виховання
1.

Відзначення Дня знань та посвята першокурсників у студенти

(1 вересня 2017 р.). Зокрема, на всіх факультетах, в українсько-угорському
навчально-науковому

інституті

та

природничо-гуманітарному

коледжі

проведено першу лекцію для студентів на тему «Від проголошення
Незалежності до нової України»; організовано та проведено урочисті збори,
присвячені Дню знань та посвяті першокурсників у студенти; святкову шоупрограму, де студенти першого курсу мали змогу познайомитись зі
старшокурсниками.
2.

Ознайомлення першокурсників з історією та традиціями

факультетів, українсько-угорського навчально-наукового інституту,
природничо-гуманітарного

коледжу

та

університету

(вересень-

жовтень 2017 р.).
3.

4-15 вересня 2017 року для студентів 1-х курсів природничо-

гуманітарного коледжу проведено тематичну бесіду «Гімн України: історія,
національні варіанти».
4.

Відзначення Міжнародного дня миру. На факультетах, в

українсько-угорському

навчально-науковому

інституті

та

природничо-

гуманітарному коледжі проведені тематичні відкриті лекції, круглі столи,
бесіди тощо. Зокрема, 21 вересня 2017 року на факультеті історії та
міжнародних відносин відбулася лекція з мультимедійною презентацією для
студентів-першокурсників, а також організовано показ документального
фільму «День після миру», після перегляду фільму відбулось його
обговорення.
5.

Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек. На факультетах

проведені заходи з нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек. У
Науковій бібліотеці проведено книжкову виставку «Бібліотека – це скарбниця
всіх багатств людського духу».
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6.

Вшанування ветеранів університету, привітання викладачів з

Днем працівника освіти (29 вересня 2017 р.).
7.

3 жовтня 2017 року в українсько-угорському навчально-науковому

інституті проведено лекції з історії війни в Республіці Афганістан та інших
локальних конфліктів.
8.

Відзначення Дня міста. Університет активно долучився до

святкування Дня міста Ужгород. Зокрема, факультети у центрі міста
продемонстрували
робототехніку

фізичні

(факультет

процеси

та

явища

інформаційних

(фізичний

технологій,

факультет),

математичний

факультет), дослідження хімічних реакцій (хімічний факультет), дослідження
мікроорганізмів

під

мікроскопом

(біологічний

факультет).

Учасники

вокальної студії «Соло міо» виступали у загальноміських заходах.
9.

Відзначення Дня захисника України та Дня українського

козацтва. На факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому
інституті проведені тематичні відкриті лекції, « круглі столи», бесіди, виховні
години. 14 жовтня 2017 року курсанти кафедри військової підготовки
демонстрували потужності свого підрозділу, розповідали про зброю та
допомагали охочим одягнути екіпірування. Вшанували пам’ять полеглих
захисників України на Пагорбі Слави.
10. Відзначення 72-ї річниці визволення України та Закарпаття від
німецько-фашистських загарбників. У жовтні 2017 року на факультетах
проведені тематичні бесіди, лекції, випущені стінгазети тощо.
11. 17 жовтня 2017 року на факультеті суспільних наук проведено
«круглий стіл» для студентів та школярів міста Ужгород на тему «Віхи
української державності».
12. Відзначення

72-ї

річниці

Ужгородського

національного

університету. Організовано та проведено: відкриття пам’ятного знаку
«Борцям за свободу і незалежність України» (17 жовтня 2017 р.); День
відкритих дверей в УжНУ (17 жовтня 2017 р.); розширене засідання Вченої
ради, присвячене 72-й річниці УжНУ (18 жовтня 2017 р.); розважальну шоу6

програму у фойє головного корпусу (18 жовтня 2017 р.); флешмоби; наукові
конференції тощо.
13. 23 жовтня 2017 року в українсько-угорському навчально-науковому
інституті організовано відзначення річниці Угорської революції 1956 року.
14. Відзначення Дня української писемності та мови. Зокрема,
9 листопада 2017 року студенти факультету туризму та міжнародних
комунікацій долучились до написання радіодиктанту «Нас багато. Ми різні.
Але нас об’єднує спільна мета». 9–15 листопада 2017 року для студентів
природничо-гуманітарного коледжу проведено тиждень української мови та
літератури, в рамках якого 9 листопада 2017 року організовано та проведено
Всеукраїнський диктант національної єдності.
15. 30 листопада 2017 року студенти факультету іноземної філології
взяли участь у святкуванні Дня незалежності Румунії.
16. Відзначення Дня Збройних Сил України. 6 грудня 2017 року
спільно з навчально-дослідницькою лабораторією літератури та фольклору
Закарпаття проведено конкурс української патріотичної пісні, присвячений
Дню Збройних Сил України. 8 грудня 2017 року кафедра військової
підготовки урочисто відзначила День Збройних Сил України – 26-и
найуспішнішим юнакам і дівчатам першого випуску кафедри урочисто
вручили погони молодшого лейтенанта.
17. Відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС. На факультетах, в українсько-угорському
навчально-науковому інституті та природничо-гуманітарному коледжі з 14 по
21 грудня 2017 року організовано та проведено тематичні виховні години,
«круглі столи», бесіди, покази фільмів тощо. Зокрема: на географічному
факультеті проведено лекційне заняття «Радіаційно небезпечні об’єкти»; на
факультеті інформаційних технологій проведено зустріч студентів з
учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
18. Відзначення 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років, штучних
голодів 1921-1923 років та 1946-1947 років в Україні. На факультетах, в
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українсько-угорському

навчально-науковому

інституті

та

природничо-

гуманітарному коледжі університету були проведені тематичні відкриті
лекції, науково-практичні конференції, покази документальних фільмів,
виховні години, бесіди, «круглі столи» тощо. Зокрема: на факультеті туризму
та міжнародних комунікацій зі студентами проведено інформаційнопросвітницький проект на тему «Голодомор не зламав»; на факультеті історії
та міжнародних відносин проведено студентський науковий «круглий стіл»,
присвячений Дню пам’яті жертв голодоморів в Україні (у рамках наукового
заходу відбулася також презентація інформаційного бюлетеня про трагічні
події в Україні 1932-1933 років); для студентів хімічного факультету
прочитано лекцію «Пам'яті жертв Голодомору»; для студентів географічного
факультету прочитано лекцію на тему «Демографія» (було приділено значну
увагу скороченню населення України у 30-х роках ХХ ст. внаслідок
Голодомору); на факультеті міжнародних економічних відносин студент
2 курсу Цап Денис Іванович змонтував відеоролик на тему «Голодомор 19321933 років», який був продемонстрований студентам факультету (цей
відеоролик

був

відправлений

для

участі

у

ІІ

Міжнародному

міждисциплінарному конкурсі імені Василя Маняка та Лідії КоваленкоМаняк); на факультеті суспільних наук зі студентами проведено тематичний
реквієм, студентську конференцію та перегляд документального кінофільму
«Голод 33-го»; на факультеті інформаційних технологій зі студентами
проведено виховну годину на тему «Пам'ять про Голодомор 1932-1933 рр.»;
на стоматологічному факультеті прочитано лекцію, присвячену розгляду та
аналізу трагедії Голодомору 1932-1933 років та її значення в історії сучасної
України; на інженерно-технічному факультеті для студентів проведено
тематичну бесіду на тему «Голодомор – трагедія українського народу» та
показано документальний фільм «Україна: забута історія – Голодомор»; на
медичному факультеті прочитано лекцію на тему «Голодомор 1932-1933 рр.:
причини та наслідки»; на біологічному факультеті проведено відкритий
перегляд документального фільму про Голодомор 1932-1933 років з
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подальшим обговоренням; на математичному факультеті прочитано лекцію
на тему «Голодомор… Забрав життя, скалічив душі»; на факультеті здоровя
та фізичного виховання проведено виховну годину на тему «Голодомор 19321933 рр.: національна трагедія – всесвітня проблема»; на економічному
факультеті прочитано лекцію на тему «Запалюючи свічку, молюся про
спокій…»; на факультеті іноземної філології прочитано лекцію на тему
«Голодомор

1932-1933

років:

причини,

механізми,

наслідки»;

на

філологічному факультеті проведено тематичну бесіду на тему «Голодомор
1932-1933 рр. в Україні: причини та наслідки» та запалено поминальну
свічку; в українсько-угорському навчально-науковому інституті випущено
інформаційно-тематичні
композицію

«Свіча

плакати

пам’яті»;

та
у

проведено

літературно-музичну

природничо-гуманітарному

коледжі

організовано: перегляд художнього фільму «Голодомор 33-го» та науководокументальних фільмів про Голодомор із подальшим їх обговоренням;
конкурс стіннівок, присвячений подіям Великого Голодомору в Україні;
студентську та викладацьку науково-практичну конференцію; вечір пам’яті
жертв Голодомору у студентському гуртожитку «Запали свічку»; методичний
семінар «Сучасне трактування актуальних сторінок історії та його виконання
у навчально-виховному процесі: Голодомор 33-го та постгеноцидний
синдром». Висвітлено події Голодомору у студентському соціальному проекті
«Історія очима молоді», а саме: «Дума про Голодомор» (автор Анастасія
Ковалів, її виконання принесло перемогу авторці на конкурсах «Студентська
осінь» та «Кращий студент Закарпаття – 2017»); на кафедрі історії України
викладачі в рамках викладання навчальної дисципліни «Історія та культура
України» приділяли окрему увагу питанню «Геноциду 1932-1933 рр.»,
завідувач кафедри, професор Р. А. Офіцинський взяв участь у прямому ефірі
Українського радіо в програмі «Вся країна» та провів відкриту відео-лекцію
на телеканалі Тиса-1 на тему «Геноцид в Україні 1932-1933 років»; у
Науковій бібліотеці розгорнуто тематичну книжкову виставку з відкритим
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переглядом літератури «Трагічні уроки історії: пам'ять про Голодомор 19321933 рр.». Студенти взяли участь у загальноміських заходах з нагоди
відзначення роковин Голодомору 1932-1933 рр. У другому семестрі 20172018 навчального року: на факультеті здоров’я та фізичного виховання
проведено виховну годину «Голодомор 1932-1933 рр.: національна трагедія –
всесвітня проблема»; на факультеті туризму та міжнародних комунікацій
проведено лекцію на тему «Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид проти
українського народу»; на юридичному факультеті прочитано лекцію на тему
«Голодомор 1932-1933рр. – геноцид проти українського народу»; на
фізичному факультеті розглядалися питання «Піраміда базисних потреб
людини»,

«Небезпеки

соціально-політичного

характеру»,

«Індикатори

сталого розвитку. Індекс людського розвитку»; на філологічному факультеті
проведено годину-реквієм «В руках, що виростили хліб не залишили і
зернини…», організовано перегляд документального фільму «Голодомор.
Великий злам» із серії «Невідома Україна»; на біологічному факультеті для
студентів 1-5 курсів проведено відкритий перегляд документального фільму
про Голодомор 1932-1933 років з подальшим його обговоренням, проведені
бесіди на виховних годинах про штучний голод 1921-1923 та 1946-1947 років
в Україні; на факультеті іноземної філології для студентів 1 курсу проведено
лекцію на тему «Письменницький хліб: літератори в голодні роки»; на
факультеті міжнародних економічних відносин проведено круглий стіл на
тему «Голодомор 1932-1933 років»; на стоматологічному факультеті
прочитані лекції, присвячені розгляду та аналізу трагедії Голодомору 19321933 років та його значення в історії сучасної України; на інженернотехнічному факультеті для студентів проведено тематичну бесіду на тему
«Голодомор 1946-1947 рр. в Україні» та показано документальний фільм
«Голод чи Голодомор 46-47?»; на хімічному факультеті, факультеті
інформаційних технологій, математичному факультеті академнаставниками
проведено тематичні бесіди зі студентами 1-4 курсів; у природничогуманітарному коледжі: розгорнуто тематичну виставку художньої, наукової
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та публіцистичної літератури «Голодомор в Україні – цілеспрямований
геноцид»; організовано науково-художню програму для студентів перших
курсів «Голодомор як засіб боротьби антинародної влади зі своїм народом»;
розпочато конкурс тематичних презентацій «Дума про Голодомор»; в
українсько-угорському

навчально-науковому

інформаційно-тематичні

плакати,

студенти

інституті

випущено

переглянули

тематичні

документальні відеоматеріали; на кафедрі історії України викладачі в рамках
викладання навчальної дисципліни «Історія та культура України» приділяли
окрему увагу питанням, присвяченим Геноциду 1932-1933 рр., масовий
штучний голод 1921-1923 років та 1946-1947 років в Україні, вшанування
пам’яті їх жертв, виховання у студентської молоді патріотизму та
толерантності; у Науковій бібліотеці УжНУ розгорнуто тематичні книжкові
виставки з відкритим переглядом літератури «Україна пам’ятає: Голодомор
1932-1933 рр.» та «Великі твої жертви, Україно».
19. Вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення
пам’яті Героїв Небесної Сотні. На факультетах, в українсько-угорському
навчально-науковому інституті та природничо-гуманітарному коледжі були
проведені тематичні відкриті лекції, студентські конференції, семінари, «
круглі столи», бесіди, диспути, присвячені вшануванню подвигу учасників
Революції Гідності та увічненню пам’яті Героїв Небесної Сотні. Організовано
покази документальних фільмів, присвячених патріотизму та мужності
громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року – лютому 2014 року
повстали на захист демократичних цінностей, а також зустрічі студентської
молоді з учасниками бойових дій, представниками волонтерських організацій,
активними учасниками Революції Гідності. Зокрема: на філологічному
факультеті проведено бесіду «Революція Гідності… Рецепція в пам’яті
сучасників»; на географічному факультеті проведено тематичну лекцію на
тему «Революція Гідності у контексті сучасних процесів формування
території України»; на хімічному факультеті підготовлено презентацію
«Революція Гідності, вшанування Небесної Сотні», а також вшановано
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загиблих хвилиною мовчання та розроблено стенд із сотнею ангелів, що
символізує Небесну Сотню; на факультеті інформаційних технологій
розроблено тематичну стінгазету; на факультеті туризму та міжнародних
комунікацій розроблено відео-зведення з подій на Майдані 2014 року; на
фізичному факультеті проведені бесіди «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»; у природничо-гуманітарному коледжі організовано
перегляд фільму «Вогонь Майдану не погас…» та проведено публічну лекцію
«Учимось оцінювати сьогодення з позицій історії». 21 листопада 2017 року
урочисто відкрито виставкову експозицію «Революція Гідності! Дні, які
змінили історію…» за участі головного редактора журналу «Миротворець»
Павла Гомоная. У Науковій бібліотеці УжНУ розгорнуто тематичну
книжкову виставку з відкритим переглядом літератури «Ціна Свободи». 20
лютого 2018 року у науковій бібліотеці УжНУ розгорнуто тематичну
виставку книг та інсталяцію, приурочену до Дня Героїв Небесної Сотні, а
також студенти організували покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних
знаків Героям Небесної Сотні. 21 лютого 2018 року студенти вшанували
пам'ять Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання та запаленням свічок на
площі Театральній у м. Ужгород, де в 2013-2014 рр. проходив Ужгородський
Євромайдан.
20. Відзначення Дня Соборності України. На факультетах проведені
тематичні відкриті лекції, виховні години тощо. У природничо-гуманітарному
коледжі організовано перегляд документального фільму «Щоб не втратити
державність…» з обговоренням проблемних питань та студентську дискусію
«Акт Злуки і Закарпаття».
21. 27 січня 2018 року у природничо-гуманітарному коледжі проведено
публічну лекцію на тему «Українська Центральна Рада. ІV Універсал. Уроки
історії».
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22. Відзначення Міжнародного дня рідної мови. На факультетах,
проведені тематичні відкриті лекції, семінари, «круглі столи», бесіди,
диспути, присвячені Міжнародному дню рідної мови. У природничогуманітарному коледжі проведено радіопрограму мовами національностей
Закарпаття та розгорнуто виставку у бібліотеці «Краса і велич українського
слова».
23. 2 березня 2018 року на кафедрі військової підготовки проведено
годину патріотичного виховання «Героїв стежина – від батька й до сина».
24. Відзначення 79-ї річниці проголошення Карпатської України.
На факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому інституті
проведені тематичні відкриті лекції, перегляди документальних фільмів,
присвячені відзначенню 79-ї річниці проголошення Карпатської України.
Зокрема, у центральному корпусі університету лекцію прочитав один з
найавторитетніших дослідників епохи Карпатської України, завідувач
кафедри політології та державного управління, професор Микола Вегеш.
15 березня 2018 року студенти долучились до загальноміських заходів та
мітингу з нагоди відзначення 79-ї річниці проголошення Карпатської України
на «Красному полі». 16 березня 2018 року у природничо-гуманітарному
коледжі прочитано лекцію про історію Закарпаття на тему «Ми не гості на
своїй землі» та проведено урочистий захід вшанування загиблих карпатських
січовиків «Карпатська Україна – свято величі і трагедія рідного краю».
25. Відзначення 204-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка.
На філологічному факультеті організовано: відеофлешмоб художнього
читання поезії Т. Шевченка; лекцію до 204-ї річниці від дня народження
Т. Шевченка для студентів Ужгородського коледжу мистецтв і культури;
виступ на телебаченні до Шевченківських днів.
26. 15 березня 2018 року в українсько-угорському навчально-науковому
інституті проведено урочисте відзначення річниці Угорської революції
1848 року.
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27. 16 березня 2018 року в українсько-угорському навчально-науковому
інституті проведено тематичні вечори, присвячені Ш. Петефі.
28. 29 березня 2018 року завідувач кафедри військової підготовки
виступив на телебаченні з метою патріотичного виховання молоді Закарпаття
та роз`яснення порядку проходження військової служби у запасі ЗСУ.
29. 23 квітня 2018 року на факультеті історії та міжнародних відносин
проведено флешмоб «Наше Закарпаття» (карта Закарпаття та прапори країнсусідів).
30. Відзначення Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні. На факультетах, в українськоугорському навчально-науковому інституті та природничо-гуманітарному
коледжі проведено військово-патріотичні тематичні заходи, відкриті бесіди зі
студентами 1–3 курсів, зустрічі з ветеранами війни, борцями за незалежність
України у ХХ столітті, учасниками антитерористичної операції та учасниками
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській
областях.

Зокрема,

у

природничо-гуманітарному

коледжі

проведено:

тематичну виставку художньої, наукової та публіцистичної літератури «Щоб
пам’ятали люди»; виховний захід у бібліотеці «Тема війни у сучасній
українській та світовій літературі»; перегляд кінофільму «Кіборги» з
подальшим його обговоренням (для мешканців гуртожитку); покладання
квітів до Могили невідомому солдатові на Пагорбі Слави; урочисту лінійку
до Міжнародного дня пам’яті і примирення; урочистий мітинг-реквієм «Щоб
не забули люди»; зустріч студентів 1-2 курсів з воїнами АТО та воїнамиафганцями. 9 травня 2018 року студенти УжНУ вшанували пам'ять борців за
незалежність покладанням квітів до пам’ятного знаку борцям за свободу
України.
31. Відзначення 80-х роковин Великого терору – масових репресій
1937-1938 років. На факультетах, в українсько-угорському навчальнонауковому

інституті,

природничо-гуманітарному
14

коледжі

університету

проведено тематичні відкриті лекції, виховні години, бесіди, «круглі столи»
на тему: «Україна в роки репресій», «Злочин без строку давності», «Минуле з
гірким присмаком», «Трагедія незнищеної волі», «Людолови» з нагоди
вшанування пам’яті жертв політичних репресій та роковин масових репресій
1937-1938 років. Професорсько-викладацьким складом кафедри історії
України, викладачами природничо-гуманітарного коледжу, упродовж другого
семестру 2017-2018 навчального року, під час викладання курсу «Історії
України» значна увага зверталася на питання, спрямовані на поширення
інформації про Великий терор – масові політичні репресії 1937-1938 років. 14
травня 2018 року у Науковій бібліотеці Ужгородського національного
університету розгорнуто тематичну виставку «Україна в роки репресій».
32. Відзначення Дня вишиванки. В університеті проведено конкурс
«Краще фото у вишиванці» (перемогу виборола студентка математичного
факультету). Факультети долучились до Всеукраїнського дня вишиванки.
17 травня 2018 року на юридичному факультеті та факультеті туризму та
міжнародних комунікацій проведено парад вишиванок. 19 травня 2018 року
представники студентського активу та заступник декана з виховної роботи
філологічного факультету виступили на телебаченні. 17 травня 2018 року на
факультеті історії та міжнародних відносин був введений дрес-код у
вишиванці.
33. Відзначення

Дня

природничо-гуманітарному

Європи
коледжі

в

Україні.

університету

На

факультетах,

проведено

у

тематичні

відкриті лекції, виховні години, бесіди тощо. В українсько-угорському
навчально-науковому

інституті

проведено:

екскурсію

«Ужгород

–

європейське місто», виховні години на тему: «Знай Європу більше», «На
шляху до Європи», «Європейський Союз – новий стандарт для України».
34. Вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського
народу. 14–18 травня 2018 року на факультетах проведено інформаційні
години, лекції, бесіди, тематичні виховні години. 18 травня 2018 року на
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факультеті туризму та міжнародних комунікацій організовано перегляд
історичного фільму «Хайтарма».
35. Відзначення 22-ї річниці Конституції України. На факультетах
проведено тематичні виховні години, « круглі столи», диспути тощо. Зокрема:
на факультеті міжнародних економічних відносин проведено тематичну
бесіду щодо дотримання Конституції та законів України (16 травня 2018р.);
на фізичному факультеті проведено лекцію «Розвиток конституціоналізму в
Україні, виховання громадянської свідомості та поваги до Основного Закону
України» (травень 2018 р.); студенти географічного факультету

відвідали

тематичну виставку, присвячену 22-й річниці прийняття Конституції України
(травень 2018 р.); для студентів факультету історії та міжнародних відносин і
факультету інформаційних технологій професор кафедри міжнародних студій
та суспільних комунікацій

Ігор Тодоров провів лекцію до 22-ї річниці

прийняття Конституції (24 травня 2018 р.); на інженерно-технічному
факультеті проведено виховні бесіди з інформуванням студентів про права,
гарантовані їм Конституцією та законами України (16–27 квітня 2018 р.); на
факультеті здоров’я та фізичного виховання для студентів 1-го курсу
спеціальності «Середня освіта (фізична культура)» старшим викладачем
кафедри фізичного виховання А. А. Федорішко проведено виховну годину на
тему «Розвиток конституціоналізму в Україні, виховання громадянської
свідомості та поваги до Основного Закону України» (2 травня 2018 р.) тощо.
У Науковій бібліотеці розгорнуто тематичну виставку на тему «Закони і права
для всіх єдині». 27 червня 2018 року студенти долучилися до загальноміських
заходів, присвячених урочистому відзначенню 22-ї річниці Конституції
України.
36. 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. На факультеті туризму
та міжнародних комунікацій проведено: бесіду-диспут «Слава на віки»
(21 листопада 2017 р.); «круглий стіл» на тему «Майдан: усна історія»
(22 листопада 2017 р.); виховну годину «Сучасні герої поряд» (23 листопада
2017 р.); похід у кінотеатр та перегляд фільму «Кіборги» (14 грудня 2017 р.);
круглий стіл «Основні етапи української державності». Студенти факультету
історії та міжнародних відносин відвідали фотовиставку «Якби не війна»
(30 листопада 2017 р.). На факультеті суспільних наук проведено науковопрактичну конференцію «Україна – ЄС: двосторонні відносини у контексті
загострення гібридної війни, конфлікту політики пам’яті та забезпечення прав
національних меншин» (3 травня 2018 р.). На факультеті міжнародних
економічних відносин проведено бесіду «Боротьба з порушеннями в
гуманітарній сфері України» (7 березня 2018 р.). На стоматологічному
факультеті проведено лекції на тему «Участь України в операціях НАТО»
(квітень-травень 2018 р.). На інженерно-технічному факультеті організовано
показ

документального

фільму

«Південний

кордон»

про

діяльність

волонтерів під час подій 2014 року (19 квітня 2018 р.). На фізичному
факультеті проведені бесіди «Зміна геополітичної орієнтації України з Росії
на Європу. Курс на емансипацію економіки від Росії» (лютий-березень
2018 р.), на виховних годинах проводились бесіди щодо підвищення
престижу

військової

служби

та

проти

пропаганди

сепаратизму

і

антиукраїнської ідеології (впродовж навчального року).
37. Проведення

екскурсій,

туристичних

поїздок,

походів

як

краєзнавчих, так і зарубіжних. На факультеті інформаційних технологій
проведено інформаційно-ознайомчу поїздку для студентів до м. Київ
(вересень 2017 р.). Студенти факультету історії та міжнародних відносин у
листопаді 2017 року відвідали м. Хотин у рамках вивчення теми «Петро
Сагайдачний – герой Хотинської війни 1621 р.», а також відвідали Монумент
пам’яті у м. Львів. Представники факультету суспільних наук відвідали
концтабір Освенцим у Польші (11 грудня 2017 р.). Для студентів природничо17

гуманітарного коледжу проведено пізнавальну екскурсію «Стежинами
рідного краю» до м. Мукачево (16 березня 2018 р.).
38. 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. Студенти матеріально (збір коштів, речей, продуктів)
підтримували військових у зоні АТО та займалися волонтерською діяльністю
в рамках надання допомоги учасникам АТО. На факультетах проведено низку
заходів з військово-патріотичного виховання, зокрема і за участі учасників
антитерористичної операції. 1 вересня 2017 року студенти філологічного
факультету зустрілися із волонтеркою Руху підтримки закарпатських
військових,

випускницею

філологічного

факультету

Олександрою

Артюхіною, воїнами-добровольцями Тарасом Деяком, Іваном Малетичем та
Олександром

Довбакою.

29

вересня

2017 року студенти

факультету

міжнародних економічних відносин зустрілися з головою правління ГО
«Спілка учасників бойових дій в АТО», учасником АТО Миколою
Марчишаком. 3 жовтня 2017 року студенти факультету суспільних наук
зустрілися

з

бійцями

15-го

окремого

гірсько-піхотного

батальйону.

26 жовтня 2017 року студенти факультету іноземної філології зустрілися з
учасником АТО Миколою Марчишаком. 21 листопада 2017 року студенти
біологічного факультету зустрілися з учасником АТО Олегом Височаном.
15 лютого 2018 року на факультеті міжнародних економічних відносин
організовано зустріч студентів з членами ГО «Спілка учасників бойових дій в
АТО». 17 квітня 2018 року проведено виховний захід «Воїни АТО – найкращі
вихователі», студенти природничо-гуманітарного коледжу зустрілися з
бійцями Ужгородського 15 батальйону – учасниками воєнних дій на Сході.
8 травня 2018 року студенти факультету туризму та міжнародних комунікацій
зустрілися

з

учасником

антитерористичної

Миколайовичем.
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операції

Клюй

Вадимом

ІІ. Професійне виховання
1. Ознайомлення першокурсників із традиціями університету,
факультетів, українсько-угорського навчально-наукового інституту та
природничо-гуманітарного коледжу, трудовими здобутками кращих
викладачів та випускників університету (вересень-жовтень 2017 р.).
2. Допомога студентам в оволодінні навичками роботи в бібліотеці з
інтернет-ресурсами (впродовж навчального року).
3. Залучення студентів до науково-дослідної роботи (впродовж
навчального року).
4. Здійснення контролю за успішністю та дисципліною студентів,
проведення бесід, інформування батьків тощо (впродовж навчального
року).
5. 22 вересня 2017 року біологічний факультет долучився до
святкування дня Ужгорода : було висаджено саженці липи на липовій алеї.
6. 4 жовтня 2017 року на факультеті здоров’я та фізичного виховання
створено студентський науково-дослідний гурток.
7. 19 жовтня 2017 року на факультеті історії та міжнародних відносин
урочисто вшанували пам'ять професора Івана Гранчака.
8. 31 жовтня 2017 року для студентів 5-6 курсів юридичного факультету
проведено презентацію Програми стажування в Апараті Верховної Ради
України з метою політичного та правового виховання, надання можливості
студентській молоді долучитися до законодавчої роботи, здобути практичний
досвід законодавчого процесу.
9.

Відзначення Міжнародного дня студента та проведення в

університеті Тижня студента (13–17 листопада 2017 р.). Проведено такі
заходи: загальноуніверситетська інтелектуальна гра-змагання «Брейн-ринг»
(перемогу здобули студенти факультету суспільних наук, у суперфіналі, який
відбувався між студентами-переможцями та викладачами перемогу вибороли
викладачі); День студентського самоврядування;
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мистецький конкурс

художньої самодіяльності «Студентська осінь 2017» (перемогу здобули
студенти

природничо-гуманітарного

коледжу);

конкурс

«Краща/гірша

кімната 2017» у гуртожитку; змагання з футболу між командами факультетів;
зустріч ректора зі студентами, які досягли значних успіхів у спорті,
переможцями обласних, всеукраїнських, міжнародних спортивних змагань,
фестивалів та зі студентським активом, відзначення кращих студентів
грамотами ректора, а також нагородження грамотами Ужгородської міської
ради та Ужгородського міського центру зайнятості.
10. 24 листопада 2017 року для студентів юридичного факультету,
факультету історії та міжнародних відносин, кафедри військової підготовки
проведено презентацію роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в
Україні.
11. 30 листопада 2017 року студенти УжНУ взяли активну участь у
конкурсі «Кращий студент Закарпаття –2017», де змагалися кращі студенти
навчальних закладів Закарпатської області, перемогу виборола студентка
природничо-гуманітарного коледжу УжНУ Анастасія Ковалів.
12. 18 грудня 2017 року на факультеті іноземної філології проведено
конкурс плакатів «Що для мене означає англійська мова».
13. Впродовж

листопада-грудня

українсько-угорському

2017

навчально-науковому

року

на

інституті

факультетах,
та

в

природничо-

гуманітарному коледжі проведено семінари з «Техніки пошуку роботи» з
відповідним навчанням щодо створення бази відео-резюме студентів–
випускників.
14. 11,17,18 квітня 2018 року на кафедрі військової підготовки
проведено відкриті пари «Захист вітчизни – почесний обов`язок громадянина
України».
15. Проведено презентацію роботи Спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ в Україні – Петром Насадюком та Санером Ахмедовим для студентів
факультету міжнародних економічних відносин (18 квітня 2018 р.) та для
студентів філологічного факультету (20 квітня 2018 р.).
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16. 24 квітня 2018 року відбулася презентація літопису, присвяченого
50-річчю заснування факультету іноземної філології.
17. 26 квітня 2018 року на факультеті історії та міжнародних відносин
стартували безкоштовні курси з інтернет-маркетингу.
18. 24 травня 2018 року представники філологічного факультету взяли
участь у програмі «Акценти полудня» на радіо «Ужгород», де відбулася
розмова про створення незвичного науково-мистецького спецвипуску
часопису «Екзиль» під назвою «Філфак класичний і модерний», а також
профорієнтаційна презентація нових спеціальностей на факультеті.
19. 30 травня 2018 року студенти взяли участь у конкурсі «Стартап УжНУ 2018».
20. 29 травня – 15 червня 2018 року в університеті вперше проведено
табір для школярів десятих класів «Літній університет».
21. На стоматологічному факультеті організовано конкурс «Краща
академічна група» серед 1– 4 курсів.
22. Відзначення професійних свят. У вересні 2017 року студентами
географічного факультету представлено факультет та спеціальності кафедри
лісового і садово-паркового господарства з нагоди дня працівника лісового
господарства на урочистих зборах працівників галузі у Боздозькому парку.
27 вересня 2017 року на факультеті туризму та міжнародних комунікацій
урочисто відзначено Всесвітній день туризму, а 25 грудня 2017 року
відзначено Міжнародний день інформації. 10 жовтня 2017 року на факультеті
історії та міжнародних відносин відзначено День перекладача. На факультеті
суспільних наук урочисто відзначено: День політолога (2 вересня 2017 р.);
День соціального працівника (6 листопада 2017 р.); День філософа
(16 листопада 2017 р.); День психолога (23 квітня 2018 р.). 11 жовтня
2017 року на юридичному факультеті відзначено День юриста. 8 –15 жовтня
2017 року в природничо-гуманітарному коледжі організовано тиждень
юридичних дисциплін та проведено брейн-ринг серед студентів, присвячений
Дню юриста. 25 жовтня 2017 року на факультеті міжнародних економічних
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відносин проведено День перекладача. 5 листопада 2017 року в українськоугорському навчально-науковому інституті урочисто відзначено День
угорської науки. 14 листопада 2017 року на факультеті здоров’я та фізичного
виховання урочисто відзначено Міжнародний день логопеда. 11–15 грудня
2017 року на факультеті іноземної філології проведено Тиждень англійської
мови. 27 лютого – 1 березня 2018 року – святкування першої річниці
факультету здоров’я та фізичного виховання, зокрема проведено: змагання з
настільного тенісу та міні-футболу на «Кубок декана»; урочистий концерт;
вручення дипломів випускникам-магістрам; святкову дискотеку. 5–7 березня
2018 року відбулося святкування 26-ї річниці з дня заснування інженернотехнічного факультету. 16 березня 2018 року на факультеті здоров’я та
фізичного виховання проведено День здоров’я. 19 квітня 2018 року урочисто
відзначено «День Гіпократа». 20 квітня 2018 року на факультеті туризму та
міжнародних комунікацій урочисто відзначено п’яту річницю створення
факультету. У квітні 2018 року на математичному факультеті урочисто
відзначено «День Піфагора». 21–27 квітня 2018 року урочисто відзначено
Тиждень факультету історії та міжнародних відносин, а 25 травня 2018 року
відзначено «День Геродота». 26 квітня 2018 року відзначено День біолога.
28 квітня 2018 року на фізичному факультеті урочисто відзначено «День
Архімеда». 16 травня 2018 р. на філологічному факультеті проведено День
факультету, в межах якого організовано Ярмарок добрих справ (благодійний
захід, кошти якого були направлені для дітей-сиріт Свалявського будинку
дитини) та флешмоб «Філологічне коло». 24 травня 2018 року урочисто
відзначено День хіміка.
23. Організація (або участь) студентських наукових конференцій,
семінарів, лекцій, конкурсів, «круглих столів», навчально-ознайомчих
поїздок тощо (впродовж навчального року). На факультеті міжнародних
економічних відносин проведено: лекцію заступником директора Міграційної
служби Швейцарії з міжнародних питань Урсом Вон Арбом на тему
«Міграційна політика Швейцарії» (4 вересня 2017 р.); лекцію Dr. C. Symchak
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на тему «Thoughts on international welcome in Uzhhorod» (26 вересня 2017 р.);
лекцію Клінтона Вайта (США) на тему «Church and state in the USA»
(20 жовтня 2017 р.); англомовну лекцію волонтера Майкла Голенбека зі
штату Нью-Йорк (США) на тему «Секрет успіху» (16 листопада 2017 р.);
студентську науково-практичну конференцію на тему «Сучасні міжнародні
економічні відносини» (7 грудня 2017 р.); у рамках студентського наукового
товариства «Міжнародник» відбулася рольова гра-моделювання на тему
«Роль ОБСЄ в процесі мирного врегулювання ситуації на сході України»
(12 грудня 2017 р.); екскурсію до Закарпатського Комінвестбанку (27 лютого
2018 р.); презентацію міжнародної програми «Молодіжний делегат України
до ООН» (19 квітня 2018 р.); похід до Генерального консульства Угорщини в
Ужгороді та ознайомлення з основами консульської роботи (20 квітня
2018 р.); виїзний семінар на базі Закарпатської установи з виконання
покарань в рамках навчальної дисципліни «Дипломатична і консульська
служба» (27 квітня 2018 р.). Студенти факультету міжнародних економічних
відносин взяли участь: у освітньому проекті «EU Study Days in Ukraine»
(15-18 лютого 2018 р.); у Всеукраїнській студентській науково-практичній
конференції, присвяченій моделюванню діяльності Ради Безпеки ООН
(12 квітня

2018 р.);

у

Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції
України в умовах нових глобалізаційних викликів» (17–19 квітня 2018 р.);
спільну участь з американськими студентами у заходах за американською
програмою «World Race» (20 квітня 2018р.). На факультеті суспільних наук
організовано та проведено: круглий стіл «Можливості та виклики політичної
науки на сучасному етапі» (12 вересня 2017 р.); поїздку до Часлівецької
школи-інтернату

для

дітей-сиріт

(18

вересня

2017 р.);

конференцію

«Педагогічні інновації у фаховій освіті» (20 жовтня 2017 р.); круглий стіл
«Тоталітаризм у ХХІ ст.» (7 листопада 2017 р.); лекцію-конференцію
«Науково-дослідницька робота як складова професійної діяльності фахівця»
(23 листопада 2017 р.); конференцію «Проблеми сучасної освіти в Україні:
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погляд зсередини» (7 грудня 2017 р.); тренінг Всеукраїнської компанії
ЧЕСНО (16 квітня 2018 р.); Всеукраїнський конкурс студентських наукових
робіт із спеціальності «Соціальна робота» (26 квітня 2018 р.). На інженернотехнічному факультеті організовано: екскурсію на ТОВ «Металворкс»
(22 вересня 2017 р.); екскурсію для студентів четвертого курсу на ТОВ
«Джейбіл Серкіт Юкрейн Лімітед» (13 жовтня 2017 р.); соціологічне
дослідження серед студентів-випускників на тему «Найкращий роботодавець
регіону» (20–22 листопада 2017 р.); семінар-презентацію «Транспортна
модель Ужгорода – інструмент для стратегічного планування та ефективного
управління міською транспортною системою» (8 грудня 2017 р.); проведення
традиційної щорічної виставки робіт архітекторів м. Ужгород (19–23 лютого
2018 р.); екскурсію для студентів третього курсу на ТОВ «Металворкс»
(м. Ужгород) (6 березня 2018 р.); навчально-ознайомчу екскурсію для
студентів 2–5 курсів на ЗАТ «Єврокар» (20 березня 2018 р.); екскурсію для
студентів 2–3 курсів на ТОВ «Ядзакі Україна» (28 березня 2018 р.); екскурсію
для

студентів 1–2 курсів на ТОВ «Джейбіл Серкіт Юкрейн Лімітед»

(12 квітня 2018 р.). Студенти інженерно-технічного факультету взяли участь:
у другому етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Міське
будівництво та господарство» (м. Рівне) (квітень 2018 р.); у Всеукраїнському
огляді-конкурсі дипломних проектів спеціальності «Міське будівництво та
господарство» (м. Рівне) (квітень 2018р.); у II етапі ХХ Всеукраїнської
студентської олімпіади з системного програмування серед студентів
університетів і технічних навчальних закладів (м. Харків) (3–6 квітня 2018 р.);
у

Всеукраїнській

студентській

олімпіаді

«Технічна

діагностика

обчислювальних пристроїв та систем» (м. Одеса) (10–12 квітня 2018 р.); у
Другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з комп'ютерної
інженерії (м. Кременчук) (11-13 квітня 2018 р.). Студенти юридичного
факультету взяли участь у програмі Міністерства юстиції України щодо
реформування системи юстиції та відвідали презентацію програми «Маєш
право» (25 вересня 2017 р.), а також для студентів проведено: майстер-класи з
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юристами М. М. Машкаринцем, І. С. Сехіним, З. В. Темнохудовою (вересеньжовтень 2017 р.); лекцію «Кримінологічна характеристика та запобігання
злочинності неповнолітніх» (лектор – старший інспектор з ювенальної
превенції Сектору превенції Ужгородського відділу поліції в Закарпатській
області, капітан поліції Бобурка Микола Миколайович (березень 2018 р.);
Х Міжнародну науково-практичну конференцію викладачів та студентів
«Закарпатські правові читання» (19–20 квітня 2018 р.); лекції з німецького
корпоративного права та Європейського економічного права англійською
мовою (лектор – професор Райнер Ведде, Вісбаденський Інститут права та
економіки) (квітень 2018 р.); «круглий стіл» на тему «Актуальні проблеми
європейського економічного права» з професором Райнером Ведде (квітень
2018 р.); Наукову конференцію студентів (19-20 квітня 2018 р.); відкриті
лекції академіка А. Г. Бобкової та член-кор. А. В. Устіменка (травень 2018 р.);
круглий стіл «Актуальні проблеми кримінального права та кримінології»
(31 травня 2018 р.); « круглий стіл» з представниками Закарпатської митниці
(травень 2018 р.); студенти відвідали: Закарпатську установу виконання
покарань №9, Головне управління ДФС, Генконсульство Словаччини
(березень 2018 р.) та ознайомились з роботою митного поста «Тиса» (травень
2018 р.). Для студентів факультету здоров’я та фізичного виховання
організовано:

поїздку

до

Вільшанського

дитячого

будинку-інтернату

(28 вересня 2017 р.); зустріч з учасниками швейцарської делегації та
благодійної

організації

«Комітет

медичної

допомоги

в

Закарпатті»

(28 вересня 2017 р.); проведено лекцію магістром природничих наук (медикосанітарні науки) Вальтером Ратцель-Кюрцдьофером на тему «Ерготерапія –
необхідна складова психо-соціального обслуговування» (29–30 вересня
2017 р.); лекцію з Одрі Вульпен AV (тренер, стратегічний радник та керівник
проекту в фундації Pameijer в м. Ротердам), Марйолен Баккер MВ (тренер,
психіатрична медсестра, спеціаліст фундації Pameijer в м. Ротердам), Піетер
Вердоорн PV (тренер, стратегічний радник та лідер проектів фундації
Pameijer в м. Ротердам) на тему «Розвиток сфери охорони психічного
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здоров’я» (10 жовтня 2017 р.); лекцію директором лікувально-педагогічної
школи у місті Біль (Швейцарія) Антоном Вагнером на тему «Елементи
ранкових загальних зборів-привітання та їх значення для колективу і дітей,
закладу і дисципліни в ньому та для проведення терапевтичних заходів»
(2 листопада 2017 р.); курс лекцій викладачем з ерготерапії інституту
медичного менеджменту та науки про здоров’я Університету м. Байройт
(Німеччина); студенти та викладачі відвідали санаторій «Малятко», де мали
змогу ознайомитися з таким видом оздоровлення і реабілітації, як іпотерапія
(4 листопада 2017 р.); семінар «Як стати науковцем», який провела кандидат
медичних

наук,

лікар-психіатр,

neuropsychopharmacology

член

European

College

of

Крамар Юлія (26 лютого 2018 р.); комплексну

лекцію для студентів факультету на тему «Раннє втручання збільшує шанси
дітей в реалізації свого потенціалу» (23 березня 2018 р.); Міжнародний
науковий конгрес студентів та молодих вчених на тему «Актуальні питання
фізичної культури, спорту та ерготерапії» (12–13 квітня 2018 р.); відкриту
лекцію на тему «Електростимулятор COMPEX SP 8» (17 травня 2018 р.);
відкрите практичне заняття «Аквааеробіка для дітей молодшого шкільного
віку з проблемами дихальної системи» (17 травня 2018 р.). На факультеті
інформаційних технологій проведено ІV відкритий конкурс програмістів
УжНУ, участь також приймали кращі учні шкіл відповідної спеціалізації
(4 жовтня 2017 р.). На філологічному факультеті: на кафедрах діють наукові
гуртки, які щомісячно проводили засідання (на кафедрі української
літератури – «Літературознавчий гурток», керівник – доц. Балла Е.Ю., на
кафедрі журналістики – прес-клуб молодого журналіста «Медіаперспективи»,
керівник – доц. Тарасюк В.Ю.); для студентів спеціальності «Журналістика»
проведено екскурсію на поліграфічне підприємство «Патент» (23 жовтня
2017 р.); проведено ІІІ науково-практичну конференцію студентів та
аспірантів (26–28 квітня 2018 р.); на факультеті активно працює Навчальнодослідна лабораторія української літератури та фольклору. На економічному
факультеті

організовано:

зустріч

студентсько-викладацької
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делегації

економічного факультету Кошицького технічного університету (22 листопада
2017 р.); екскурсію на підприємство FLEX (12 грудня 2017 р.); поїздку
делегації в політехнічний університет м. Пожега (Хорватія) (14 грудня
2017 р.); лекцію про перспективи навчання за міжнародною програмою
академічного

обміну

Erasmus+

(лютий

2018 р.);

зустріч

з

фірмою-

роботодавцем Приватбанк (березень 2018 р.); розробку нової програми
«Креативна молодь», в рамках якої започатковано конкурс студентських
робіт «Долучись до розвитку бізнесу в галузі PR» (березень 2018 р.);
екскурсію

на

ТОВ

«Ядзакі

Україна»

(травень

2018 р.).

Студенти

географічного факультету взяли участь: у зустрічі з представниками компанії
«STIHL»

(листопад

2017 р.),

у

Всеукраїнській

олімпіаді

з

геодезії,

землеустрою та кадастру, яка відбулася в м. Одеса (18–20 квітня 2018 р.); у
всеукраїнській олімпіаді з географії,

яка відбулася в

м. Київ (квітень

2018 р.); у IV Всеукраїнському конгресі молодих географів «Хрінницьке
Надстир'я. Особливості використання території» (27 квітня –1 травня 2018 р.);
у Міжнародному воркшопі «Відмінності і спільні риси Закарпаття і краю
Височина» (13-17 травня 2018 р.), а також студентів ознайомлено з роботою
департаменту екології та природних ресурсів ЗОДА та Закарпатського центру
з гідрометеорології (23 квітня 2018 р.). Студенти факультету туризму та
міжнародних комунікацій взяли участь: у організації та проведенні
Міжнародної
(19 вересня

науково-практичної
2017 р.);

у

конференції

Міжнародній

«Три

туристичній

«Т»

у

туризмі»

виставці-ярмарку

«Турʼєвроцентр – Закарпаття 2017» (22–23 вересня 2017 р.); у семінарі
«Формування привабливості та розвиток потенціалу туризму сільських
територій» (12 жовтня 2017 р.); у воркшопі «Стратегічний розвиток
підприємств, міст та регіонів» (27 жовтня 2017 р.); у розмовному клубі
«Вікно в Америку» (вересень-жовтень 2017 р.); у HoReCa Show Lviv 2017 –
міжнародному фестиваль-шоу у сфері гостинності та готельно-ресторанного
бізнесу (1 листопада 2017 р.); у міжнародній виставці «Ukrainian Food Expo»
(листопад

2017 р.);

в

організації

фестивалю
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«Закарпатське

Божоле»

(17-18 листопада 2017 р.); у першому етапі Всеукраїнської олімпіади з
туризму (16 лютого 2018 р.); у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з туризму
(14-16 травня 2018 р.). Для студентів факультету туризму та міжнародних
комунікацій проведено: туристичний похід на Перечинщину (27–28 вересня
2017 р.); краєзнавчу поїздку на Тернопільщину з відвідуванням печери
Кришталева (29 вересня 2017 р.); студентську конференцію «Туризм як
фактор інтеграції в міжнародний економічний простір» (14 грудня 2017 р.);
екскурсію в Закарпатський музей народної архітектури та побуту та
Ужгородський замок (21 лютого 2018 р.); екскурсійну поїздку маршрутом:
м.Ужгород – смт. Чинадієво (замок Сент-Міколош) – с. Верхня Грабівниця
(бункер Лінії Арпада) – водоспад Шипіт – с. Пилипець – м. Ужгород
(22 лютого 2018 р.); відвідування мотузкового парку «Тарзан» у рамках
навчальної дисципліни «Організація анімаційної діяльності» (23 квітня
2018 р.);

оглядову

екскурсію

готелем

«Емігранд»

(квітень

2018 р.);

туристично-краєзнавчу подорож «Ключ в Європу: Будапешт – Відень»
(20-22 квітня

2018 р.);

екскурсії

центральною

частиною

м.

Ужгород

англійською, німецькою та іспанською мовами (травень 2018 р.); воркшоп
«Височина та Закарпаття: історико-культурний потенціал для розвитку
туризму» в Політехнічному інституті Їглави (Чеська Республіка), екскурсії у
м. Прага та м. Телч (13-18 травня 2018 р.); туристичну поїздку «Ужгород –
Львів – Хотин – Кам’янець-Подідьський – Бакота – Чернівці – Ужгород»
(16–19 травня 2018 р.); туристичну поїздку Ужгород – Шипіт – Синевир –
Колочава – Ужгород (31 травня – 1 червня 2018 р.); проходження практики у
Турецькій Республіці та Словацькій Республіці (впродовж другого семестру
2017-2018 н. р.), також студенти впродовж семестру проводили екскурсії по
м. Ужгород для факультетів, як українською мовою, так і іноземною. На
факультеті історії та міжнародних відносин: віце-президент Атлантичної ради
України

Олег

Кокошинський

та

старший

науковий

співробітник

Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко
провели для студентів тренінг під назвою «Аналіз індексу безпеки: створення
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регіонального паспорта безпеки» (16 жовтня 2017 р.); студенти відвідали
Посольство України в Словацькій Республіці (22 жовтня 2017 р.); проведено
Науковий пікнік біля Діви Марії у Горянах (Середньовічна пам'ятка Церкви
св. Анни, або Горянської Ротонди) (25 жовтня 2017 р.); проведено брейн-ринг
на тему Європи від Представництва ЄС в Україні (14 лютого 2018 р.);
організовано екскурсію для студентів-археологів до профільних музеїв
Львова та Києва (22 лютого 2018 р.); проведено перший етап студентської
олімпіади з історії (1 березня 2018 р.); у рамках співпраці факультету історії
та міжнародних відносин з Інститутом політичних наук Краківського
педагогічного університету у рамках дослідницького проекту «Перші
покоління свободи». Держава, патріотизм, демократія у свідомості молоді
(студентської) у Польщі та Україні – порівняльний аналіз», співробітниками
Інституту політичних наук Краківського педагогічного університету –
доктором Радославом Марзецьким (Radosław Marzęcki) та магістромдокторантом гуманітарного факультету Матеушем Каміонка (Mateusz
Kamionka), проводилось якісне дослідження (метод персоналізованого
інтерв’ю) (2 березня 2018 р.); проведено семінар «Усна історія як метод і
джерело» (12 березня 2018 р.); науковий круглий стіл «Празька весна»
1968 року і Україна (13 березня 2018 р.); проведено навчально-ознайомчу
поїздку до Аушвіц – Біркенау та Кракова (21 квітня 2018 р.); організовано
дебати «США як гегемон у сучасній системі міжнародних відносин»
(24 квітня 2018 р.); проведено інтелектуальну гру «Найрозумніші!» (25 квітня
2018 р.); інтерактивну гру «Креативна освіта молоді заради відповідальної
мобільності» (26 квітня 2018 р.); ІІІ науковий пікнік «Шарм прекрасної епохи:
спроба ментальної реконструкції» до маєтку графа Нандора Плотені у
Великих Лазах біля Ужгорода (26 квітня 2018 р.); проведено щорічну
студентську наукову конференцію (16 травня 2018 р.); проведено перший
студентський методичний семінар «Модернізація освітньої системи Естонії»
(24 травня 2018 р.); студенти факультету, а саме відокремлений підрозділ
ГО Центр «Молода дипломатія» долучилися до святкування Міжнародного
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дня Організації Об'єднаних Націй та провели освітньо-рольову гру Модель
ООН (24 жовтня 2017 р.); викладачі, аспіранти та студенти взяли участь у
студіях методоб’єднання вчителів історії міста Ужгород (8 листопада
2017 р.); студенти взяли участь у семінарі по безвізу «Подорожуй
відповідально» (9листопада 2017 р.); проведено студентський науковий
семінар з історичних дисциплін на тему «Геральдика історичного Закарпаття:
символи, смислові конотації» (13 листопада 2017 р.); студенти–історики
відвідали Хрестовоздвиженський

кафедральний греко-католицький собор

м.Ужгорода (13 листопада 2017 р.); у рамках програми «Erasmus» студенти
прослухали цикл лекцій відомого словацького історика, доцента Університету
Матея Бела в Банській Бистриці Міхала Шмігеля (20-24 листопада 2017 р.);
організовано навчальну екскурсію у м. Чернівці (29 листопада 2017 р.);
проведено Науковий пікнік «Середнянський замок та орден тамплієрів:
реконструкція легенди» на околицях Середнянського замку (15 грудня
2017 р.). На біологічному факультеті проведено: Міжнародну конференцію
молодих

учених

та студентів

«Актуальні

проблеми біологічних

та

агроекологічних досліджень у Карпатському регіоні» (24 квітня 2018 р.). На
математичному факультеті: прочитано цикл лекцій професором з Америки,
випускником УжНУ Ігорем

Айзенбергом (квітень 2018 р.) та проведено

екскурсію на ТОВ «Ядзакі Україна» (травень 2018 р.). На хімічному
факультеті проведено екскурсії для студентів 4 курсів по лабораторіях м.
Ужгорода (березень-травень 2018 р.). На факультеті іноземної філології
відзначено Міжнародний день франкофонії, проведено захід «Французька
культура серед нас» (20березня 2018 р.) та екскурсію до м. Берлін (5–8 травня
2018 р.), а також студенти взяли участь у ІІ Міжнародній конференції у м. Бая
Маре (Румунія) (10-12 травня 2018 р.). На фізичному факультеті: проведено
ознайомчу практику студентів у Карловому університеті (м. Прага), під час
якої студенти та викладачі відвідали лабораторії в університеті, Інституті
експериментальної фізики та Інституті матеріалознавства Чеської АН
(16 лютого 2018 р.); студенти взяли активну участь у святкуванні днів науки
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«Стартап УжНУ» (квітень 2018 р.); організовано екскурсію на підприємство
ТОВ «Ядзакі Україна», де студентів ознайомили зі специфікою виробництва
продукції та ІТ-забезпечення мережі на підприємстві (квітень 2018 р.). На
медичному факультеті проведено: майстер-клас по УЗД сонних артерій
(14 квітня 2018 р.); акцію STROKE AWARENESS CAMPAIGN» з метою
виявлення факторів ризику інсульту, інфаркту та їх профілактики (25 квітня
2018 р.); курси надання невідкладної допомоги «Basic Life Support»
(щомісячно впродовж другого семестру 2017–2018 н.р.); XVI міжнародну
науково-практичну студентську конференцію «Науковий потенціал молоді –
прогрес медицини майбутнього» (18–21 квітня 2018 р.). У природничогуманітарному
переможців

коледжі

проведено:

Всеукраїнського

зустріч-презентацію

чемпіонату

з

учасників

інформаційних

і

технологій

«Екософт зі студентами 1-х курсів спеціальності «Інженерія програмного
забезпечення» (30 січня 2018 р.); звіт «Наших студентів манить МАН», про
підготовку до ІІ етапу захисту науково-дослідницьких робіт студентів учасників МАН України (6 лютого 2018 р.); ІV обласну олімпіаду – конкурс
«Юний інформатик» для учнів 9-их класів ЗОШ І-ІІІ ступенів (15 березня
2018 р.); традиційний Тижневик економічних дисциплін (16–20 квітня
2018 р.); екскурсію на ТОВ «Джейбіл Серкіт Юкрейн Лімітед», зустріч із
представниками ПрАТ «СК «Юніка», науково - практичну конференцію
(17-19 квітня 2018 р.); студенти взяли участь у «Start Up Village – 2018»
(26 квітня 2018 р.).
24. Організація
людьми,

зустрічей

підприємцями,

студентів

керівниками

із

цікавими,

підприємств

та

успішними
установ,

випускниками університету. На факультеті міжнародних економічних
відносин проведено зустрічі студентів: з послами країн-членів Вишеградської
групи (7 жовтня 2017 р.); з Мірославом Мойжіта – Генеральним консулом
Словацької Республіки в Ужгороді (5 грудня 2017 р.); зі спеціалістом з
підбору персоналу Nestlé Бізнес Сервіс Львів (NBS Lviv) – міжнародного
підрозділу всесвітньо відомої компанії «Nestlé» (14 грудня 2017 р.); з
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генеральним директором «Calypso tour ua» Ерканом Чаушем, який розповів
про можливості стажування студентів в готелях Туреччини

(27 лютого

2018 р.); з експертом Центру політико-правових реформ (м. Київ) Павлом
Білаком на тему «Виклики для України – 2018 р.» (6 березня 2018 р.); з
представниками ужгородської філії компанії JABIL, під час якої студенти
змогли на практиці використати знання, які вони здобули з дисципліни
«Методи аналізу та прийняття управлінських рішень» (21 березня 2018 р.);
з головою Ради Асоціації міст – побратимів Ужгород – Корвалліс, Нonoris
causa УжНУ

п. Пітером Бобером щодо обговорення змін у зовнішній та

внутрішній політиці США за підсумками президенства Дональда Трампа
щодо перспективи взаємовідносин України і США (25 квітня 2018 р.); зі
студентами зустрілися Його Високість Ерцгерцог і Королівський Принц
Шандор та ЇЇ Високість Ерцгерцогиня і Королівська Принцеса ГертаМаргарета Габсбург Лотаринзькі (3 травня 2018 р.); відбулася зустріч з
делегацією з США–зі студентами з Judson University, Elgin, Illinois у форматі
програми One Collective (8 травня 2018 р.); з екс-дипломатом Апостольської
нунціатури, Єпископом Мукачівської греко-католицької єпархії Владикою
Міланом (18 травня 2018 р.); з представниками Асамблеї громадських рад
Закарпаття (25 травня 2018 р.). Студенти факультету історії та міжнародних
відносин спілкувалися із заступником голови дипломатичної місії США в
Києві (23 жовтня 2017 р.); мали цікаву та інформативну зустріч з
представниками

та

директором

туроператора

«Музенідіс

Тревел»

(16 листопада 2017 р.); зустрілися з помічником аташе з питань культури
Посольства

Сполучених

Штатів

Америки

Вікторією

Михайленко

(17 листопада 2017 р.); мали зустріч з Матеуш Камйонка, докторантом
Краківського Університету (1 грудня 2017 р.); зустрічалися з представниками
Центру інформації та документації НАТО (ЦІНД) в Україні, а саме –
Барборою Маронковою та директором цієї структури (21 березня 2018 р.); з
лекцією для студентів виступив керівник агентства «GoodSellUs» Кирил
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Брагін

(22

березня

2018 р.);

проведено

відкрите

лекційне

заняття

Надзвичайного та Повноважного Посла Сергія Івановича Устича (23 березня
2018 р.); лекцію для студентів прочитав Мічіо Харада щодо сучасного стану
економіки Японії та розвитку українсько-японських відносин (23 квітня
2018 р.); організовано зустріч з Послом США Марі Йованович (23 квітня
2018 р.); зустріч з професором університету Мальме Том Нільсон (11 травня
2018 р.). Для студентів юридичного факультету проведено: зустріч з
представником ОБСЄ, юристом Лукою Коста (15 листопада 2017 р.); зустріч з
почесним громадянином міста Ужгорода – головою ради Асоціації міст
побратимів «Корвалліс-Ужгород» Пітером Бобером (квітень 2018 р.). Для
студентів факультету туризму та міжнародних комунікацій проведено:
зустріч з американським мандрівником Монті Міртелом та Наталією
Адаменко – блогером, трепел-журналістом (12 грудня 2017 р.); онлайнзустріч з викладачем NOVA College (штат Вірджінія) Стівеном Льюісом
(січень 2018 р.); зустріч з представником туристичної компанії «Магеллан»
В. Березою (квітень 2018 р.). 13 грудня 2017 року та 26 лютого 2018 року
студенти факультету здоров’я та фізичного виховання зустрілися зі
студентами факультету туризму та міжнародних комунікацій, які розповідали
про можливість стажування у Туреччині, а у квітні 2018 року студенти
зустрілися з делегацією з Університету Бабеш-Боляй, Клуж-Напока (Румунія).
Для студентів природничо-гуманітарного коледжу проведено: зустріч із
суддею Верховного суду України Марчуком В. М. (10 жовтня 2017 р.);
зустрічі з успішними випускниками коледжу – представниками різних
спеціальностей в рамках виховного заходу «Зроби себе сам» (протягом
першого семестру); зустріч із випускником коледжу Олексієм Фоміним,
провідним фахівцем у сучасній ІТ-індустрії (16 лютого 2018 р.). Для
студентів філологічного факультету організовано зустрічі з нардепом Сергієм
Лещенком (20 квітня 2018 р.) та послом Чеської республіки в Україні
(26 квітня 2018 р.).
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25. Упродовж 2017-2018 навчального року активно проводилась
профорієнтаційна робота в школах м. Ужгорода та області, а також
організовано проведення загальноуніверситетського Дня відкритих дверей в
УжНУ та днів відкритих дверей на факультетах та інших навчальних
структурних підрозділах університету.
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ІІІ. Політичне та правове виховання
1.

На факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому

інституті

та

природничо-гуманітарному

коледжі

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 у країні.
4.

Проводились тематичні бесіди з питань формування політичної

та правової культури, а також активної протидії правопорушенням.
5.

Проведення виховних бесід з метою попередження проявів

хабарництва та корупції.
6.

Систематично проводились в академгрупах змістовні та

цікаві політінформації з питань зовнішньої і внутрішньої політики
України, економічного і культурного розвитку Закарпаття, з історії
України та Закарпаття.
7.

11 жовтня 2017 року працівники Нової поліції провели бесіду зі

студентами факультету іноземної філології на тему «Ваші права при зустрічі з
поліцією».
8.

14 жовтня 2017 року в природничо-гуманітарному коледжі

відбулася студентська конференція «Студентський вимір щодо актуальних
питань у правознавстві».
9.

25 жовтня 2017 року студенти природничо-гуманітарного коледжу

зустрілися з представниками ювенальної поліції з питання профілактики
шкідливих звичок.
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10.

2 листопада 2017 року на факультеті міжнародних економічних

відносин зі студентами проведено бесіду «Законодавство України – права
та обов’язки громадян».
11. 6 листопада 2017 року студенти економічного факультету взяли
участь у воркшопі «Стратегічний розвиток організації, міст та регіонів», а
14 листопада 2017 року у презентації проекту «Місцевий розвиток
орієнтований на громаду».
12. 6 листопада 2017

року студенти філологічного факультету

зустрілися з консультантом Громадянської мережі ОПОРА С. Бабілею.
13. Реалізація

Концепції

вдосконалення

інформування

громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017–
2018 н.р. Доктором історичних наук, професором Тодоровим Ігорем
Ярославовичем проведено тематичні лекції для студентів, зокрема: на
факультеті інформаційних технологій проведено лекцію на тему «Участь
України в операціях НАТО» (22 листопада 2017 р.); у природничогуманітарному коледжі – «Політико-правове забезпечення курсу України на
євроатлантичну

інтеграцію»,

«Українські

регіони

в

євроатлантичній

інтеграції» (5 грудня 2017 р.); на факультеті міжнародних економічних
відносин

–

«Невійськові

виміри

співпраці

України

з

Організацією

Північноатлантичного договору» (6 грудня 2017 р.).
14. 5 грудня 2017 року на факультеті туризму та міжнародних
комунікацій

зі

студентами

проведено

бесіду

«Торгівля

людьми

у

ХХІ столітті».
15. 6 грудня 2017 року на факультеті суспільних наук проведено
міждисциплінарний семінар на тему «Символіка влади».
16. 7 грудня 2017 року представниками ГО «Центр UA» (Андрієм
Андрушковим та Інною Борзило) для студентів факультету суспільних наук,
філологічного факультету та факультету історії та міжнародних відносин
проведено інтерактивну лекцію в рамках ІІ етапу Всеукраїнського туру
«Зміни ТИ: Взаємодія заради змін».
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17. Відзначення Міжнародного дня захисту прав людини. На
факультетах,

в

українсько-угорському

навчально-науковому

інституті

проведені виховні години, бесіди, диспути, на яких розглядались питання:
«Реалізація прав людини громадянами в Україні», «Щоб вміти себе
захистити, треба знати свої права», «Права людини і свобода слова в сучасній
Україні», «Обов’язки та права студента», а також організовано перегляд
тематичних документальних фільмів. У жовтні-грудні 2017 року студенти
природничо-гуманітарного коледжу переглядали тематичні кінофільми з
подальшим обговоренням в рамках проекту із захисту прав людини
«DocuDAY».
18. 25 січня 2018 року в залі Вченої ради УжНУ відбувся захід, щодо
сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. Представниками
проекту SAIUP Тарасом Тимочко та Яною Чапайло прочитано лекції-дискусії
для студентів 1-го року навчання та представників активного студентства
«Академічна доброчесність – крок за кроком до нової академічної культури».
19. 22 лютого 2018 року на факультеті суспільних наук проведено
зустріч студентів з представником управління патрульної поліції в
Закарпатській області.
20. Відзначення Всеукраїнського тижня права. На факультетах, в
українсько-угорському

навчально-науковому

інституті

та

природничо-

гуманітарному коледжі організовано показ художніх та документальних
фільмів про правозахисну діяльність. На юридичному факультеті в рамках
Всеукраїнського тижня права проведено наступні заходи: показ тематичних
фільмів («Як тебе не любити – How Can I Not Love You», «Між пеклом і раєм
– Between Hell and Paradise», «Пенальті правосуддя – Penalty of Justice»,
«Україна в Суді – Ukraine on Trial») відомого закарпатського режисера,
переможця числених кінофестивалів В’ячеслава Бігуна, після показу
відбулося обговорення піднятої у фільмах проблематики; відкритий семінар
«Загальна декларація прав людини як основа для сучасних державноправових реформ», присвячений пам’яті видатного науковця, д. ю. н. Василя
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Юрійовича Керецмана (крім класичної наукової роботи, Василь Юрійович
протягом 1993–1995 років організовував та координував функціонування
чисельних правничих семінарів англійською мовою, які проводилися
закордонними колегами зі США, Великобританії та з Угорщини, завдяки його
зусиллям випускники перших років юридичного факультету вивчали
міжнародно-правові механізми захисту прав людини та світовий правничий
досвід), також відбулася презентація монографій кафедри адміністративного
права; зустріч студентів та викладачів факультету з представниками
Закарпатського регіонального центру соціально-трудової реабілітації та
професійної орієнтації «Вибір» (випускник факультету Сухотін Денис, а нині
активний юрист області, який присвятив свою діяльність захисту прав людей
з інвалідністю, поділився своїми напрацюваннями та порадами щодо
ефективного правового інструментарію у сфері правозахисту). Студенти
юридичного факультету брали активну участь у місцевих та всеукраїнських
конкурсах, дебатах, конференціях тощо. На Всеукраїнський тиждень права
припала така подія, як міжнародна конференція «Головні виклики у боротьбі
з корупцією в Україні», організована Transparency International Ukraine
спільно із ОБСЄ. Юридичний факультет на конференції представляла
студентка

ІІІ

курсу

Яна

Буковецька.

Факультет

також

виступив

співорганізатором п’ятиденних семінарів для нотаріусів Закарпатської області
разом з Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції
України. Зокрема, викладачами факультету були прочитані наступні лекції:
«Нотаріус як суб’єкт корупційних правопорушень: кримінально-правові
аспекти»

(доц. Андрушко

А.В.),

«Нотаріус

як

суб’єкт

корупційних

правопорушень: адміністративно-правові аспекти» (д. ю. н. Карабін Т.О.),
«Податкове законодавство 2018: зміни, новели, актуальні проблеми»
(доц. Греца Я.В.), «Участь нотаріуса у судових справах у контексті змін до
процесуального законодавства (ГПК, ПЦК, КАС)», «Актуальні питання
соціального захисту нотаріуса в умовах пенсійної реформи» (заст. декана
Рошканюк В.М.). У Львівському навчально-науковому інституті (філія
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державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний
університет» у м. Львів) організовано та проведено: відкриту лекцію на тему
«Права людини» для студентів-правників, викладачів та юристів-практиків,
присвячену проблематиці реалізації, захисту та розвитку прав і свобод
людини; науково-практичний семінар «Актуальні проблеми конституційного
права і процесу», присвячений актуальним проблемам розвитку правової
науки, зокрема, конституційного права; виставку доробків відомих юристів,
демонстрацію

друкованих

матеріалів

«Правова

книжкова

полиця»,

присвячену відомим українським та міжнародним юристам, чий образ сприяє
утвердженню поваги до права, слугує прикладом для наслідування молодим
юристам; конкурс студентських доповідей на правову тематику. Юридичний
факультет та Львівський навчально-науковий інститут Ужгородського
національного університету надавали безоплатну первинну правову допомогу
та юридичні консультації з питань чинного законодавства соціально
вразливим

верствам

населення.

Наукова

бібліотека

Ужгородського

національного університету розгорнула тематичну книжкову виставку з
відкритим переглядом літератури «Всеукраїнський тиждень права».
21. 1–3 березня 2018 року в рамках проекту «Бюджет громадської
ініціативи

м. Ужгород»

залучено

студентів

наступних

факультетів:

економічного, юридичного, суспільних наук та міжнародних економічних
відносин до проведення етапу голосування мешканців Ужгорода.
22. 15

березня

2018

року

студенти

факультету

міжнародних

економічних відносин зустрілися з Діаною Швардак – представником
Уповноваженого ВРУ з прав людини в Закарпатській області, яка прочитала
лекцію на тему «Сфера застосування ЗУ «Про Уповноваженого ВРУ з прав
людини».
23. 22 березня 2018 року на фізичному факультеті проведено лекціюдиспут на тему «Гендерна політика в Україні».
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24. 12 квітня 2018 року студенти факультету історії та міжнародних
відносин та юридичного факультету поспілкувалися про Основний Закон
України з відомим політиком-науковцем зі столиці Миколою Томенком.
25. 17 квітня 2018 року на біологічному факультеті проведено
«Всеукраїнський правовий диктант», в якому взяло участь близько 200
студентів.
26. 18 квітня 2018 року для студентів факультету історії та міжнародних
відносин, факультету інформаційних технологій та юридичного факультету
проведено лекцію на тему «Національна безпека України: ключові загрози та
шляхи їх локалізації» (лектор – доцент кафедри політології КиєвоМогилянської академії Анатолій Гриценко).
27. 20 квітня 2018 року студенти біологічного факультету (Андрейко
Евеліна та Іванов Олександр) взяли участь у Дебатному турнірі з політичних
реформ «Наскільки здатна молодь міняти країну?».
28. 24 квітня 2018 року проведено відкриту зустріч-обговорення
студентів біологічного факультету із фахівцями «Державної служби захисту
працівників», відділу «Охорони праці».
29. 24 квітня 2018 року в рамках реалізації програми протидії торгівлі
людьми для студентів 1 курсу факультету туризму та міжнародних
комунікацій проведено семінар з метою підвищення рівня обізнаності
студентів щодо існуючої проблеми торгівлі людьми.
30. 10 травня 2018 року студенти природничо-гуманітарного коледжу
зустрілися з фахівцями правозахисних установ Закарпатської області та
працівниками Головного територіального управління юстиції у Закарпатській
області.
31. 14 травня 2018 року в українсько-угорському навчально-науковому
інституті організовано показ документальних фільмів про права людини:
«Життя в раю – нелегали по сусідству», «Капітан і його пірат», «Ув’язнені».
32. 24 травня 2018 року для студентів факультету історії та
міжнародних відносин і факультету інформаційних технологій професором
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кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ігорем Тодоровим
проведено лекцію, присвячену 27-ій річниці Незалежності України і 22-літтю
прийняття Конституції України.
33. 25 травня 2018 року на факультеті суспільних наук проведено низку
заходів на тему «100-річчя запровадження державної служби в Україні:
історичні

віхи

становлення

та

перспективи

розвитку

у

контексті

реформування».
34. Реалізація правопросвітницького проекту «Я маю право». На
факультетах,

в

українсько-угорському

навчально-науковому

інституті

організовано показ художніх і документальних фільмів про права людини та
правозахисну діяльність. У природничо-гуманітарному коледжі проведено:
виховні години у академічних групах «Захищай свої права, знаючи закони»;
бесіду «Профілактика насилля в сім’ї та заходи її протидії»; перегляд фільму
з подальшим обговоренням та правовими консультаціями («Docudays»);
зустріч студентів коледжу з працівниками Центру надання вторинної
допомоги; тематичну зустріч студентів-правників із працівниками Головного
територіального управління юстиції у Закарпатській області. У Науковій
бібліотеці УжНУ розгорнуто тематичну виставку з відкритим переглядом
літератури «Політико-правові засади забезпечення конституційних прав
громадян України».
35. 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.
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IV. Морально-етичне виховання
1.

На лекціях та семінарах вивчались морально-етичні проблеми,

обговорювались етичні проблеми у студентських групах та гуртожитках.
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 та листування з
дітьми, які втратили батька під час війни.
4.

Впродовж 2017-2018 навчального року 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 студентської молоді.
6.

13 листопада 2017 року студенти факультету суспільних наук

зустрілися з ромським лідером Аладаром Адамом.
7.

13 листопада 2017 року на факультеті туризму та міжнародних

комунікацій проведено годину кураторів «Подай руку допомоги» у рамках
відзначення Всесвітнього дня доброти.
8.

Відзначення

Всесвітнього

дня

боротьби

зі

СНІДом.

На

факультетах проводились молодіжні акції до Міжнародного дня боротьби зі
СНІДом. Зокрема: на факультеті туризму та міжнародних комунікацій
проведено « круглий стіл» до Міжнародного дня подолання СНІДу (1 грудня
2017 р.); на факультеті іноземної філології для студентів першого курсу
проведено

виховну

годину

«Небезпека

вживання

стимулюючих

наркотичних речовин: Я і майбутнє» (8 листопада 2017 р.) тощо.
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та

9.

Відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю. На

математичному факультеті зі студентами проведено бесіду «Життя на
рівних». 12 грудня 2017 року на факультеті туризму та міжнародних
комунікацій проведені заходи з популяризації положень Конвенції ООН про
права людей з інвалідністю. 15 грудня 2017 року в рамках акції «Доброти
багато не буває» студенти природничо-гуманітарного коледжу зустрілися із
мешканцями Будинку інвалідів та пристарілих осіб в м. Ужгород.
10. 18-19 грудня 2017 року студенти різних факультетів взяли участь у
традиційному Параді Миколайчиків.
11. У грудні 2017 року студенти філологічного факультету відвідали
Ужгородський міський територіальний центр обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян з новорічно-різдвяною програмою.
12. Відзначення

в

університеті

500-річчя

Реформації.

На

факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому інституті та
природничо-гуманітарному коледжі були проведені тематичні відкриті лекції,
студентські конференції, семінари, «круглі столи», тощо, під час викладання
курсу «Релігієзнавство» приділялась значна увага висвітленню історії
Реформації. 30 жовтня 2017 року проведено студентський науковий семінар
на тему «Реформація як контрапункт на зламі середньовіччя та нового часу:
регіональні аспекти подій та трактувань», на якому розглядались такі
питання: «Реформація в Центральній Європі (Австрійські володіння і
Трансільванія)», «Перипетії реформаційних процесів в Угорщині», «Вплив
Реформації на українські землі у складі Речі Посполитої» тощо. Другого
листопада 2017 року проведено науковий семінар з нагоди 500-річчя
Реформації за участі студентів і викладачів факультету історії та міжнародних
відносин. Впродовж 2017 року священнослужитель Мукачівської грекокатолицької єпархії, відповідальний за молодь та студентів м. Ужгород,
Всечесний отець Ярослав Данко проводив духовні зустрічі та бесіди зі
студентами на християнську тематику. У Науковій бібліотеці було розгорнуто
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тематичну виставку з відкритим переглядом літератури «Реформація – подія,
що змінила хід історії».
13. 14 грудня 2017 року з метою сприяння повноцінному розвитку
особистості студентів і студентських груп, виховання здорового способу
життя соціально-психологічною службою разом із кафедрою акушерства та
гінекології УжНУ в рамках Всеукраїнської просвітницької програми з
контрацепції проведено мультимедійну лекцію для студенток природничогуманітарного коледжу УжНУ на тему «Сучасні методи контрацепції, їх
ефективність,

надійність

та

безпечність».

Партнером

програми

є

представництво німецької компанії «STADA» в Україні. Програма передбачає
цикл лекцій для дівчат-студенток на тему контрацепції. В програмі беруть
участь викладачі місцевих медичних університетів і лікарі-гінекологи Центрів
планування сім’ї та репродукції, сімейні лікарі.
14. Проведено благодійні акції для дітей-сиріт «Подаруй дитині
свято», поїздки в школи-інтернати до Дня святого Миколая. На всіх
факультетах збирали дитячі речі, іграшки, солодощі тощо. Студенти
медичного

факультету

організували

подарунки

діткам-відказникам

з

Ужгородської дитячої міської лікарні та дітям з притулків області. На
географічному факультеті проведено благодійну акцію, у рамках якої зібрано
понад 8000 грн., дитячі речі, іграшки, дитяче харчування та передано
Свалявському обласному будинку дитини. Студенти фізичного факультету
відвідали дитячі будинки у м. Берегово та смт. Батьово. Студенти та
викладачі факультету інформаційних технологій відвідали Мукачівський
дитячий будинок-інтернат та обласний притулок для дітей (смт. Батьово).
Студенти природничо-гуманітарного коледжу відвідали дітей-сиріт у школахінтернатах у с. Часлівці та с. Домбок.
15. 7 березня 2018 року студенти факультету суспільних наук
зустрілися з представниками центру духовної підтримки осіб з особливими
потребами.
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16. 10 березня 2018 року студентам факультету історії та міжнародних
відносин, за участі психолога і арт-терапевта Аніти Соскиди, розповідали про
глибинні причини наркозалежності та СНІДу.
17. 28 березня 2018 року в університеті відзначено День корейської
культури (Korean Culture Day) за участі волонтерів із Республіки Кореї. Подія
спрямована на культурний розвиток молоді міста Ужгород, а також
налагодження міжнародних зв’язків для проведення майбутніх спільних
проектів.
18. Проведення ХIII Всеукраїнської благодійної акції «Серце до
серця» – «Почуй світ!» в університеті. Студенти активно долучилися до
благодійної акції, яка тривала з 2 по 22 квітня 2018 року. Студентська рада
УжНУ та Первинна профспілкова організація студентів УжНУ організували
на факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому інституті та
природничо-гуманітарному коледжі збір пожертв у благодійні скриньки.
22 квітня 2018 року студенти долучилися до фінального етапу благодійної
акції.
19. Заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству.
Академнаставниками

студентських

груп

проведено

інформаційно-

просвітницькі заходи зі студентами з питань запобігання та протидії
насильству в родині. 16 квітня 2018 року на факультеті туризму та
міжнародних

комунікацій

та

на

юридичному

факультеті

проведено

інформаційну годину «Протидія домашньому насильству: законодавчий
аспект». 16 квітня 2018 року для студентів першого курсу медичного
факультету прочитано лекцію «Насильство у сім’ї як соціально-психологічна
проблема». У природничо-гуманітарному коледжі проведено бесіду зі
студентами гуртожитку на тему «Профілактика та заходи протидії насильству
в сімї» (10 березня 2018 р.) та публічну лекцію «Насильству у сім’ях – ні!»
(7 травня 2018 р.).
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20. 23–27 квітня 2018 року на факультеті історії та міжнародних
відносин проведено благодійний аукціон книжок. Викладачі, студенти та всі
бажаючі приносили книги зі своєї домашньої бібліотеки. Всі виручені кошти
передані через волонтерів на благодійні цілі у сиротинці для дітей.
21. 20 та 22 квітня 2018 року для студентів медичного факультету
прочитані

лекції

«Наркоманія.

Сучасний

погляд

на

проблему»

та

«Алкоголізм – соціальна і професійна катастрофа».
22. У квітні 2018 року студенти та викладачі економічного факультету
до свята Великодня відвідали дитячий притулок у смт. Батьово.
23. Відзначення Дня матері. На факультетах проведені тематичні
виховні бесіди. 14 травня 2018 року на філологічному факультеті усім мамам
студентів-відмінників та активістів було надіслано вітання та подяку за
виховання дітей.
24. 14 травня 2018 року на факультеті туризму та міжнародних
комунікацій проведено тематичну бесіду «ВІЛ/СНІД – трагедія нового
тисячоліття».
25. 14–18 травня 2018 року в університеті проведено Тиждень
студентської дружби з метою морально-етичного виховання студентської
молоді та формування полікультурних взаємовідносин у студентському
колективі. Зокрема проведені спортивні змагання з міні-футболу, баскетболу,
волейболу, крикету та настільного тенісу.
26. 22 травня 2018 року пройшов Студентський фестиваль дружби у
рамках якого організовано та проведено: кулінарний конкурс, конкурс на
кращий бограч та різноманітні змагання-конкурси, а також нагороджено
переможницю конкурсу «Краще фото у вишиванці».
27. 22 травня 2018 року для студентів юридичного факультету
продемонстровано фільм «Серце мами Гонгадзе» з В’ячеславом Бігуном.
28. 23 травня 2018 року на факультеті інформаційних технологій
проведено заходи до відзначення Всесвітнього дня без паління.
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29. Того ж дня на факультеті туризму та міжнародних комунікацій
продемонстровано документальний фільм з циклу «Ромська мрія».
30. У травні 2018 року на юридичному факультеті та факультеті
туризму та міжнародних комунікацій проведено виховні години та бесіди на
тему «Культура поведінки молодої людини».
31. 1 червня 2018 року студенти та викладачі філологічного факультету
відвідали Свалявський обласний будинок дитини з гуманітарною допомогою,
зібраною на кошти, вторговані на благодійному ярмарку до Дня захисту
дітей.
32. Упродовж року студенти та викладачі математичного факультету
брали участь у Днях донора.
33. Проведення

профілактичних

заходів

щодо

запобігання

поширенню наркоманії, тютюнокуріння та вживання алкогольних
напоїв серед студентської молоді. Зокрема: на економічному факультеті зі
студентами проведено виховну годину «Здоровий спосіб життя. Правила та
рекомендації», бесіди: «Вплив куріння на організм людини», «Шкідливість
алкоголю»; на факультеті здоров’я та фізичного виховання проведено
виховну годину «Шкідливість тютюнопаління, зловживання алкогольними
напоями

та

запобігання

поширенню

наркоманії

серед

молоді»;

на

стоматологічному факультеті студенти взяли участь у профілактичній бесіді
«Смертельна загроза для життя та суспільства: наркотики, тютюн, алкоголь»;
на філологічному факультеті проведено виховні бесіди про шкоду поширення
наркоманії, тютюнокуріння та вживання алкогольних напоїв серед студентів;
на географічному факультеті проведено семінар «Соціальна сфера України» в
рамках навчального курсу «Економічна та соціальна географія України»
(теми доповідей семінару: «Наркоманія в Україні як соціальна проблема»,
«Тютюнопаління в Україні як соціальна проблема», «Проблема алкоголізму в
Україні»), доповіді та тематичні бесіди на семінарі «Класифікація негативних
факторів та їх вплив на людину»; на факультеті іноземної філології проведено
бесіду «Ми обираємо життя без наркотиків»; на медичному факультеті
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прочитано лекції: «Наркоманія. Сучасний погляд на проблему», «Алкоголізм
– соціальна і професійна катастрофи»; на факультеті туризму та міжнародних
комунікацій проведено виховні години «10 причин кинути курити»,
«Негативний вплив на організм людини. Міфи про корисність алкоголю»,
організовано «круглий стіл» «Аргументи і факти про шкідливість алкоголю»,
проведено бесіду «Здоровий спосіб життя», прочитано лекцію «Здоровий
спосіб життя. Негативний вплив тютюнопаління та вживання алкоголю на
здоров’я людини», інформаційну хвилину «Куріння – це немодно», «круглий
стіл» на тему «Туберкульоз – прихований ворог»; на інженерно-технічному
факультеті проведено виховні години щодо запобігання поширенню
наркоманії, тютюнокуріння та вживання алкогольних напоїв серед молоді; на
факультеті суспільних наук відбулася зустріч студентів факультету з
інспектором зі зв’язків із громадськістю управління патрульної поліції в
Закарпатській області (метою зустрічі було інформування студентської
молоді про шкоду вживання алкогольних та наркотичних речових,
тютюнокуріння), проведено бесіди про недопустимість тютюнокуріння на
території університету та кримінальну відповідальність за вживання та
розповсюдження наркотичних речовин, зі студентами 1–3 курсів факультету
суспільних наук проведено бесіди «Про недопустимість тютюнопаління та
вживання алкогольних та наркотичних засобів»; на факультеті інформаційних
технологій прочитано лекції: «Наркоманія – ворог нашого суспільства»,
«Шкідливий вплив алкоголю на здоров’я людей», проведено бесіду «Обери
здорове життя без куріння», провідним спеціалістом соціально-психологічної
служби проведено профілактичну бесіду із студентами щодо запобігання
вживання

наркотичних

та

алкогольних

речовин,

профілактики

тютюнокуріння; на факультеті історії та міжнародних відносин провідним
спеціалістом соціально-психологічної служби спільно із психологом, арттерапевтом Обласного центру здоров’я в Закарпатській області проведено
тренінг щодо профілактики, запобігання поширенню наркоманії та інших
залежностей (тютюнової, алкогольної, залежності від токсичних речовин)
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серед студентської молоді; на юридичному факультеті заступником декана та
академнаставниками

проведено

тематичні

бесіди

щодо

шкоди

тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркоманії та роз’яснено студентам
переваги

здорового

способу

життя;

на

хімічному

факультеті

академнаставниками проведено виховні години у своїх групах, а також у
корпусі розклеєно пам’ятки щодо заборони вживання спритних напоїв та
тютюнокуріння. В українсько-угорському навчально-науковому інституті
проведено виховну годину на тему «Шкідливі та вкрай небезпечні звички». У
природничо-гуманітарному коледжі: провідним спеціалістом соціальнопсихологічної

служби

проведено

семінар

для

академнаставників

студентських груп коледжу на тему «Причини виникнення наркотичної та
алкогольної залежності. Ознаки залежності в підлітковому та юнацькому віці.
Види та зміст профілактичних заходів у вищих навчальних закладах. Методи
психологічної та медичної допомоги»; кураторами студентських груп
проведено виховні години із пропаганди здорового способу життя «Без
цигарки і чарки»; організовано і проведено перегляд документального фільму
«На вістрі голки».
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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»,

«Моніторинг

навколишнього

середовища»,

«Економіка природокористування»; на хімічному факультеті проведено
бесіду, тематика якої: «Охорона природи Карпат», круглий стіл «Елементи
екологічного

виховання

при

викладанні

природничих

дисциплін

у

загальноосвітній та вищій школі»; студенти фізичного факультету виступали
з рефератами на тему: «Забруднення навколишнього середовища»,
«Основні

джерела

антропогенного

та

природного

забруднення»,

«Надзвичайні ситуації мирного часу та їх вплив на безпеку населення»; на
медичному факультеті проведено бесіду «Екологічний стан Закарпаття та
його вплив на здоров’я людини» тощо.
2.

19 вересня 2017 року на факультеті туризму та міжнародних

комунікацій проведено обговорення теми «Правова охорона букових пралісів
Карпат».
3.

30 вересня 2017 року факультет історії та міжнародних відносин

долучився до прибирання Королевського замку (Виноградівський район,
смт. Королево).
4.

У жовтні-листопаді 2017 року студенти природничо-гуманітарного

коледжу організували екологічну акцію «Порятуємо «Скалку».
5.

Для студентів географічного факультету: проведено екскурсії в

рамках гуртка краєзнавства у с. Колочава, центр реабілітації бурих ведмедів,
на озеро Синевир та водоспад Шипіт (жовтень 2017 р.); студенти та викладачі
кафедри землевпорядкування та кадастру взяли участь у практикумі із
застосування землевпорядного законодавства при вирішенні практичних
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проблем (4 жовтня 2017 р.); організовано збір макулатури в рамках акції
«Майбутнє лісу в твоїх руках» (листопад-грудень 2017 р.); 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», «Моніторинг навколишнього середовища»,
«Економіка природокористування» тощо.
6.

4 грудня 2017 року для студентів факультету історії та міжнародних

відносин проведено виховну лекцію «Скороти документ – збережи папір та
ліси!».
7.

24 березня 2018 року студенти та викладачі філологічного

факультету взяли участь у екологічній акції «Година Землі».
8.

1 квітня 2018 року в українсько-угорському навчально-науковому

інституті проведено акцію з висадки сакур.
9.

5 квітня 2018 року студенти біологічного факультету висадили

50 лип і кленів по вулиці Другетів.
10. 6 квітня 2018 року студенти природничо-гуманітарного коледжу
долучились до акції «Ужгороду чисте довкілля!» (прибирання берегової лінії
річки Уж), а також проведено упорядкування коледжу «До чистого четверга –
чистий коледж».
11. У квітні 2018 року на математичному факультеті організовано
поїздку на природній гейзер та прибирання території біля гейзеру.
12. 11 квітня 2018 року студенти біологічного факультету висадили
330 саджанців кленів, гінкго та туй на вулицях Заньковецької, Грушевського,
8 Березня та біля факультету.
13. 13 квітня 2018 року студенти біологічного факультету висадили
пронад 15 дерев в центральній частині міста–район «Галагов».
14. 13-14 квітня 2018 року факультетом туризму та міжнародних
комунікацій проведено прибирання території НСОЦ «Скалка» і генеральне
прибирання на факультеті та у гуртожитку природничо-гуманітарного
коледжу.
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15. 25 квітня 2018 року на факультеті історії та міжнародних відносин
продовжено екологічну традицію з висадки дерев на Алеї випускників
(висаджено магнолії).
16. 25 квітня 2018 року на факультеті суспільних наук проведено
«круглий стіл» з питань охорони навколишнього середовища зі студентами
спеціальностей «Політологія», «Публічне управління та адміністрування».
17. 27 квітня 2018 року

у природничо-гуманітарному коледжі

проведено конкурс творчих проектів серед учнів 9-х класів ЗОШ області
«Земля – наш дім » та «Будинок моєї мрії».
18. 27 квітня 2018 року в українсько-угорському навчально-науковому
інституті проведено акцію «Гуртожиток – наша друга домівка».
19. У квітні 2018 року факультет інформаційних технологій долучився
до інформаційної акції до Дня довкілля та щорічного Тижня сталого розвиту.
20. 12-13 травня 2018 року зі студентами географічного факультету
здійснено експедицію до карстових печер Тернопільщини та міст: Львова,
Тернополя, Чернівців.
21. Участь у безстроковій акції «Закарпаттю – чисте довкілля».
Впродовж другого семестру 2017-2018 н.р. на факультетах, в українськоугорському

навчально-науковому

інституті,

природничо-гуманітарному

коледжі проведено значну кількість заходів з прибирання прилеглих
територій, аудиторій, гуртожитків, висаджено понад 500 дерев, упорядковано
спортивні майданчики, проведено дні з благоустрою території гуртожитків та
їх озеленення, ліквідації сміттєзвалищ, прибирання та упорядкування газонів
тощо. Організовано проведення акцій: «Алеї випускників», «Квіти від
випускників», «Гуртожиток – наша друга домівка», догляд за алеєю 70-річчя
УжНУ. 14 квітня 2018 року організовано першу акцію «Закарпаттю – чисте
довкілля» та проведено день благоустрою території університету (суботник).
22. Відзначення в університеті 32-ї річниці з дня Чорнобильської
катастрофи. На факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому
інституті та природничо-гуманітарному коледжі проведено тематичні
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відкриті лекції, « круглі столи», бесіди тощо з питань охорони навколишнього
середовища та присвячені пам’яті жертв Чорнобиля, за участі учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Зокрема: на інженернотехнічному факультеті проведено виховні години на тему «Чорнобиль: міфи
та реальність» та організовано показ документального фільму «Розщеплені на
атоми»; на факультеті суспільних наук проведено «круглий стіл» з питань
охорони навколишнього середовища та дискусію, де піднімались питання
катастрофи на Чорнобильській атомній станції, участі держави в заходах з
вшанування

ліквідаторів,

недопущення

забруднення

навколишнього

середовища; на факультеті інформаційних технологій проведено семінар на
тему «Екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи – відлуння на
теперішній час»; на економічному факультеті проведено бесіду зі студентами
на тему «Чорнобиль не має минулого»; на географічному факультеті
проведено тематичну бесіду на тему «Екологічні наслідки Чорнобильської
катастрофи» та прочитано лекцію на тему «Засоби захисту людини від
небезпечних факторів у надзвичайних ситуаціях»; на факультеті історії та
міжнародних відносин і факультеті іноземної філології організовано
перегляди документальних фільмів; на філологічному факультеті студенти
підготували тематичну стінгазету, академнаставниками проведено тематичні
бесіди, а також прочитано лекцію «Чонобиль як крик до всього людства» з
елементами віртуальної екскурсії; на факультеті здоров’я та фізичного
виховання проведено виховні години на тему: «Мужність і біль Чорнобиля»,
«Чорнобильська катастрофа 1986 року та її наслідки»; на фізичному
факультеті на лекційних та практичних заняттях розглядалася тема
«Ризикоорієнтований

підхід у забезпеченні безпеки» (обговорювалося

питання ризику опромінення персоналу АЕС та населення, що проживає на
прилеглій території), також студенти взяли участь у загальноміському
мітингу-реквіємі та церемонії покладання квітів ліквідаторам наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС; для студентів медичного факультету
прочитані лекції на тему: «Чорнобильська АЕС – символ найбільшої
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техногенної катастрофи» та «Катастрофа на ЧАЕС: результати та наслідки»;
на факультеті туризму та міжнародних комунікацій проведено «круглий стіл»
на тему «Соціальний вимір техногенної катастрофи на ЧАЕС»; на факультеті
міжнародних економічних відносин проведено круглий стіл на тему «Аварія
на 4 реакторі Чорнобильської АЕС: історія ліквідації» за участі ліквідатора
наслідків аварії на Чорнобильській станції О.В. Борейко. В українськоугорському навчально-науковому інституті проведено відкритий виховний
захід «Чорнобиль – чорний біль України» та відкриту лекцію «Чорнобиль –
скорбота

пам’яті

людської».

У

природничо-гуманітарному

коледжі

проведено: тематичну презентацію «Дзвони Чорнобиля», виховний захід
«Чорнобильська

катастрофа:

вчора,

сьогодні,

завтра»,

перегляд

документального фільму «Чорнобиль. Формула довіри», конференцію для
першого курсу «Причини і наслідки аварії на ЧАЕС», поетичний реквієм по
Чорнобилю (читання по радіо віршів Івана Драча, Ліни Костенко, Петра
Скунця та ін.). У Науковій бібліотеці УжНУ розгорнуто тематичні виставки
«Біль і тривоги Чорнобиля» та «Природа – творець всіх творців» (присвячена
питанням охорони навколишнього середовища).
23. Упродовж року 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»,

«Моніторинг

навколишнього

середовища»,

«Економіка природокористування» тощо.
24. Упродовж навчального року для студентів стоматологічного
факультету організовано еко-туристичні поїздки.
25. Упродовж року студенти біологічного факультету допомагали
працівникам ботанічного саду УжНУ у висадці та догляді за насадженнями.
26. Для студентів математичного факультету проводились лекції із
заступником начальника департаменту екології та природних ресурсів
Закарпатської ОДА з проблем природоохоронної діяльності в Україні та світі.
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27. На факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому
інституті, природничо-гуманітарному коледжі проведено значну кількість
заходів з прибирання прилеглих територій, аудиторій, гуртожитків тощо.
Студенти та викладачі активно долучались до прибирання території міста та
до впорядкування навчально-спортивно-оздоровчого центру «Скалка».
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VI. Художньо-естетичне виховання
1.

4 жовтня 2017 року студенти філологічного факультету зустрілися з

письменником Михайлом Рошко.
2.

10 жовтня 2017 року напередодні Дня художника відбулася творча

зустріч першокурсників факультету історії та міжнародних відносин з
відомим митцем нашого краю, академіком, класиком закарпатського
живопису Володимиром Микитою.
3.

У жовтні 2017 року для студентів 1–3-х курсів природничо-

гуманітарного коледжу проведено екскурсії історичними місцями Закарпаття
та до місць туристичного «паломництва» – у с. Колочаву, озеро Синевир,
водоспад Шипіт.
4.

9-10 листопада 2017 року студенти природничо-гуманітарного

коледжу взяли участь в конкурсі художнього читання поезій про українську
мову (по радіо).
5.

24 листопада 2017 року для студентів економічного факультету

проведено екскурсію до Словаччини та Угорщини.
6.

16 листопада 2017 року факультет суспільних наук долучився до

фестивалю «Закарпатське Божоле 2017».
7.

28 листопада 2017 року факультет туризму та міжнародних

комунікацій долучився до акції «Альтернативна ялинка».
8.

4 грудня 2017 року студенти філологічного факультету зустрілися з

письменником Максом Кідруком.
9.

6

грудня

2017

року

навчально-дослідницькою

лабораторією

літератури та фольклору Закарпаття (філологічний факультет) проведено
конкурс української патріотичної пісні.
10. 13 грудня 2017 року на філологічному факультеті проведено
Андріївські вечорниці.
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11. 15 грудня 2017 року студенти факультету суспільних наук
долучилися до фестивалю пряників у м. Ужгород.
12. Команди КВН факультетів брали активну участь у Закарпатській
лізі КВН.
13. Вересень-грудень 2017 р. – організовано та проведено Дні
першокурсників (урочисте відзначення Дня першокурсника на кожному
факультеті, в українсько-угорському навчально-науковому інституті та
природничо-гуманітарному коледжі).
14. Святкування Нового року. Встановлені новорічні ялинки у
головному корпусі УжНУ та на факультетах. Організовані та проведені
факультетські новорічні вечори. Оформлені святкові стінгазети та вітальні
листівки. На біологічному факультеті проведено Новорічний вогник.
21 грудня 2017 року проведено загальноуніверситетську Новорічну вечірку
для студентського активу.
15. 14 лютого 2018 року студенти філологічного факультету взяли
участь у «Вечорі поетичних зізнань» до Дня закоханих, який відбувся у
межах роботи літературного клубу «Читаємо разом».
16. 15 лютого 2018 року для студентів природничо-гуманітарного
коледжу організовано культпохід до ЗОМДТ ім. Братів Шерегіїв (перегляд
героїчної драми «Богдан Хмельницький» та молодіжної вистави «Політ
метелика», п’єси «Циганка Аза»).
17. 15 лютого 2018 року для студентів природничо-гуманітарного
коледжу організовано майстер-клас з бісероплетіння (для мешканців
гуртожитку).
18. 21

лютого

2018

року

студенти

філологічного

факультету

долучились до літературного вечора – Дня рідної мови «Із рідною мовою в
серці», організованого УМГО «Єдине студентство».
19. 23 лютого 2018 року студенти природничо-гуманітарного коледжу
зустрілися з автором сучасної молодіжної повісті «16 весна», директором
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видавничого центру «Академія», письменником, педагогом і журналістом
В. Теремком.
20. 14 березня 2018 року студенти факультету іноземної філології
відвідали презентацію книжки «Кілер» Андрія Любки.
21. У березні 2018 року на економічному факультеті організовано
благодійний «Вечір кіно».
22. У березні 2018 року на математичному факультеті проведено
конференцію на тему «Вплив творчості Ліни Костенко на сучасну молодь» з
нагоди відзначення дня народження Ліни Костенко.
23. У березні 2018 року на економічному факультеті організовано
благодійний «Вечір кіно».
24.

Студенти філологічного факультету відвідали: виставу «Вуйцьо з

крилами» (27 березня 2018 р.); «Наталка-Полтавка» (29 березня 2018 р.);
презентацію монографії «Гумор і сатира як квінтесенція комічного в
закарпатських часописах 1920–1930-х років» Мирослави Гараздій (14 квітня
2018 р.);

презентацію

спецвипуску

часопису

«Екзиль»,

присвяченого

філологічному факультету (17 травня 2018 р.).
25. 14 квітня 2018 року студенти факультету туризму та міжнародних
комунікацій взяли участь в акції–флешмобі «Писанки від Енді Воргола».
26. 21-22 квітня 2018 року в Ужгороді у спорткомплексі «Юність»
проведено традиційні міжнародні змагання з танцювального спорту –
«Uzhgorod Open 2017». Студенти факультетів здоров’я та фізичного
виховання, іноземної філології, міжнародних економічних відносин та
природничо-гуманітарного коледжу долучилися до організації змагання –
вони займалися волонтерською роботою.
27. 26 квітня 2018 року кращі за рейтингами студенти взяли участь у
культурно-мистецькій події «Українська світломузика – сторінка Закарпаття»,
яка відбулася у приміщенні мистецького центру «ILKO Gallery» з метою
публічного представлення нематеріальної культурної спадщини Закарпаття
ХХ століття.
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28.

26 квітня 2018 року студенти факультету суспільних наук провели

екскурсії «Ужгород квітне» для гостей міста.
29. У квітні 2018 року до Дня сміху на математичному факультеті
проведено конкурс «Ліга сміху».
30.

16-17 травня 2018 року студенти філологічного факультету взяли

участь у фестивалі «Книга Fest – 2018», в рамках якого відбувся цикл
зустрічей із українськими письменниками.
31. 25–27 травня 2018 року студентка медичного факультету Христина
Корчак та студент юридичного факультету Володимир Луцький взяли участь
у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Юні таланти України – 2018», який
проходив у місті Львів. Студенти стали лауреатами третьої премії у четвертій
віковій категорії «Естрадного вокалу».
32. У травні 2018 року для студентів математичного факультету
Владика Мілан Шашик влаштував екскурсію єпископською резиденцією у
Хрестовоздвиженському кафедральному греко-католицькому соборі.
33. 19 травня 2018 року студенти факультету історії та міжнародних
відносин взяли участь у культурно-мистецькій акції «Ніч в музеї».
34. 25–27 травня 2018 року студенти факультету історії та міжнародних
відносин взяли участь в організації фестивалю «Срібний Татош».
35. У

природничо-гуманітарному

коледжі

проведено

художньо-

інформаційні програми на тему «Роздуми з приводу…, або Хай пожалкують
ті, хто не бачив!» (12 лютого 2018 р.; 12-13 квітня 2018 р.; 31 червня 2018 р.).
36. Упродовж

навчального

року

на

математичному

факультеті

проводились ігри «Хто зверху?», «Мафія», «Брейн-ринг».
37. Упродовж навчального року студенти філологічного факультету з
кураторами академічних груп відвідували вистави в Закарпатському
обласному музичному драматичному театрі, ужгородські музеї, художні
виставки, а також брали участь у заходах, які організовує Закарпатська
обласна бібліотека ім. Ф. Потушняка.
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38. Впродовж навчального року в університеті працювали творчі
об’єднання

за

інтересами,

а

саме:

вокальна

студія

«Соло

міо»

(СЦД «Ювентус»), громадська молодіжна організація «Рок за здоровий спосіб
життя»

(СЦД

«Ювентус»),

дім

історичного

танцю

«Тартан»

(СЦД «Ювентус»), Закарпатська федерація шахів, Ужгородська федерація
шахів (СЦД «Ювентус»), громадська молодіжна організація «Айсек»
(СЦД «Ювентус»), рок-гурт «Допінг» (СЦД «Ювентус»), рок-гурт «Каструм»
(СЦД

«Ювентус»),

музичний

рок-гурт

географічного

факультету

(СЦД «Ювентус»), літературний клуб «Читаємо разом» (філологічний
факультет), літературознавчий гурток (філологічний факультет), фольк-гурт
«Віднова»

(філологічний

факультет),

прес-клуб

молодого

журналіста

«Медіаперспективи» (філологічний факультет), студія танцю «Мохіто»
(філологічний факультет) тощо.
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VII. Фізичне виховання
1.

З початком 2017–2018 навчального року розпочалась 68-ма

загальноуніверситетська спартакіада серед студентів ДВНЗ «УжНУ» з
10 видів спорту, у якій беруть участь студенти всіх факультетів вишу,
українсько-угорського

навчально-наукового

інституту

та

природничо-

гуманітарного коледжу. У першому семестрі проведено змагання з 5 видів
спорту: легкоатлетичний крос, баскетбол (чоловіки), настільний теніс,
волейбол (жінки) та шахи. У другому семестрі проведено змагання з 5 видів
спорту, а саме: баскетболу (жінки), волейболу (чоловіки), міні-футболу,
плавання та легкої атлетики. Перемогу у загальноуніверситетській спартакіаді
серед студентів ДВНЗ «УжНУ» здобула команда факультету здоров’я та
фізичного виховання, друге місце посіла команда природничо-гуманітарного
коледжу, а третє місце виборола команда інженерно–технічного факультету.
2.

8 вересня 2017 року студенти долучилися до відзначення Дня

фізичної культури і спорту.
3.

У

вересні

2017

року

відбулася

спартакіада

природничо-

гуманітарного коледжу до Міжнародного дня спорту.
4.

20 вересня 2017 року факультет здоров’я та фізичного виховання

взяв участь у флешмобі, присвяченому Міжнародному дню студентського
спорту.
5.

30 вересня 2017 року факультетом історії та міжнародних відносин

проведено спортивно-трудову гімнастику у Королевському замку.
6.

3 жовтня 2017 року проведено товариську зустріч з волейболу з

представниками факультету суспільних наук та 15-го окремого гірськопіхотного батальйону.
7.

19 жовтня 2017 року студентку фізичного факультету Алісу

Кочембу нагороджено грамотою управління молоді та спорту Закарпатської
ОДА за І місце в ХІІІ обласній літній Універсіаді з плавання серед студентів
ВНЗ III-IV р.а.
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8.

19 жовтня 2017 року у спортивному комплексі ДВНЗ «УжНУ»

відбулося урочисте відкриття оновленої гімнастичної зали.
9.

25 жовтня 2017 року збірна команда студентів ДВНЗ «УжНУ»

зайняла перше командне місце в обласному легкоатлетичному кросі серед
ВНЗ ІІІ-IV р. а., який проводився у м. Мукачево.
10. 30 листопада 2017 року збірна чоловіча команда ДВНЗ «УжНУ»
виборола друге командне місце в XIV універсіаді серед ВНЗ III-IV рівня
акредитації в Закарпатській області з футболу, яка проходила у м. Ужгород.
11. 30 листопада 2017 року в СК «Юність» відбулися змагання в залік
ХIV обласної Універсіади серед ВНЗ ІІІ-IV р. а. з шахів, настільного тенісу та
міні-футболу, де команда ДВНЗ «УжНУ» посіла перші місця з шахів та
настільного тенісу та друге місце з міні-футболу.
12. Збірна команда з міні-футболу природничо-гуманітарного коледжу
виборола 3-є місце у змаганнях, приурочених до Дня Ужгорода.
13. Студенти природничо-гуманітарного коледжу взяли участь у
міських змаганнях з волейболу, де вибороли І- місце, та з легкоатлетичного
кросу – ІІІ місце.
14. На

початку

другого

семестру

2017-2018

навчального

року

розпочалась XІ 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. Перемогу у загальноуніверситетській спартакіаді здобула команда
факультету інформаційних технологій, ІІ- місце виборола команда фізичного
ф-ту, ІІІ – за економічним факультетом.
15. 24–25 лютого 2018 року Бобаль Наталія, студентка факультету
здоров’я та фізичного виховання зайняла ІІ- місце на змаганнях зимової
першості з тенісу серед юнаків та дівчат Закарпатської області.
16. 20–21 березня 2018 року студенти факультету здоров’я та фізичного
виховання взяли участь у Всеукраїнських змаганнях з міні-футболу серед
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чоловіків, присвячених Міжнародному дню боротьби за ліквідацію расової
дискримінації.
17. 29 березня 2018 року в СК «Юність» наші жіноча та чоловіча збірні
команди з волейболу вибороли I - місце у змаганнях відкритої першості з
волейболу серед команд ВНЗ III-IV р. а.
18. 29–30 квітня 2018 року студенти факультету здоров’я та фізичного
виховання виступили в ролі суддів на міжнародній універсіаді любителів
плавання.
19. У квітні 2018 року студенти економічного факультету організували
та провели велоквест у місті Ужгород.
20. 3 травня 2018 року студенту факультету здоров’я та фізичного
виховання Іляшу Олександру присвоєно звання майстра спорту України з
боротьби самбо.
21. 15 травня 2018 року збірна команда факультету здоров’я та
фізичного виховання перемогла в обласній універсіаді серед ВНЗ III-IV р. а. з
баскетболу в м. Свалява.
22. 19 травня 2018 року студенти фізичного факультету взяли участь та
були волонтерами у Перечинському півмарафоні поштаря Федора Фекети.
23. 25 травня 2018 року на факультеті міжнародних економічних
відносин проведено Кубок декана з більярду.
У травні 2018 року для студентів економічного факультету проведено
«День здоров’я» на базі НСОЦ «Скалка» та змагання зі страйкболу між
викладачами та студентами факультету.
У травні 2018 року в природничо-гуманітарному коледжі проведені
Тижневик спорту та здорового способу життя.
1 червня 2018 року студенти долучилися до спортивного забігу серед
студентської молоді в рамках загальноукраїнської акції «Зелена миля – 2018»,
який проходив у м. Ужгород. Мета – популяризація здорового способу життя
та пропаганда фізичної культури.
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Упродовж року математичний факультет залучав студентів до участі в
міській велоакції «Night ride».
Студенти

природничо-гуманітарного

коледжу

брали

участь

у

Закарпатській обласній спартакіаді між ВНЗ I-II р. а. (легка атлетика, мініфутбол, волейбол, баскетбол, плавання, настільний теніс, шахи) та у міській
спартакіаді (легка атлетика, міні-футбол, волейбол, настільний теніс).
В університеті активно діє спортивна команда підтримки черлідерів.
На факультетах, у природничо-гуманітарному коледжі проводились дні
здоров’я, кубки декана з футболу та міні-футболу.
Упродовж навчального року на факультетах, в українсько-угорському
навчально-науковому

інституті

проводились

щодо

фізіологічних

бесіди

та

природничо-гуманітарному

необхідності

особливостей

організму,

здорового
норм

коледжі

способу

харчування,

життя,
фізичних

навантажень.
Участь студентів ДВНЗ «УжНУ» у Всеукраїнських
та Міжнародних змаганнях у першому семестрі 2017-2018 н.р.:
Прізвище, ім’я
Міклош Вікторія
Польогкий
Олександр,
Котюк Ярослав,
Бойко Едуард
Коваленко
Владислав

Тупиця Михайло

Факультет,
курс
Здоров’я та
фізичного
виховання,
1 курс
Здоров’я та
фізичного
виховання,
1 курс
Здоров’я та
фізичного
виховання,
2 курс

Здоров’я та
фізичного
виховання,
4 курс

Вид спорту
Вільна боротьба

Гандбол

Фехтування

Гирьовий спорт
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Ранг змагань

Місце

25 Міжнародний меморіал
тренера Богдана Сцібайла.
3
17-18.11.2017 р.,
м. Тернопіль.
Чемпіонат України з гандболу
1
серед юнаків.
Чемпіонат України серед
1
чоловічих команд Першої ліги.
Чемпіонат України пам'яті
Мурашова. Юніори.
Командні
16.09.2017 р.,
7
м. Миколаїв.
Чемпіонат України.
05-08.10.2017 р.,
м. Полтава.

4

Чемпіонат світу
(загальнокомандне зайняла
Україна).
15–19.11.2017 р.,
м. Сеул (Південна Корея).

3особисте
2командне

Магула Максим

Здоров’я та
фізичного
виховання,
2 курс

Якименко
Олексій

Здоров’я та
фізичного
виховання,
4 курс

Шестак Ілля

Здоров’я та
фізичного
виховання,
1 курс

Візічканич Іван

Сідор Руслан

Дужар Василь

Здоров’я та
фізичного
виховання,
1 курс
Здоров’я та
фізичного
виховання,
1 курс
Туризму та
міжнародних
комунікацій,
4 курс

Фехтування на
візках (член
паралімпійської
збірної
України)

Пауерліфтинг

Греко-римська
боротьба

Греко-римська
боротьба

Важка атлетика

Регбіліг

Чемпіонат світу.
07–12.11.2017 р.,
м. Рим (Італія).

Чемпіонат України серед
студентів ВНЗ (класичний
жим).
Вересень 2017 р.,
м. Луцьк.
Міжнародний турнір
ім. Михайла Токаря.
Листопад 2017 р.,
м. Мукачево.
Міжнародний турнір «Спорт
без обмежень».
27.11.2017 р.,
м. Берегово.
Відбір на Чемпіонат світу.
25.11.2017 р.,
м. Берегово.
Міжнародний турнір.
02.12.2017 р.,
м. Сату-Маре (Румунія).
Чемпіонат України серед
ШВСМ.
20-24.11.2017 р.,
м. Харків.
Чемпіонат України-2017 з
регбіліг серед студентів.
04.11.2017 р.,
м. Київ.
Чемпіонат України-2017 з
регбіліг серед студентів.
04.11.2017 р.,
м. Київ.

11рапіра
11шпага
7-ком.
рапіра
7-ком.
шпага
2

1

2

3

2

4

1

Черкасов
Олександр

Суспільних
наук,
1 курс

Регбіліг

Дьолог Надія

Суспільних
наук,
2 р. н.
(ОС «Магістр
»)

Фехтування на
візках (член
паралімпійської
збірної
України)

Чемпіонат світу.
12.11.2017р.,
Італія.

1

Пауерліфтинг

Чемпіонат України з
класичного пауерліфтингу
серед студентів ВНЗ.
Вересень 2017 р.,
м. Луцьк.

1

Офіцинський
Максим

Економічний,
4 курс
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1

Іляш Олександр

Здоров’я та
фізичного
виховання,
2 курс

Бобаль Наталія

Здоров’я та
фізичного
виховання,
2 курс

Матевосов
Артем

Здоров’я та
фізичного
виховання,
2 курс

Баран Ян

Здоров’я та
фізичного
виховання,
2 курс

Французов
Владислав

Здоров’я та
фізичного
виховання,
3 курс

Іляш Олександр

Здоров’я та
фізичного
виховання,
2 курс,
МС

Польогкий
Олександр,
Котюк Ярослав,
Бойко Едуард,
Ревта Олександр

Здоров’я та
фізичного
виховання,
1 курс

Гичка Вікторія,
Воронько
Єлизавета,
Купчак
Катерина,
Шипляк Наталія.

Здоров’я та
фізичного
виховання,
1 курс

Бойове самбо

Чемпіонат України серед
чоловіків і жінок зі спортивного
і бойового самбо у ваговій
категорії 68 кг
08-10.12.2017р.,
м. Київ.

3

Великий теніс

Зимова першість в
Закарпатській області з тенісу
серед юнаків та дівчат.
24-25.02. 2018 р.,
м. Ужгород

2

Фехтування

Чемпіонат України з
фехтування.
(у складі команди Закарпаття 1)
21-27.04.2018 р.,
м. Київ.

3

Фехтування

Чемпіонат України з
фехтування.
(у складі команди Закарпаття 1)
21-27.04.2018 р..
м. Київ.

3

Спортивне
орієнтування

Чемпіонат України зі
спортивного орієнтування.
13.05.2018 р.,
Чернігівська область

3

Бойове самбо

Присвоєння звання майстра
спорту України з боротьби
самбо.
03.05.2018 р.

МС

Гандбол

Чемпіонат України серед
чоловічих команд Першої Ліги.
Квітень 2018 р.,
м. Бровари.

Гандбол

Кубок України серед жіночих
команд.
Травень 2018 р.,
м. Ужгород
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Прокоп Микола

Магула Максим

Здоров’я та
фізичного
виховання,
1 р.н.
ОС «Магістр»

Здоров’я та
фізичного
виховання,
2 курс,
МС

Гирьовий спорт

Фехтування на
візках.
Член
паралімпійської
збірної України

Чемпіонат світу.
27–30.2018 р.,
м. Целє (Словенія)
Чемпіонат світу.
27–30.2018 р.,
м. Целє (Словенія)
Відкритий чемпіонат Асоціації
гирьового спорту України
(68 кг, дорослі).
4-5.05.2018 р.
м. Тернопіль
Відкритий чемпіонат Асоціації
гирьового спорту України
(68 кг. двоборство, дорослі).
4-5.05.2018 р.
м. Тернопіль
Чемпіонат України (чоловікипоштовх довгим циклом).
23-25.02.2018 р.,
м. Київ.
Присвоєно звання М.С.
України.
25.05.2018 р.
Всеукраїнський турнір .
«Обєднання - запорука
розвитку» (до 68 кг., естафета).
09-11.03.2018 р.,
м Ужгород.
Всеукраїнський турнір .
«Обєднання - запорука
розвитку» (до 68 кг.).
09-11.03.2018 р.,
м Ужгород.
Кубок України
(довгий цикл до 68 кг., дорослі).
19-22.04.2018 р.,
м. Житомир
Кубок України з фехтування на
візках серед спортсменів з
ураженням ОРА.
10-13.04.2018 р.,
м. Київ

2
(особистий
результат)
1
(командний
результат)
1

1

2

МС

1

1

2

1

Спортивне життя в університеті помітно активізується, до спортивних
змагань залучаються всі факультети, українсько-угорський навчальнонауковий інститут та природничо-гуманітарний коледж.
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Матеріальний і кадровий виміри спортивного життя університету
демонструють таблиці 1, 2.
Таблиця 1
Приміщення для занять фізичною культурою і спортом
Пристосовані приміщення
для занять фізичною
Кількість
культурою
і спортом
Спортзали
6
Басейн
Стадіони
Спортивні майданчики

Загальна площа, м2
2169,9
(орендована площа 390,3)
532,4
10000
20370

1
2
10

Таблиця 2
Спортивна кваліфікація науково-педагогічних працівників кафедри
фізичного виховання станом на 31.12.2017 року

Рік
2015
2016
2017

Кількість науково-педагогічних працівників кафедри, які
мають спортивні звання, почесні звання, категорії
К-ть НПП
Майстер спорту
Суддя національної
України, СРСР
категорії
27
4
1
24
4
1
23
6
1

Фізичне виховання в Ужгородському національному університеті є
невід’ємною частиною формування загальної і професійної культури
особистості сучасного фахівця, системи гуманістичного виховання студентів.
Як навчальна дисципліна, обов'язкова для всіх спеціальностей, воно є також
засобом формування всебічно розвиненої особистості, оптимізації фізичного і
фізіологічного стану студентів у процесі професійної підготовки. За час
навчання у студентів формується розуміння необхідності постійно працювати
над

собою,

вивчаючи

особливості
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свого

організму,

раціонально

використовувати свій фізичний потенціал, ведучи здоровий спосіб життя,
постійно засвоювати цінності фізичної культури.
Фізичне виховання студентів в університеті здійснюється впродовж
усього періоду навчання у різних формах: навчальні заняття; самостійні
заняття фізичною культурою, спортом і туризмом; фізичні вправи в режимі
дня; масові оздоровчі, фізкультурні та спортивні заходи. Усі форми
взаємопов'язані, доповнюють одна одну і постають як цілісний процес
фізичного вдосконалення.

69

VIII. Робота Студентської ради та Профкому студентів УжНУ
1. Студентська рада УжНУ:
1 вересня 2017 року – допомога в організації Дня знань у ДВНЗ «УжНУ».
Вересень-жовтень 2017 року – проведення виборів голів студентських
рад на факультетах.
23–24 вересня 2017 року – участь у заходах до Дня міста.
25 вересня 2017 року – організація благодійного ярмарку у фойє
головного корпусу УжНУ.
12–17 жовтня 2017 року – туристична поїздка за кордон Відень-ПарижМілан та організація флешмобів до 72-ї річниці УжНУ.
18 жовтня 2017 року – допомога в організації урочистого розширеного
засідання Вченої ради, присвяченого річниці університету.
19 жовтня 2017 року – проведення фестивалю «Ліга Сміху УжНУ 2017».
24 жовтня 2017 року – організація лекції, присвяченої Всесвітньому дню
туризму, спільно з Молодіжною радою м. Ужгород.
1 листопада 2017 року – організація молодіжного свята «Halloween»,
спільно з Молодіжною радою м. Ужгород.
13–17 листопада 2017 року – допомога в організації урочистих заходів,
присвячених Міжнародному дню студента (організація всеуніверситетської
інтелектуальної гри «Брейн-ринг 2017», проведення футбольного матчу
«Кубок Студентської ради 2017»).
7–9 березня 2018 року – відзначення Міжнародного жіночого дня на
факультетах.
31 березня 2018 року – залучення студентів до ІІ Всеукраїнської
конференції «Встановлення рекорду Гіннеса до Великодних свят Студрадою
МІП».
14 квітня 2018 року – участь у акції «Закарпаттю – чисте довкілля».
22 квітня 2018 року – участь у проведенні благодійної акції «Серце до
серця».
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22 квітня 2018 року – організація та проведення Дня здоров’я «Скалка
фест».
22 травня 2018 року – участь у фестивалі Студентської дружби.
Упродовж

2017-2018

навчального

року

Студентська

рада

є

співорганізатором культурно-масових заходів, а саме: Днів факультетів,
конкурсів краси «Міс факультету», «Міс УжНУ», конкурсу художньої
самодіяльності «Студентська осінь», відзначення державних свят, флешмобів
тощо.
2. Профком студентів УжНУ:
24–25 серпня 2017 року – підготовка списків студентів першого курсу,
які належать до пільгових категорій та мають право першочерговості на
поселення в гуртожитки УжНУ.
26–31 серпня 2017 року – Профком долучився до процесу поселення
студентів УжНУ в гуртожитки.
1 вересня 2017 року – організовано заходи щодо проведення Дня знань та
посвяти першокурсників у студенти, спільно з відділом гуманітарно-виховної
роботи та Студентською радою.
Вересень 2017 року – голови профбюро та профорги організували на
факультетах,

в

українсько-угорському

навчально-науковому

інституті,

природничо-гуманітарному коледжі та гуртожитках вечори знайомств з
першокурсниками.
Вересень 2017 року – прийняття студентів першого курсу у профспілку.
Вересень 2017 року – збір документів студентів пільгових категорій.
20 вересня 2017 року – організовано та проведено студентський похід на
г. Говерла.
23–24 вересня 2017 року – участь у заходах до Дня міста.
Жовтень 2017 року – вшанування ветеранів університету, привітання
викладачів з Днем працівника освіти.
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12–17 жовтня 2017 року – туристична поїздка за кордон Відень-ПарижМілан та організація флешмобів до 72-ї річниці УжНУ.
18 жовтня 2017 року – допомога в організації відзначення 72-ї річниці
УжНУ.
Жовтень-грудень 2017 року – організація заходів щодо проведення Днів
першокурсників спільно із заступниками деканів з виховної роботи та
громадськими деканами факультетів. Фінансова підтримка.
13–17 листопада 2017 року – організація заходів щодо відзначення
Міжнародного дня студента та проведення в університеті Тижня студента:
15 листопада 2017 року – проведено конкурс на «Кращу/гіршу кімнату»
гуртожитків УжНУ;
14 та 16 листопада 2017 року – організація мистецького конкурсу
художньої самодіяльності «Студентська осінь 2017».
17–20 листопада 2017 року – поїздка за кордон Прага-Будапешт.
Грудень 2017 року – вручено до Дня св. Миколая солодкі подарунки
дітям, чиї батьки навчаються в УжНУ на стаціонарній формі навчання
(79 подарунків).
Грудень 2017 року – встановлення та прикрашання ялинок у головному
корпусі УжНУ та на факультетах.
21 грудня 2017 року – організація та проведення всеуніверситетського
святкування Нового року для студентів-активістів та викладачів УжНУ.
27 грудня 2017 року – благодійна поїздка профкому студентів у
Великоберезнянський дитячий будинок-інтернат.
7–9 березня 2018 року – відзначення Міжнародного жіночого дня (на
кожному факультеті привітали та подарували кожній дівчині/жінці вітальну
листівку, а також невеличку коробочку з цукерками).
Квітень-травень 2018 року – організація заходів щодо проведення Днів
факультетів спільно із заступниками деканів з виховної роботи та
громадськими деканами. Фінансова підтримка.
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Квітень-травень 2018 року – участь у Всеукраїнській благодійній акції
«Серця до серця» (на всіх факультетах була коробка з певним кодом для
збирання коштів на медичне обладнання дітям з вадами слуху. Потім
благодійні внески було перераховано за реквізитами в «Кредобанк»).
9 травня 2018 року – відзначення Дня пам’яті та примирення, 73-ї
річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 73-ї річниці завершення Другої
світової війни (покладання квітів до пам’ятного знаку «Борцям за свободу і
незалежність України»).
17 травня 2018 року – відзначення Всесвітнього дня вишиванки
(організація конкурсу «Краще фото у вишиванці»).
22 травня 2018 року – участь в організації та проведенні Тижня
студентської дружби спільно з відділом гуманітарно-виховної роботи УжНУ
та KMDFSZ.
23 травня 2018 року – організація та проведення конкурсу краси «Міс
УжНУ 2018».
Впродовж навчального року – оформлення міжнародних карток на
знижки (ISIC).
Профком студентів допомагає вирішувати питання, які належать до його
компетенції, надає юридичну допомогу, матеріальну тощо. Профком
студентів та Студентська рада підтримують студентські ініціативи, зокрема
студентські

фотовиставки,

благодійні

проекти,

роботу

студентських

музичних колективів УжНУ, команд КВН.
Профком студентів та Студентська рада УжНУ беруть активну участь: в
управлінні університетом; в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій;
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; розпоряджаються коштами та майном,
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що перебуває на їх балансі; вносять пропозиції щодо змісту навчальних
планів і програм розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу;
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.

74

IX. Організаційно-методичні заходи та регламент роботи
1.

Здійснені організаційні заходи щодо початку 2017-2018 н.р.

(серпень 2017 р.).
2.

Здійснені організаційні заходи щодо поселення студентів у

гуртожитки (серпень 2017 р.).
3.

Проведена нарада-семінар із заступниками деканів із виховної

роботи з питань планування виховної роботи в університеті (23 серпня
2017 р.).
4.

Скоординовано плани роботи складових організаційної структури

виховного процесу в університеті.
5.

Видано наказ ректора від 12.09.2017 №9/01-17 «Про затвердження

академнаставників студентських груп на 2017-2018 н. р.».
6.

У

березні-квітні

2017-2018

навчального

року

соціально-

психологічною службою проведено анонімне анкетування студентів щодо
вивчення соціально-психологічної адаптації студентів першого курсу до
навчання в університеті та організовано моніторинг соціально-психологічної
адаптації студентів першого курсу до умов навчання в університеті.
7.

За зверненням студентів до соціально-психологічної служби

проводились індивідуальні консультації про шляхи допомоги в адаптації до
навчання і до нового колективу, щодо організації власної навчальної
діяльності та змістовних аспектів навчальної діяльності; індивідуальні
консультації для студентів щодо гострих життєвих проблем, криз, внутрішніх
конфліктів, взаємин з батьками; консультативна допомога студентам у
виробленні

адекватних

різноманітних

життєвих,

форм

поведінки,

навчальних

та

комунікативних
професійних

умінь

в

ситуаціях

(15 індивідуальних консультацій).
8.

7–28 березня 2018 року проведено бесіди із студентами перших

курсів університету, українсько-угорського навчально-наукового інституту та
природничо-гуманітарного коледжу щодо ознайомлення з видами та формами
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психологічної

та

соціальної

допомоги,

котрі

надаються

соціально-

психологічною службою.
9.

У квітні 2018 року проведено анкетування серед студентів з

тимчасово окупованих територій України, з метою привабливих умов вступу
на навчання для такої категорії абітурієнтів та визначення перспектив та
пріоритетних напрямів при розробці засад Державної політики щодо
реалізації права на освіту дітей з тимчасово окупованих територій України.
10. Проведення заходів щодо запобігання та протидії домашньому
насильству. На факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому
інституті

та

природничо-гуманітарному

коледжі

ознайомлено

академнаставників студентських груп з листом Міністерства освіти і науки
України від 20.03.2018 р. № 1/9-168 «Про виконання законодавчих вимог у
зв’язку із прийняттям Закону України «Про запобігання та протидію
домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року № 2229», спільним наказом
Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ
України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я
України від 19.08.2014 р. № 564/836/945/577 «Про затвердження Порядку
розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми
або загрози його вчинення», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
10 вересня 2014 р. за № 11105/25882, та проведено відповідну просвітницьку
роботу

серед

студентських

науково-педагогічних
груп

проведено

працівників.

Академнаставниками

інформаційно-просвітницькі

заходи

зі

студентами з питань запобігання та протидії насильству в сім’ї.
11. Систематично

проводились

наради

із

заступниками

деканів/директорів з виховної роботи.
12. Систематично проводились наради з академнаставниками на
факультетах та в українсько-угорському навчально-науковому інституті.
13. Систематично здійснювалась консультативна педагогічна допомога
Студентській раді університету та Профкому студентів.
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14. Регулярно

впродовж

навчального

року

на

факультетах,

в

українсько-угорському навчально-науковому інституті проводились бесіди зі
студентами пільгових категорій з приводу виплати та особливостей
призначення соціальних стипендій.
15. На

факультетах

налагоджений

зв'язок

з

батьками

щодо

інформування їх з питань успішності та поведінки студентів у навчальний та
позанавчальний час.
16. Організовано відвідування студентських гуртожитків науковопедагогічними працівниками та проведено низку заходів з виховної роботи в
гуртожитках.
17. Систематично

проводились

тематичні

книжкові

виставки

у

Науковій бібліотеці університету.
18. Систематично проводились бесіди зі студентами щодо збереження
майна університету.
19. Регулярно проводились інструктажі із безпеки життєдіяльності
студентів та профілактики травматизму.
20. Систематично проводились превентивні заходи із запобігання
тютюнової,

алкогольної

та

наркотичної

залежностей,

профілактики

захворювань на СНІД тощо.
21. Проведено

моніторинг

якісних

характеристик

вихованості

студентів-першокурсників, проведено опитування з метою вивчення потреб,
інтересів та побажань студентів.
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Висновки
Виховна робота в Ужгородському національному університеті впродовж
2017-2018 навчального року була направлена на створення сприятливих умов
для всебічного розвитку студентів, їх адаптації в соціумі, формування
демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння моральноетичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на
усвідомлений вибір здорового способу життя, на осмислення самовизначення
в обраній професії, на пропаганду духовних надбань українського народу,
мови, на формування правової культури, негативного ставлення до
протиправних діянь. 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. Провідна роль у виховному
процесі

відводилася

професорсько-викладацькому складу,

який

через

навчальний процес (лекції, семінарські, практичні заняття тощо) здійснював
латентне,

непряме

виховання:

формування

професійних

якостей,

інтелектуальної та професійної культури, позитивних якостей і рис. Виховна
робота у позанавчальний час була 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 розвиток творчого потенціалу майбутнього
фахівця та формування у студентів розуміння важливості обраної
спеціальності. Досягнуто певного позитивного рівня результативності
виховного процесу. Однак, слід активізувати роботу академнаставників
студентських груп щодо вивчення індивідуальних особливостей студентів.
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Незважаючи на значні здобутки в організації виховної роботи,
основними завданнями виховного процесу в університеті залишаються:


підготовка

національно

свідомої

інтелігенції,

збереження

інтелектуального генофонду нації, примноження культурного потенціалу,
який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів;


виховання майбутніх фахівців авторитетними, високоосвіченими

носіями високої загальної політичної, правової, інтелектуальної, соціальнопсихологічної, естетичної та фізичної культури;


сприяння вирішенню освітніх і виховних завдань, професійної

гнучкості студентів, формуванню соціальної компетентності як передумови
ефективної соціалізації молоді;


надання допомоги студентам у визначенні своїх можливостей з

урахуванням

індивідуальних

особливостей,

соціально-психологічний

супровід осіб різних соціальних категорій;


створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і

загальної культури, залучення до різних видів творчої діяльності (науководослідної, культурно-просвітницької, суспільно-гуманістичної, фізкультурнооздоровчої, спортивної, правоохоронної);


формування

громадянської,

соціальної

активності

та

відповідальності, залучення молоді до участі в процесі державотворення,
розвитку суспільних відносин;


усвідомлення взаємозв'язку індивідуальної свободи з правами

людини та її громадянським обов'язком;


культивування

кращих

рис

української

ментальності:

працелюбності, прагнення до свободи, гармонії з природою, любові до рідної
землі, підняття престижу української мови в академічному середовищі,
розвиток україномовного освітнього простору, збагачення естетичного
досвіду, участь у відродженні та створенні національно-культурних традицій
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міста, регіону, розширення творчих зв'язків з установами культури, розвиток
художніх здібностей;


збереження

та

збагачення

українських

культурно-історичних

традицій, виховання шанобливого ставлення до національних святинь, а
також до історії та культури всіх корінних народів і національних меншин,
які

проживають

в

Україні,

формування

культури

міжетнічних

і

міжособистісних відносин;


створення умов для самореалізації особистості відповідно до її

здібностей, суспільних і власних інтересів;


пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих

звичок і запобігання правопорушень;


створення

студентського

необхідних

самоврядування,

умов

для

виявлення

ефективного
потенційних

розвитку
лідерів

та

організаторів;


формування поваги до свого університету, дотримання і розвиток

демократичних та академічних традицій Державного вищого навчального
закладу «Ужгородський національний університет».
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