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Яцьків Марія Юріївна – начальник Центру гуманітарно-виховної
роботи,

профорієнтації

та

працевлаштування
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ДВНЗ

«Ужгородський

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 2018-2019 навчальний рік.
В

університеті

урахуванням

виховання

фізичної,

студентської

психічної

зрілості

молоді

здійснювалося

особистості,

а

також

з
її

інтелектуального і духовного розвитку. Домінантою всієї системи виховання
у

закладі

вищої

освіти

є

його

національний

характер

як

форма

самовизначення українського народу й особистості українця. Виховання
студентства у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (далі –
Університет) – це процес творчий, зорієнтований на проблеми, пов’язані зі
специфікою закладу вищої освіти та особливостями регіону. Університет є
школою

саморозвитку,

самоуправління,

самодисципліни,

свідомої

відповідальності, співробітництва та творчості викладача і студента. В умовах
світової глобалізації, входження України в Європейський простір процес
виховання

забезпечує

залучення

молоді

до

світової

культури

та

загальнолюдських цінностей і норм, формує толерантність відносно інших
точок зору, розуміння відмінностей між людьми у культурі, побуті та звичаях,
у переконаннях і віруваннях, як між народами, так і між етнічними,
релігійними та іншими групами.
Основним завданням виховного процесу в університеті було створення
умов для саморозвитку, самовираження і самореалізації особистості. У
діяльності викладачів навчання і виховання були нероздільними факторами.
Організація виховної роботи здійснювалася комплексно, через залучення до
цього

процесу

всього

науково-педагогічного
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колективу

факультетів,

українсько-угорського

навчально-наукового

інституту,

працівників

природничо-гуманітарного коледжу, адміністрації, органів студентського
самоврядування, Первинної профспілкової організації студентів.
Виховна робота, що проводилась у закладі вищої совіти за межами
аудиторії,

забезпечувала

актуалізацію

теоретичних

знань

студентів,

спрямовувала їх у практичну площину, звертала увагу студентської молоді на
найгостріші соціальні проблеми сьогодення, формувала їх соціальну зрілість.
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, 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.
Пріоритетними напрямами виховної роботи визначено національнопатріотичне виховання студентської молоді у поєднанні з вихованням
толерантної особистості в умовах полікультурного соціуму, створення умов
для фізичного, інтелектуального, морального і духовного розвитку студентів.
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І. Національно-патріотичне та громадянське виховання
1.

Відзначення Дня знань та посвята першокурсників у студенти

(3 вересня 2018 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. Витоки та етапи становлення УжНУ»;
організовано та проведено урочисті збори, присвячені Дню знань та посвяті
першокурсників у студенти; святкову шоу-програму, де студенти першого
курсу мали змогу познайомитись зі студентами старших курсів.
2.

Ознайомлення

факультетів,

першокурсників

українсько-угорського

природничо-гуманітарного

коледжу

з

та

традиціями

навчально-наукового

інституту,

та

історією

університету

(вересень-

жовтень 2018 р.).
3.

11 вересня 2018 року студенти природничо-гуманітарного

коледжу взяли участь у виставці «Невидима варта» в рамках Всеукраїнського
благодійного туру.
4.

13 вересня 2018 року для студентів факультету туризму та

міжнародних комунікацій організовано похід у Закарпатську обласну
універсальну наукову бібліотеку ім. Ф. Потушняка на перегляд фільму «Тіні
забутих предків».
5.

Для

студентів

факультету

суспільних

наук

проведено

пізнавально-оглядові екскурсії містами Ужгород (13 вересня 2018 р.) та
Мукачево (27 вересня 2018 р.) з метою поглиблення знань з історії рідного
краю та ознайомлення з визначними пам’ятками Закарпатської області.
А також проведені тематичні екскурсії по м. Ужгород (щосуботи впродовж
I семестру 2018-2019 н. р.).
6.

Відзначення

Дня

міста

Ужгород.

14 вересня

2018 року

Ужгородський національний університет активно долучився до відзначення
1125 річниці міста Ужгород. Цікаву програму для жителів міста підготували
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факультети

УжНУ,

зокрема:

математичний

факультет

демонстрував

робототехніку; студенти біологічного факультету надали можливість всім
охочим попрацювати з мікроскопом та роздивитись мікроорганізми, оглянути
представників водної фауни закарпатських ставків, вологі препарати
скорпіона та бджоли на різних етапах їх розвитку; факультет здоров’я
людини та фізичного виховання демонстрував електростимулятор SO 4.0,
який використовують спортсмени як для масажу і фітнесу, так і для
реабілітації м’язів, а також проводили кінезіотейпування – один із методів
лікування при розтягненні зв’язок, травмах, набряках та гематомах; студенти
хімічного факультету проводили дослідження хімічних реакцій: «лавова
лампа», «фараонові змії», «незгораючі купюри»; студенти факультету
інформаційних технологій сконструювали за допомогою деталей Lego робота,
який

вміє

правильно

складати

кубік

Рубіка;

фізичний

факультет

продемонстрував деякі фізичні процеси та явища, усім охочим розповіли про
принципи роботи пристроїв для пошуку радіозакладок, відеокамер, пристрою
для тестування радіовипромінювання; студентки медичного факультету №2
для всіх бажаючих робили художній розпис хною на руках (мехенді);
представниками

факультету

туризму

та

міжнародних

комунікацій,

природничо-гуманітарного коледжу та економічного факультету було
організовано благодійний ярмарок; факультет туризму та міжнародних
комунікацій провів відкриті екскурсії «Невідомий Ужгород».
7.

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, на хімічному факультеті випущено тематичну
фотогазету.
8.

24 вересня 2018 року на факультеті міжнародних економічних

відносин проведено зустріч студентів четвертого курсу з головою правління
громадського фонду «Фундація прав людини» – Євгеном Фоміним на тему
«Просування ідей на національному та міжнародному рівнях».
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28 вересня 2018 року для студентів природничо-гуманітарного

9.

коледжу проведено екскурсію до фортеці Тустань та Скель Довбуша.
Відзначення в університеті 100-річчя від дня народження

10.
Василя

Сухомлинського.

На

факультетах,

в

українсько-угорському

навчально-науковому інституті та природничо-гуманітарному коледжі зі
студентами проведено інформаційно-просвітницькі бесіди, виховні години,
дискусії, «круглі столи» та інші тематичні заходи, присвячені відзначенню
100-річчя від дня народження В. Сухомлинського. Зокрема: на інженернотехнічному

факультеті

проведено

виховні

бесіди

на

тему

«Ідеї

В. О. Сухомлинського в сучасних умовах навчально-виховного процесу
вищої школи»; на факультеті іноземної філології проведено лекцію на тему
«Видатний

український

педагог

В. О. Сухомлинський»;

на

хімічному

факультеті проведено «круглий стіл» на тему «Василь Сухомлинський –
людина, яка віддала серце дітям»; на юридичному факультеті проведено
виховні бесіди на тему «Вплив В. Сухомлинського на розвиток педагогічної
науки»; на факультеті історії та міжнародних відносин академнаставниками
студентських груп представлено інформаційне повідомлення про видатного
діяча, педагога-новатора, про його здобутки; на факультеті туризму та
міжнародних

комунікацій

проведено

«круглий

стіл»

на

тему

«Ідеї

В. О. Сухомлинського в практиці особистісно-орієнтованого навчання та
гуманізації навчально-виховного процесу»; на економічному факультеті
проведено тематичні виховні години на тему «Людина починається з добра»;
на географічному факультеті проведено бесіду на тему «Роль Василя
Сухомлинського у становленні соціальної географії України як науки»; на
фізичному факультеті проведено лекцію на тему «Василь Сухомлинський –
великий гуманіст, мислитель, педагог»; на факультеті інформаційних
технологій відбувся «круглий стіл» на тему «В. О. Сухомлинський у діалозі з
сучасністю» тощо. В українсько-угорському навчально-науковому інституті
організовано та проведено: виховні години на тему «Людина починається з
добра»; лекцію на тему «Цікаві факти з життя В. Сухомлинського. Штрихи до
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портрета»; відбулися перегляди презентацій «Педагогічна спадщина Василя
Сухомлинського»; віртуальна книжкова виставка «Літературна спадщина
гуманіста, мислителя та педагога Василя Сухомлинського». У природничогуманітарному коледжі організовано: педагогічні читання «Велика філософія
педагога і новатора В. Сухомлинського»; бесіди з позапрограмного читання
«Павлиські казки» для студентів перших курсів; конкурс творчих робіт (за
методикою В. Сухомлинського) серед студентів 1-2 курсів; презентацію
«В. Сухомлинський – для нас і про нас»; тематичну виставку наукової,
методичної та художньої літератури «Серце віддаю дітям».

У Науковій

бібліотеці УжНУ розгорнуто книжкову виставку «Великий гуманіст,
мислитель, педагог Василь Сухомлинський».
11.

Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек. На факультетах

проведені заходи з нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек. У
Науковій

бібліотеці

університету

організовано

книжкову

виставку,

присвячену Всеукраїнському дню бібліотек.
12.

Вшанування ветеранів університету, привітання викладачів з

Днем працівника освіти.
13.

Відзначення в університеті 100-літнього ювілею Української

національної

революції

1917-1921 років,

80-річчя

проголошення

української автономії у складі Чехословаччини та 80-річчя створення
Організації Народної Оборони «Карпатська Січ». 26-28 жовтня 2018 року
факультетом суспільних наук та факультетом історії та міжнародних відносин
організовано та проведено відкриті лекції, «круглі столи», диспути, бесіди та
інші тематичні заходи, присвячені 100-літньому ювілею Української
національної революції 1917-1921 років, 80-річчю проголошення української
автономії у складі Чехословаччини та 80-річчю створення Організації
Народної Оборони «Карпатська Січ». У Науковій бібліотеці УжНУ впродовж
жовтня

2018 року було

розгорнуто

тематичну виставку,

присвячену

ювілейним датам в історії української державності та тематиці Карпатської
України.
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14.

13 жовтня 2018 року проведено зустріч студентів природничо-

гуманітарного коледжу із бійцями славетної гірськопіхотної дивізії майором –
Ланецьким

Сергієм

Алімовичем

та

старшим

солдатом

Митровичем

Михайлом Михайловичем.
15.

Відзначення Дня захисника України. 14 жовтня 2018 року на

факультетах,

в

українсько-угорському

навчально-науковому

інституті,

природничо-гуманітарному коледжі проведено тематичні лекції, виховні
години, бесіди, «круглі столи», тренінги тощо. Студенти долучилися до
тематичних загальноміських заходів, а також організовано покладання квітів
до Пам’ятного знаку борцям за свободу і незалежність України.
16.

Проведення заходів, присвячених 73-й річниці університету.

19 жовтня 2018 року організовано та проведено розширене засідання Вченої
ради, присвячене 73-й річниці ДВНЗ «УжНУ», на факультетах, в українськоугорському

навчально-науковому

інституті,

природничо-гуманітарному

коледжі нагороджено грамотами кращих студентів, які досягли значних
успіхів у науковій роботі, спорті та громадській діяльності.
17.

23 жовтня 2018 року в українсько-угорському навчально-

науковому інституті організовано відзначення річниці Угорської революції
1956 року.
18.

25 жовтня 2018 року на факультеті туризму та міжнародних

комунікацій проведено усний журнал «Універсали Української Центральної
ради та їх історична оцінка».
19.

Відзначення Дня визволення Закарпаття та України від

фашистських загарбників. На факультетах, в українсько-угорському
навчально-науковому інституті, природничо-гуманітарному коледжі були
проведені тематичні відкриті лекції, бесіди, виховні години, «круглі столи» та
інші заходи з метою вшанування подвигу нашого народу у боротьбі за
свободу і незалежність Батьківщини.
20.

Відзначення 74-ї річниці визволення України від нацистів. На

факультетах,

в

українсько-угорському
9

навчально-науковому

інституті,

природничо-гуманітарному коледжі були проведені тематичні відкриті лекції,
бесіди, виховні години та інші заходи, спрямовані на гідне вшанування величі
подвигу нашого народу у цій війні.
21.

У жовтні 2018 року на біологічному факультеті проведено бесіду

на тему «Що означає бути патріотом України».
22.

Відзначення

Дня

української

писемності

та

мови.

6 листопада 2018 року у природничо-гуманітарному коледжі розгорнуто
книжкову виставку, а 9 листопада 2018 року проведено диктант національної
єдності. Філологічний факультет розпочав святкування з поїздки до міста
Мукачево, де на площі біля пам’ятника святим Кирилу й Мефодію відзняли
тематичний флешмоб, продовжили святкування на філологічному факультеті
разом із відомим закарпатським поетом, випускником факультету Віктором
Ковреєм, обговорили питання «Що необхідно для збереження мови?» та інші
актуальні мовні проблеми, а також, продовжуючи традицію проведення
диктантів національної єдності від «Українського радіо» на честь Дня
української писемності та мови, студенти-філологи написали диктант разом із
випускницею факультету – Христиною Керитою, яка зачитала твір із
публіцистичної збірки поета Василя Вароді. З нагоди Дня української
писемності та мови відбулася зустріч в обласній універсальній бібліотеці
ім. Ф. Потушняка відомого українського письменника Василя Шкляра зі
студентами та викладачами УжНУ.
23.

9 листопада 2018 року на кафедрі військової підготовки проведені

урочисті заходи, з нагоди отримання випускниками КВП первинних
офіцерських звань.
24.
відносин

20 листопада 2018 року на факультеті міжнародних економічних
проведено

зустріч

студентів

з

представниками

правління

ГО «Спілка учасників бойових дій в АТО».
25.

Відзначення 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років,

штучного голоду 1921-1923 років та 1946-1947 років в Україні. На
факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому інституті та
10

природничо-гуманітарному коледжі зі студентами проведено відкриті лекції,
бесіди, виховні години, дискусії, організовано перегляд тематичних фільмів
та інші заходи, присвячені цим подіям. Зокрема: на факультеті іноземної
філології для студентів першого курсу була проведена лекція на тему
«Вкрадене дитинство: діти в роки Голодомору 1932-1933 років»; на
факультеті туризму та міжнародних комунікацій проводилася демонстрація
документального фільму «Голодомор: жнива розпачу»; на факультеті історії
та міжнародних відносин, факультеті суспільних наук та біологічному
факультеті проведено показ фільму «Голодомор 1932-1933 років»; на
факультеті інформаційних технологій було проведено відкриту лекцію на
тему «Голодомор 1932-1933 років та його наслідки для сьогодення»; на
хімічному факультеті проведено демонстрацію документального фільму
«Геноцид українського народу. Голодомор 1932-1933 років»; на факультеті
міжнародних економічних відносин була проведена виховна бесіда на тему
«Голодомор 1932-1933 років»; на інженерно-технічному факультеті у всіх
студентських групах було проведено тематичні бесіди на тему «Голодомор –
трагедія українського народу»; на фізичному факультеті на лекційних та
практичних заняттях було акцентовано увагу на проблемах Голодомору,
розглядаючи питання «Піраміда базисних потреб людини», «Небезпеки
соціально-політичного характеру» та «Індикатори сталого розвитку. Індекс
людського розвитку»; на юридичному факультеті проведено лекцію на тему
«Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид проти українського народу»; на
географічному факультеті було проведено лекційне заняття на тему
«Демографія», де було приділено значну увагу скороченню населення
України у 30-х роках ХХ ст. внаслідок Голодомору; на медичному факультеті
проведені бесіди «Про відзначення 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років
в Україні – геноциду українського народу». В українсько-угорському
навчально-науковому інституті було випущено інформаційно-тематичні
плакати, студенти переглянули документальні відеоматеріали на тему
«Минуле стукає в наші серця». У природничо-гуманітарному коледжі:
11

проведено виховні години в студентських групах на тему «Голодомор як засіб
геноциду в Україні», урок-молитву «Руки дитини, яка запалила свічку
пам’яті, стали руками солдата, які тримають автомат»; організовано
студентсько-викладацьку наукову конференцію «Голодомор 1932-1933:
незламні. Україна пам’ятає – світ визнає»; розгорнуто книжкову виставку
«Голодомор – чорна сповідь моєї вітчизни». 24 листопада 2018 року студенти
долучилися до відкриття монументу «Свіча пам’яті», присвяченого жертвам
Голодомору і вшанували пам’ять заморених голодом, а також долучилися до
загальноукраїнської акції «Засвіти свічку пам’яті».
26.

Проведення в університеті заходів щодо гідного вшанування

подвигу учасників Революції Гідності, учасників бойових дій на території
інших держав та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. У листопаді
2018 року на факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому
інституті та природничо-гуманітарному коледжі були проведені тематичні
відкриті

лекції,

студентські

конференції,

семінари,

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. У листопаді 2018 року на географічному факультеті проведено
тематичну лекцію «Революція Гідності у контексті сучасних процесів
формування території України». 21 листопада 2018 року відбулося урочисте
покладання квітів до Пам’ятного знаку борцям за свободу і незалежність
України. 22 листопада 2018 року для студентів першого курсу проведено
лекцію «Революція Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».
23 листопада 2018 року розгорнуто виставку, присвячену цим подіям. На
факультетах,

в

українсько-угорському

навчально-науковому

інституті,

природничо-гуманітарному коледжі та на кафедрі військової підготовки
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з 15 по 28 лютого 2019 року проведено покази документальних фільмів,
тематичні виховні години, «круглі столи», бесіди, лекції, присвячені
вшануванню учасників бойових дій на території інших держав, увічненню
пам’яті Героїв Небесної Сотні; зустрічі студентської молоді з учасниками
Революції

Гідності,

представниками

волонтерських

організацій

та

учасниками бойових дій на території інших держав. Зокрема: на інженернотехнічному факультеті у всіх групах проведено тематичні виховні години на
тему «Історія Революції гідності» (лютий 2019 р.), а для студентів першого
курсу організовано перегляд та обговорення документального фільму
«Переломний момент: Війна за демократію в Україні» (28 лютого 2019 р.); на
хімічному

факультеті

проведено

бесіди

зі

студентами,

присвячені

вшануванню учасників бойових дій у боях під Дебальцеве (18-19 лютого
2019 р.), а студентами третього курсу підготовлено стінгазети та виготовлено
паперових ангелів, які присвячені пам’яті Героїв Небесної Сотні; на
факультеті туризму та міжнародних комунікацій зі студентами другого курсу
проведено виховну годину «Майдан: більше, ніж життя і смерть» (19 лютого
2019 р.); економічний факультет долучився до акції «Ми пам’ятаємо» та
вшанував хвилиною мовчання та запаленими свічками пам’ять Героїв
Небесної Сотні; на філологічному факультеті проведено тематичну 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» (27 лютого
2019 р.);

на

математичному

факультеті

для

першокурсників

було

організовано перегляд фільму «Кіборги»; на факультеті міжнародних
економічних відносин проведено тематичний «круглий стіл»; студенти
факультету здоров’я та фізичного виховання відвідали захід на площі
Театральній і вшанували пам’ять героїв запаленням свічок. В українськоугорському навчально-науковому інституті для студентів проведено виховні
години на тему «Небесній Сотні шана і молитви…», організовано для
студентів 3-4 курсів перегляд кінофільму «Зима, що нас змінила», а також
13

студенти 1-2 курсів здійснили покладання квітів до Пам’ятного знаку борцям
за свободу і незалежність України та запалили лампадки (20 лютого 2019 р.).
У природничо-гуманітарному коледжі: для студентів проведено вечір
Майданової поезії (20 лютого 2019 р.); продемонстровано презентацію
до 5-річчя Революції Гідності, організовано тематичний вечір «Небесна Сотня
береже Україну» з участю героїв Майдану та учасників АТО (20 березня
2019 р.); щодня на студентському радіо читали «Майданову поезію»; у
бібліотеці коледжу розроблено тематичну виставку на тему «Рабство в генах
лікують повстаннями», яку мали змогу переглянути всі, хто не байдужий до
нашої хоч і недалекої, але вже історії (21-28 лютого 2019 р.). 20 лютого
2019 року студентський актив здійснив покладання квітів до Пам’ятного
знаку борцям за свободу і незалежність України. 19-28 лютого 2019 року у
Науковій бібліотеці УжНУ проведено тематичну виставку «Герої Небесної
Сотні: завжди у наших серцях…!» та розроблено постійно діючий стенд, що
відображає подвиг учасників Небесної Сотні, а також розгорнуто тематичну
виставку з відкритим переглядом літератури «Їх дух незламний і безсмертний
подвиг».
27.

28 листопада 2018 року студенти хімічного факультету взяли

участь у конкурсі ЕСЕ, що відбувався в м. Ужгород в рамках Днів сталого
розвитку в Закарпатській області (перемогу здобула студентка 1-го року
навчання ОС «Магістр» Глюдзик Емілія).
28.

1 грудня 2018 року студенти природничо-гуманітарного коледжу

взяли участь у IX Міжнародному творчому конкурсі ім. Т. Г. Шевченка, де
отримали заслужену перемогу (І і ІІІ місця).
29.

3 грудня 2018 року на факультеті туризму та міжнародних

комунікацій проведено диспут на тему «Ти пам’ятай, ніколи не забувай…».
30.

Відзначення Дня Збройних Сил України. 6 грудня 2018 року у

природничо-гуманітарному коледжі розгорнуто тематичну виставку. 7 грудня
2018 року на кафедрі військової підготовки відбулись урочисті заходи з
нагоди 27-ої річниці Дня Збройних Сил України (під час урочистих заходів
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керівництвом кафедри було відзначено кращих студентів першого та другого
курсів навчання, студенти природничо-гуманітарного коледжу підготували
тематичну концертну програму для викладачів та студентів кафедри).
31.

8 грудня 2018 року студенти природничо-гуманітарного коледжу

взяли участь у конкурсі ім. Петра Яцика на якому здобули І і ІІІ місця.
32.

Відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків

аварії на Чорнобильській АЕС. На факультетах, в українсько-угорському
навчально-науковому

інституті

та

природничо-гуманітарному

коледжі

проведено тематичні виховні години, бесіди, зустрічі з ліквідаторами
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інші інформаційні, виховні заходи
з вшанування учасників ліквідації наслідків Чорнобильської техногенної
катастрофи. Зокрема: на факультеті історії та міжнародних відносин для
студентів першого курсу було презентовано фільм «Розчеплено на атоми»; на
факультеті інформаційних технологій для студентів першого курсу проведено
виховну годину на тему «Наслідки аварії на ЧАЕС для українців в
XXI столітті»; на географічному факультеті організовано лекційні заняття на
тему: «Засоби захисту людини від небезпечних факторів у надзвичайних
ситуаціях» та «Радіаційно-небезпечні об’єкти», де було приділено значну
увагу Чорнобильській катастрофі; на факультеті туризму та міжнародних
комунікацій для студентів першого курс3333у було проведено виховну
годину на тему «Ціною життя»; на хімічному факультеті для студентів
1-4 курсів проведено бесіди на тему: «14 грудня – День вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС», «Арка для Чорнобиля», «Жахіття
ядерної біди України»; на факультеті здоров’я та фізичного виховання для
студентів 1-2 курсів було проведено інформаційно-просвітницькі бесіди та
лекції. У природничо-гуманітарному коледжі було проведено тематичні
бесіди з переглядом документального фільму «Чорнобиль: чорна пам’ять
рідної землі», організовано тематичну книжкову виставку «Чорнобильська
катастрофа: вчора, сьогодні, завтра…» та проведено конкурс тематичних
презентацій «Від мирного атому – до Чорнобильської трагедії: хто винен?». У
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Науковій бібліотеці УжНУ розгорнуто тематичну виставку з відкритим
переглядом літератури «І буде ім’я їм, не знане досі у світі, – ліквідатори».
33.

21

грудня

2018

року

на

кафедрі

військової

підготовки

організовано проведення флешмобу на підтримку міжнародної акції
«Звільнити українських військових моряків».
34.

Відзначення Дня Соборності України – 100-ї річниці Акта

злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної
Республіки. У природничо-гуманітарному коледжі проведено тематичні
відкриті лекції, «круглий стіл» на тему «Акти злуки УНР і ЗУНР: втілення і
крах ідеалу Соборної України», у бібліотеці коледжу розгорнуто тематичну
книжкову виставку «В єдності – сила народу», присвячену Дню Соборності
України. 22 січня 2019 року студенти долучились до загальноміських заходів
з нагоди відзначення Дня Соборності України – 100-ї річниці Акта злуки
Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.
У Науковій бібліотеці УжНУ 21-31 січня 2019 року розгорнуто тематичну
виставку, присвячену Дню Соборності України – 100-річчю Акта злуки
Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.
35.

Проведення в університеті заходів з нагоди відзначення в

Україні 30-ї річниці виведення військ з Афганістану. На факультетах, в
українсько-угорському

навчально-науковому

інституті,

природничо-

гуманітарному коледжі проведено тематичні виховні години, «круглі столи»,
бесіди, зустрічі з ветеранами-афганцями та інші інформаційні, виховні заходи
щодо вшанування пам’яті загиблих та ветеранів-афганців (лютий 2019 рік).
Зокрема: на факультеті здоров’я та фізичного виховання для студентів
проведено тематичну виховну годину «Короткий екскурс в історію подій 30-ї
річниці виведення військ з Афганістану» (26 лютого 2019 р.); на факультеті
туризму та міжнародних комунікацій, а також в українсько-угорському
навчально-науковому інституті зі студентами проведено «круглий стіл» на
тему «Афганістан: героям крізь біль і сум» (26 лютого 2019 р.). У Науковій
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бібліотеці УжНУ організовано тематичну виставку з нагоди 30-ї річниці
виведення військ з Афганістану.
36.
проведено

У лютому-березні 2019 року на стоматологічному факультеті
тематичні

лекції

«Українські

регіони

в

євроатлантичній

інтеграції».
37.

15 березня 2019 року в українсько-угорському навчально-

науковому інституті проведено урочисте відзначення річниці Угорської
революції 1848 року та проведено «круглий стіл» на тему «Не обміліє пам’яті
ріка, в серцях нащадків буде вічно жити».
38.

Відзначення Міжнародного дня рідної мови. На факультетах,

проведені тематичні відкриті лекції, семінари, «круглі столи», бесіди,
диспути, мовні конкурси та ігри, присвячені Міжнародному дню рідної мови.
У природничо-гуманітарному коледжі проведено радіопрограму мовами
національностей Закарпаття та розгорнуто виставку у бібліотеці «Краса і
велич українського слова».
39.

Відзначення 205-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка.

На філологічному факультеті організовано лекцію до 205-ї річниці від дня
народження Т. Шевченка для студентів Ужгородського коледжу мистецтв і
культури (6 березня 2019 р.), вікторину-шевченкіану та виступ на телебаченні
до Шевченківських днів (13 березня 2019 р.). У природничо-гуманітарному
коледжі проведено літературний конкурс декламацій поезій Т. Г. Шевченка
«Бо справжнє все буває тільки раз…» (11-19 березня 2019 р.).
40.

Відзначення

80-ї

річниці

проголошення

Карпатської

України в університеті. 14-15 березня 2019 року на факультеті
суспільних

наук

проведено

Міжнародну

наукову

конференцію

«Карпатська Україна – незалежна держава», присвячену 80-річчю від дня
проголошення Карпатської України. 14 березня 2019 року в рамках
проведення Міжнародної наукової конференції організовано покладання
квітів до пам’ятника Августину Волошину. 15 березня 2019 року для
студентів всіх факультетів та українсько-угорського навчально-наукового
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інституту професорсько-викладацьким складом кафедри політології та
державного управління, кафедри модерної історії України та зарубіжних
країн, кафедри античності, середньовіччя та історії України домодерної
доби, кафедри археології, етнології та культурології проведено тематичні
відкриті

лекції

з

нагоди

відзначення

80-ї

річниці

проголошення

Карпатської України, зокрема: на біологічному факультеті проведено
лекцію з переглядом документального фільму «Срібна земля. Хроніка
Карпатської України 1919-1939 рр.»; студенти географічного факультету
переглянули документальний фільм «Карпатська Україна»; на інженернотехнічному факультеті організовано перегляд документального фільму
«Срібна Земля. Хроніка Карпатської України» та тематичні виховні
години на тему «Карпатська Україна – тріумф і трагедія одного дня»; на
факультеті іноземної філології проведено тематичні виховні години на
тему «1939. Героїчна історія Карпатської України»; на хімічному
факультеті проведено лекцію на тему «Карпатська Україна як важливий
етап

українського

державотворення».

В

українсько-угорському

навчально-науковому інституті проведено лекцію «Історичні фактори
Карпатської

України»

та

організовано

перегляд

документальних

відеоматеріалів на тему: «Тріумф і трагедія Карпатської України»,
«Карпатська Україна, як етап українського державотворення у ХХ ст.»,
«Проголошення 80-ї річниці Карпатської України». У природничогуманітарному коледжі для студентів проведено публічну лекцію
викладачами

циклової

комісії

«Проголошення

незалежності

закономірність

чи

гра

суспільних
Карпатської

європейських

дисциплін
України
держав»,

–

на

тему

історична

студентським

самоврядуванням коледжу здійснено покладання квітів до могили
Карпатських Січовиків (с. Оріховиця), а також у бібліотеці коледжу
розгорнуто

тематичну

виставку

документальної

та

монографічної

літератури. 15 березня 2019 року студентська молодь долучилась до
загальноміських заходів, мітингу з нагоди відзначення 80-ї річниці
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проголошення Карпатської України на «Красному полі», а також для
студентів організовано показ тематичного фільму (у стрічці йшлося про
хронологію становлення Карпатської України на чолі з Президентом
Августином Волошином та подальшу окупацію територій угорськими
військами). 15 березня 2019 року на знак вшанування засновників та
захисників Карпатської України студентським активом організовано
покладання квітів до Пам’ятного знаку борцям за свободу і незалежність
України. 22 березня 2019 року спільно з Українським інститутом
національної пам’яті в університеті продемонстровано фільм «Позивний
Бандерас». У Науковій бібліотеці УжНУ (в універсальній читальній залі)
розгорнуто тематичні виставки з відкритим переглядом літератури:
«Великий

син

Срібної

землі»,

«80-річчя

від

дня

проголошення

Карпатської України».
41.

У березні-квітні 2019 року викладачами кафедри військової

підготовки проведені відкриті лекції на тему «Захист вітчизни, почесний
обов’язок громадянина України» для студентів різних факультетів та
природничо-гуманітарного коледжу.
42.

5 квітня 2019 року на кафедрі військової підготовки проведено

годину патріотичного виховання «Мій батько – герой», а також студенти
кафедри взяли участь у Всеукраїнському флешмобі «Дякуємо за службу».
43.

12

квітня

2019

року

на

кафедрі

військової

підготовки

запроваджено «Польову пошту» у підтримку поранених бійців, які приймали
участь у ООС (АТО).
44.

17 квітня 2019 року для студентів продемонстровано показ

документального фільму «Малевич».
45.

19 квітня 2019 року на кафедрі військової підготовки проведено

практичне заняття «Українська армія в умовах гібридної війни» за участю
військовослужбовців 128 ОГШМБ (м. Мукачево).
46.

У квітні-травні 2019 року на стоматологічному факультеті

проведені лекції на тему «Участь України в операціях НАТО».
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47.

3 травня 2019 року на факультеті суспільних наук проведено

ІІ Міжнародну наукову конференцію «Формат розвитку відносин України та
країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих
процесів та забезпечення прав національних меншин».
48.

Відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги

над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання
нацистів

з

України.

На

факультетах,

в

українсько-угорському

навчально-науковому інституті та природничо-гуманітарному коледжі
6-10 травня 2019 року проведено військово-патріотичні тематичні заходи
зі студентами, за участі ветеранів війни, борців за незалежність України
у ХХ столітті, учасників антитерористичної операції та учасників заходів
із забезпечення національної безпеки і оборони. Зокрема: на факультеті
здоров’я та фізичного виховання для студентів 1-2 курсів проведено
відкриту лекцію на тему «Перемога над нацизмом у Другій світовій
війні» (6 травня 2019 р.); на факультеті туризму та міжнародних
комунікацій зі студентами першого курсу проведено «круглий стіл» на
тему «Не обміліє пам’яті ріка, в серцях нащадків буде вічно жити»
(7 травня

2019

р.);

на

факультеті

суспільних

наук

організовано

привітання ветеранів Другої світової війни – співробітників університету
(8 травня 2019 р.). 8 травня 2019 року на знак вшанування пам’яті воїнів
студентським активом організовано покладання квітів до Пам’ятного
знаку борцям за свободу і незалежність України. Студенти природничогуманітарного коледжу долучилися до загальноміських заходів, а також –
до покладання квітів у знак пам’яті жертв Другої світової війни, АТО та
ООС

на

Пагорбі

Слави.

У

Науковій

бібліотеці

Ужгородського

національно університету розгорнуто тематичну виставку, присвячену
Дню пам’яті та примирення, Дню перемоги над нацизмом у Другій
світовій

війні

та

75-й

річниці

вигнання

нацистів

з

України

з

використанням матеріалів, пов’язаних із участю Українського народу у
Другій світовій війні.
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49.

6 травня 2019 року представниками відокремленого підрозділу

ВМГО «АЙСЕК в Україні» у м. Івано-Франківськ проведено зустріч зі
студентами факультету іноземної філології та філологічного факультету, а
7 травня

2019

року проведено

зустріч

зі

студентами

факультету

міжнародних економічних відносин та із заступниками деканів з виховної
роботи факультетів, заступниками директорів українсько-угорського
навчально-наукового інституту та природничо-гуманітарного коледжу.
50.

7-9 травня 2019 року на факультеті здоров’я та фізичного

виховання проведено зустріч студентів з учасниками бойових дій, а саме
Олегом Сосновським та Валерієм Товт.
51.

13 травня 2019 року на факультеті туризму та міжнародних

комунікацій проведено конкурс студентських робіт «Доля моєї родини в
історії Другої світової війни», «Одна родина у двох війнах».
52. Відзначення Дня вишиванки. Факультети долучились до
Всеукраїнського дня вишиванки. 17 травня
студентського

активу

та

заступник

2019 року представники

декана

з

виховної

роботи

філологічного факультету виступили на телебаченні.
53.

Відзначення Дня Європи в Україні. На факультетах, в

українсько-угорському навчально-науковому інституті та природничогуманітарному коледжі для студентів проведено тематичні лекції, виховні
години, бесіди, «круглі столи» та тематичні інформаційні заходи
спрямовані на відзначення Дня Європи. На факультеті туризму та
міжнародних комунікацій проведено віртуальний тур «Європейськими
столицями» (20 травня 2019 р.).
54.

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.
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На факультетах, у природничо-гуманітарному коледжі проведено низку
заходів з військово-патріотичного виховання, зокрема і за участі
учасників антитерористичної операції.
55.

Відзначення

23-ї

річниці

Конституції

України.

На

факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому інституті та
природничо-гуманітарному коледжі організовано та проведено тематичні
відкриті лекції, «круглі столи», виховні години та інші тематичні заходи,
спрямовані на поширення знань про історію конституціоналізму в
Україні,

формування

правової

культури,

виховання

громадської

свідомості та поваги до Основного Закону України. На факультеті
туризму та міжнародних комунікацій проведено

лекцію на тему

«Становлення Конституції України» (3 червня 2019 р.). У Науковій
бібліотеці УжНУ розгорнуто тематичну виставку, присвячену 23-й річниці
прийняття Конституції України (травень-червень 2019 рік).
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ІІ. Професійне виховання
1.

Ознайомлення першокурсників із традиціями

факультетів,

українсько-угорського

природничо-гуманітарного

навчально-наукового

коледжу,

трудовими

університету,
інституту

здобутками

та

кращих

викладачів та випускників університету (вересень-жовтень 2018 р.).
2.

22 вересня 2018 року на факультеті інформаційних технологій

урочисто відзначено День програміста.
3.

27 вересня 2018 року на факультеті туризму та міжнародних

комунікацій відзначено Всесвітній день туризму (святкова програма,
туристичний квест для першокурсників).
4.

Проведення «Дня кар’єри ЄС» в УжНУ. 28 вересня 2018 року у

читальній залі Наукової бібліотеки УжНУ було організовано безкоштовні
тренінги для підвищення свого професійного рівня, де учасники вчилися
представляти резюме, отримували цінні поради щодо напрямів фахового
росту та розвитку власних бізнес-ідей та дискусії щодо проблем ринку праці.
Зокрема, тренінги на тему: «Написання успішних проектів», «Ефективна
комунікація – запорука успішного працевлаштування», «Моделювання
бізнесової активності: ділові ігри», «Як не стати жертвою торгівлі людьми?».
У холі університету було розгорнуто «Ярмарок професій», участь у якому
взяли близько 20-ти українських та європейських компаній. Студенти мали
змогу почути від представників компаній відповіді на актуальні запитання
щодо можливості працевлаштування та почути цікаву інформацію про
вакансії у провідних українських та закордонних компаніях.
5.

7 жовтня 2018 року на факультеті іноземної філології проведено

Тиждень німецької мови.
6.

9 жовтня 2018 року вже вдруге проведено День відкритих дверей

Ужгородського національного університету для учнів ужгородських закладів
загальної середньої освіти. Перед початком урочистої частини в конференцзалі ректорату УжНУ учні та гості заходу мали змогу відвідати ярмарок
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факультетів

та

українсько-угорського

навчально-наукового

інституту

розташований у фойє ректорату, взяти інформаційні брошури тих факультетів
чи інституту, які їх зацікавили та розглядаються в майбутньому для вступу.
Також, користуючись перевагами живого спілкування, гості мали можливість
задавати запитання та дізнатись про особливості вступу чи переваги навчання
на структурному навчальному підрозділі, який зацікавив, безпосередньо від
представників факультетів чи інситуту. На урочистій частині гості мали змогу
почути

виступ

ректора

та

побачити

презентацію

Ужгородського

національного університету. Також їм було надано інформацію про умови
вступу до вищих навчальних закладів у 2019 році, міжнародні освітні
програми і проекти університету, підготовчі курси в УжНУ та перспективи
працевлаштування на основі отриманого в університеті диплому про вищу
освіту. Після закінчення урочистої частини майбутні абітурієнти разом зі
своїми керівниками із закладів загальної середньої освіти та факультетів
вирушили до попередньо обраного факультету чи структурного навчального
підрозділу для детальної екскурсії та ознайомлення з ними.
7.

9 жовтня 2018 року на біологічному факультеті проведено

«круглий стіл», присвячений Всесвітньому дню захисту тварин.
8.

17 жовтня 2018 року на факультеті туризму та міжнародних

комунікацій проведено диспут на тему «Роль ООН у розвитку міжнародного
туризму» з нагоди відзначення Міжнародного дня ООН.
9.

18 жовтня 2018 року на факультеті міжнародних економічних

відносин проведено День перекладача.
10.

25 жовтня 2018 року на факультеті здоров’я та фізичного

виховання відзначено Міжнародний день ерготерапевта.
11.

29 жовтня 2018 року студентами факультету здоров’я та

фізичного виховання розпочато серію програм для дітей про здоровий спосіб
життя.
12.

6 листопада 2018 року на факультеті суспільних наук урочисто

відзначено День соціолога та соціального працівника.
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13.

12

листопада

2018 року

відзначено

Міжнародний

день

маркетолога (проведено: науково-практичний семінар на тему «Маркетинг
сьогодення: теоретичні, практичні та освітні тенденції розвитку»; зустріч з
маркетологом-практиком

Олександром

Загоруйком

–

генеральним

директором маркетингової компанії «MY PROFI», який провів відкриту
лекцію на тему «Особливості професії маркетолога в контексті сучасних
тенденцій маркетологічних послуг в Україні та на Закарпатті зокрема»;
маркетингові ігри зі студентами спеціальності «Маркетинг» разом із
презентацією команд та конкурсом студентських відеоробіт – реклами кави та
надання туристичних послуг; відеопрезентацію «Я – маркетолог!»).
14.

12 листопада 2018 року відкрито Школу дебатів в УжНУ, у якій

студенти вивчатимуть теоретичні основи ведення дебатів.
15.

Відзначення Міжнародного дня студента та проведення в

університеті Тижня студента (12-16 листопада 2018 р.). Проведено такі
заходи: загальноуніверситетська інтелектуальна гра-змагання «Брейн-ринг»
(перемогу здобули студенти математичного факультету, у суперфіналі, який
відбувався між студентами-переможцями та викладачами перемогу вибороли
викладачі); День студентського самоврядування; мистецький конкурс
художньої самодіяльності «Студентська осінь 2018» (I місце – природничогуманітарний коледж, II місце – факультет туризму та міжнародних
комунікацій, III місце – хімічний факультет); змагання з футболу; 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 і
грамотами Ужгородської міської ради.
16.

20 листопада 2018 року на факультеті суспільних наук урочисто

відзначено День філософа.
17.

25 листопада 2018 року на факультеті здоров’я та фізичного

виховання відзначено Міжнародний день логопеда.
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18.

29 листопада 2018 року на факультеті історії та міжнародних

відносин відзначено День історика-американіста.
19.

29 листопада 2018 року студентами хімічного факультету

організовано та проведено «Вечір вокалу», де кожен студент мав можливість
продемонструвати свої вокальні здібності.
20.

29 листопада 2018 року студенти УжНУ взяли активну участь у

конкурсі «Кращий студент Закарпаття – 2018», де змагалися студенти
навчальних закладів Закарпатської області, перемогу виборола студентка
2-го курсу факультету здоров’я та фізичного виховання Ужгородського
національного університету Лідія Манзулич.
21.

У листопаді 2018 року на факультеті іноземної філології

проведено Тиждень англійської мови.
22.

14 грудня 2018 року зі студентами кафедри військової підготовки

проведено практичні заняття на базі відділу прикордонної служби «Ужгород»
Чопського прикордонного загону.
23.

14 грудня 2018 року географічний факультет взяв участь у

«круглому столі» на тему «Перспективи сталого розвитку туризму у
Закарпатській області» за участі народних депутатів.
24.

22-28 лютого 2019 року інженерно-технічний факультет взяв

участь у проведенні традиційної щорічної виставки робіт архітекторів
м. Ужгород.
25.

27 лютого 2019 року в університеті проведено мотиваційну

зустріч для студентів із українською актрисою, режисером, сценаристом,
викладачем,

креативним

продюсером

фільму

«Сквот32»

Анною

Александрович-Самініною та CEO «Garnet International Media Group»,
продюсером фільму «Сквот32» Андрієм Єрмаком. Творці фільму детальніше
розповіли про розвиток українського кіно, можливості, які воно надає для
молоді та провели лекцію на тему «Як знайти мотивацію та створити власну
історію успіху».
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26.

У лютому 2019 року на економічному факультеті для студентів

проведено лекцію про перспективи навчання за міжнародною освітньою
програмою академічного обміну Erasmus+.
27.

4-7 березня 2019 року на факультеті історії та міжнародних

відносин проведено Тиждень менеджменту в УжНУ.
28.

17 березня 2019 року на юридичному факультеті проведено

IV Всеукраїнську школу з митного права.
29.

У березні 2019 року на економічному факультеті розроблено нову

програму «Креативна молодь», в рамках якої започатковано конкурс
студентських робіт «Долучись до розвитку бізнесу в галузі PR».
30.
екскурсії

Факультетом туризму та міжнародних комунікацій проведено
містом

Ужгород

різними

іноземними

мовами,

зокрема:

англійською мовою (3 квітня 2019 р.), іспанською мовою (16 квітня 2019 р.)
та німецькою мовою (13 травня 2019 р.).
31.

11 квітня 2019 року на медичному факультеті урочисто

відзначено День Гіпократа.
32.

15-19

квітня

2019

року

проведено

святкування

Тижня

географічного факультету.
33.

16 квітня 2019 року студентів географічного факультету

ознайомлено з роботою департаменту екології та природних ресурсів ЗОДА
та Закарпатського центру з гідрометеорології, Басейнового управління водних
ресурсів р. Тиса.
34.

Проведення «Ярмарку вакансій». 17 квітня 2019 року, в УжНУ

відбувся «Ярмарок вакансій». Захід мав за мету організувати ефективний
обмін інформацією між студентами і роботодавцями, надати студентам
можливість якомога більше дізнатися про діяльність підприємств, отримати
інформацію про вакансії, програми щодо працевлаштування, стажування і
проходження виробничої практики. В рамках «Ярмарки вакансій» було
організовано два тренінги, які повинні допомогти студентам в майбутньому в
їхній професійній реалізації: «Тайм-менеджмент: як планувати, все встигати і
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досягати цілей» та «Ефективні комунікації та самопрезентації», які провела
директор Центру кар’єр УжНУ, кандидат економічних наук, доцент Тетяна
Бутурлакіна.
22 квітня 2019 року

35.

на факультеті історії та міжнародних

відносин розпочалося відзначення Тижня факультету, зокрема проведено
тематичний флешмоб «Читати – це модно».
22 квітня 2019 року студенти юридичного факультету взяли

36.
участь

у

створенні

Молодіжного

комітету

Ужгородської

міської

територіальної організації ГО «Союз юристів України».
37.

23-24 квітня 2019 року на факультеті міжнародних економічних

відносин проведено Всеукраїнську Весняну дебатну школу.
38.

25 квітня 2019 року на факультеті історії та міжнародних

відносин відкрито лабораторію етнології, фольклористики та краєзнавства
імені Михайла Тиводара.
39.

28 квітня 2019 року на фізичному факультеті відзначено День

Архімеда.
40.

14 травня 2019 року на математичному факультеті відзначили

День Піфагора.
41.

22 травня 2019 року на факультеті міжнародних економічних

відносин проведено урочисте відзначення 21-ї річниці факультету.
42.

23 травня 2019 року організовано відзначення Дня хіміка.

43.

Проведення в університеті Дня відкритих дверей. 13 травня

2019 року, в Ужгородському національному університеті відбувся День
відкритих дверей, на який завітали випускники, вчителі та керівники закладів
загальної середньої освіти міста Мукачево. У програмі заходу: зустріч з
керівництвом

УжНУ,

презентація

університету,

відвідання

музеїв,

ознайомлення з факультетами, українсько-угорським навчально-науковим
інститутом.
44.

Проведення Літнього університету. 3-21 червня 2019 року

Ужгородський національний університет спільно з Ужгородською міською
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радою, організував та провів табір «Літній університет» для учнів 8-10 класів
закладів загальної середньої освіти міста Ужгород. Його програма включала:
ознайомлення з факультетами, структурними підрозділами університету;
відвідини музеїв; участь у диспутах, інтерактивних іграх, квестах, навчальних
тренінгах, майстер-класах, спортивних змаганнях; пізнавальні екскурсії
Закарпаттям, подорожі.
45.

Організація (або участь) студентських наукових конференцій,

семінарів, лекцій, конкурсів, «круглих столів», навчально-ознайомчих
поїздок тощо (впродовж навчального року). Для студентів біологічного
факультету

проведено

екскурсію

до

Археологічного

музею

(4 вересня 2018 р.). На факультеті туризму та міжнародних комунікацій
проведено:

українсько-чеський

воркшоп

(11-14 вересня 2018 р.);

гастрономічну дегустацію «Смак Закарпаття» (4 жовтня 2018 р.); навчальнокраєзнавчу екскурсію за маршрутом Ужгород – Львів – Ужгород (1112 жовтня 2018 р.); екскурсію-практичне заняття в «Їж Двіж» (16 жовтня
2018 р.); екскурсію-дегустацію в ОСГ «Бараново» «Сирне різноманіття»
(7 листопада 2018 р.); туристично-країнознавчу поїздку за маршрутом
Ужгород – Львів – Краків – Прага – Дрезден – Львів – Ужгород (912 листопада 2018 р.); організовано дегустацію в Shanti café «INDIGO» у
рамках навчальної дисципліни «Організація ресторанного господарства»
(23 лютого 2019 р.); здійснено країнознавчі поїздки за маршрутами: Ужгород
– Будапешт – Відень – Ужгород (29 березня – 1 квітня 2019 р.), Ужгород –
Львів – Івано-Франківськ – Ужгород (15-17 квітня 2019 р.), Ужгород – Київ –
Переяслав-Хмельницький – Ужгород (15-19 квітня 2019 р.); проведено
Підсумкову наукову студентську конференцію (22-25 квітня 2019 р.);
організовано поїздку до приватної конюшні «Unicorn» та фермерського
господарства MERCY FARM (10 травня 2019 р.); організовано екскурсію по
м. Будапешт (18 травня 2019 р.) та країнознавчу поїздку за маршрутом
Ужгород – Львів – Люблін – Рига – Стокгольм – Юрмала – Львів – Ужгород
(29 травня – 2 червня 2019 р.). Студенти факультету туризму та міжнародних
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комунікацій взяли участь: у Міжнародному туристичному тижні у Закарпатті
в рамках Міжнародної туристичної виставки-ярмарку «ТурʼєвроцентрЗакарпаття 2018» (21-22 вересня 2018 р.); у презентації програми Global
UGRAD в ресурсному центрі «Вікно в Америку» (10 жовтня 2018 р.); у
зустрічі з Майклом Хекетом – заступником аташе з питань культури
Посольства США в Україні (11 жовтня 2018 р.); у воркшопі на тему
«Височина та Закарпаття: історико-культурний потенціал для розвитку
туризму» (13-18 травня 2019 р., Політехнічний інститут Їглави (Чеська
Республіка)). На факультеті історії та міжнародних відносин: для
студентів-першокурсників проведено екскурсію по м. Ужгород (27 вересня
2018 р.); організовано відкрите заняття на тему «Традиційне народне весілля
українців» (28 вересня 2018 р.); для студентів маркетологів та менеджерів
проведено навчально-ознайомчу екскурсію на підприємство «Джейбіл
Сьоркіт Юкрейн Лімітед» (28 вересня 2018 р.), а також студенти відвідали
центр підтримки підприємництва та поспілкувалися з начальником відділу
підтримки підприємництва Департаменту економічного розвитку і торгівлі
Закарпатської облдержадміністрації Маріанною Федакою (10 жовтня 2018 р.);
проведено презентацію результатів ІІ етапу реалізації проекту «Новітня
історія транскордонного співробітництва у Карпатському регіоні» (4 жовтня
2018 р.); спільно з центром історичних студій з богемістики та словакістики і
Генеральним консульством Чеської Республіки у Львові проведено наукову
конференцію, де були обговорені питання про першу Чехословацьку
Республіку

(18

жовтня

2018 р.);

студенти-історики

відвідали

багатопрофільний ліцей «Інтелект» м. Ужгород (22 жовтня 2018 р.); студенти
відвідали м. Бухарест (відвідали Посольство України в Румунії) та м. Стамбул
(3-5 листопада 2018 р.); студенти-країнознавці «мандрували» Індією, або An
interesting journey to India (зустріч зі студентами-іноземцями) (23 листопада
2018 р.); проведено брифінг «Назустріч Дню Української дипломатії.
Підсумки

зовнішньополітичної

діяльності

України

в

2018

році»

(20 грудня 2018 р.); студенти-культурологи відвідали унікальну виставку
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картин Пітера Брейгеля-старшого у Віденському музеї історії мистецтв
(5 лютого 2019 р.); для студентів-істориків проведено екскурсію Чернівці –
Львів – Хотин (26 березня 2019 р.), а також студенти відвідали фахові музеї
Львова та Луцька (6 квітня 2019 р.), м. Пряшів (14 квітня 2019 р.); студенти
факультету взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності «Історія» на базі Уманського державного педагогічного
університету ім. П. Тичини (18-19 квітня 2019 р.); з метою ознайомлення з
особливостями менеджменту й маркетингу в банківській установі для
студентів проведено ознайомчу екскурсію до «Райффайзен Банк Аваль» (23
квітня 2019 р.); проведено традиційну Підсумкову студентську наукову
конференцію (24 квітня 2019 р.). На юридичному факультеті проведено
низку зустрічей: з представниками Міністерства юстиції України в рамках
проекту «Маєш право» (вересень 2018 р.), з представниками Національної
поліції (листопад 2018 р.), з представниками Державної виконавчої служби
(листопад 2018 р.), з працівниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ
(6 грудня 2018 р.), з представниками Ужгородського МРВ філії Центру
апробації в Закарпатській області (грудень 2018 р.); проведено: лекції
«Система судоустрою Німеччини», «Система соціальних судів Німеччини»
(жовтень 2018 р.), експертний форум «Діалоги про правову реформу»
(17 грудня 2018 р.), лекцію на тему «Роль виконавчої служби в сучасному
судочинстві» (лютий 2019 р.), антикорупційну гру «Що? Де? Коли?» (8
травня 2019 р.); студенти взяли участь: у IV Всеукраїнській школі з митного
права (17 березня 2019 р.), у засіданні Координаційної Ради молодих юристів
(19 березня 2019 р.), у ХІ Міжнародній науково-практичній конференції
викладачів та студентів «Закарпатські правові читання» (11-13 квітня 2019 р.),
у Науковій конференції студентів (11-13 квітня 2019 р.), у Міжнародній
конференції Всеукраїнської Асоціації міжнародного права (22 квітня 2019 р.),
у Міжнародній науково-практичній конференції «Конституційно-правове
будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей» (3-4 травня
2019 р.); студенти відвідали Закарпатську установу виконання покарань №9
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(квітень 2019 р.). На інженерно-технічному факультеті: для студентів
проведено екскурсії на підприємство «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед»
(4 жовтня 2018 р.), на ТОВ «Металворкс» (18 жовтня 2018 р.), навчальноознайомчу екскурсію на ТОВ «Металворкс» (12 березня 2019 р., м. Ужгород)
та на ТОВ «Джейбіл» (20 березня 2019 р.); студенти взяли участь: у
конференції

на

тему

«Використання

новітніх

технологій

у

машинобудуванні», яка проходила у м. Свалява (3 жовтня 2018 р.); у другому
етапі XXI Всеукраїнської студентської олімпіади з системного програмування
на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут» (2-5 квітня 2019 р.); у другому етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади з дисципліни «Технічна діагностика обчислювальних пристроїв та
систем»

в

Одеському

національному

політехнічному

університеті

(9-11 квітня 2019 р.); у Всеукраїнському огляд-конкурсі бакалаврських та
магістерських робіт спеціальності «Міське будівництво та господарство»
(17 квітня 2019 р., м. Рівне); у другому етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади

«Комп’ютерні

системи

та

мережі»

у

Кременчуцькому

національному університеті імені Михайла Остроградського (17-19 квітня
2019 р.); проведено конференцію студентів (23 квітня 2019 р.). На
факультеті суспільних наук проведено: низку відкритих лекцій професора
Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана (Німеччина) Маркуса
Фогта – німецького католицького богослова, професора соціальної етики, в
межах реалізації проекту «Толерантність на кордонах Європи: вимір для
України» (3 жовтня 2018 р.); студентську конференцію за участі школярів
Ужгородських спеціалізованих шкіл №2, 3 на тему «Український вибір 2019:
електоральні процеси в Україні очима молоді», Всеукраїнську науковопрактичну конференцію з міжнародною участю «Педагогічні інновації у
фаховій освіті» (16 жовтня 2018 р.); науково-практичну конференцію на тему
«Актуальні

проблеми

Всеуніверситетську

людей

літнього

студентську

віку»

(16 жовтня

науково-практичну

2018 р.);

конференцію

«Електоральні процеси в Україні: загальнонаціональні особливості та
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регіональні виборчі практики» (15 листопада 2018 р.); для студентів
проведено семінар «Особливості впровадження концепції «Нова українська
школа» (19 листопада 2018 р.); конференцію «Карпатська Україна – етап
українського державотворення: історія і сучасність» (2 квітня 2019 р.);
Всеукраїнську інформаційну кампанію «Право на державну службу»
(8 травня 2019 р.); тематичну екскурсію до Ужгородського міського центру
соціальних служб для сім’ї дітей та молоді (21 березня 2019 р.); семінар
«Актуальниї проблем дошкільної освіти» (19 березня 2019 р.); методичний
семінар, присвячений питанням підготовки та професійного зростання
вчителя початкової школи, що відбувся на базі навчально-виховного
комплексу «Престиж» у м. Ужгород (13-17 травня 2019 р.); «круглий стіл» на
тему «Професійна підготовка вчителя початкової школи у контексті освітніх
інновацій» (20 травня 2019 р.); студенти взяли участь у науковому семінарі
(18 січня 2019 р., Німеччина) та у ІІ Міжнародній науковій конференції
«Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті
впливу

гібридної

війни,

виборчих

процесів

та

забезпечення

прав

національних меншин» (3 травня 2019 р.). На медичному факультеті
проведено майстер-клас з СЛР і зупинки кровотеч та екскурсію в анатомічний
музей кафедри анатомії людини та гістології (9 жовтня 2018 р.) та проведено
XVII Міжнародну науково-практичну студентську конференцію «Науковий
потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього» (10-13 квітня 2019 р.). На
факультеті здоров’я та фізичного виховання: студентам урочисто вручено
сертифікат про проходження міжнародної практики в Болгарії (10 жовтня
2018 р.); студенти завітали до дітей у МСРЦ «Дорога життя» у рамках
Всесвітнього дня поширення інформації про проблему аутизму (2 квітня
2019 р.) та відвідали Чинадіївський дошкільний навчальний заклад (дитячий
будинок) інтернатного типу (24 квітня 2019 р.); упродовж року студенти
брали участь у суддівстві спортивно-масових заходів спартакіади серед
студентів

Державного

вищого

навчального

закладу

«Ужгородський

національний університет», у суддівстві міжнародного турніру з волейболу
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«Сакура Закарпаття». Для студентів факультету іноземної філології:
проведено екскурсії до міст Вроцлав, Амстердам, Дрезден (жовтень 2018 р.),
Краків (грудень 2018 р.), дискусію на тему «Твої можливості самореалізації в
умовах позааудиторної роботи. Чи використовуєш ти їх?» (листопад 2018 р.)
та науковий семінар «21st Century Compe-tencies. Developing Teacher’s
Research Competence» (15 травня 2019 р.); студенти факультету взяли участь у
ІІІ Міжнародній конференції м. Бая Маре, Румунія (9-11 травня 2019) та в
інтерактивній конференції м. Пітешть, Румунія (16 травня 2019 р.). На
факультеті міжнародних економічних відносин: проведено науковопрактичну конференцію на тему «Сучасні міжнародні економічні відносини»
(22 листопада 2018 р.) та зустріч із представниками програми «Горизонт
2020», під час якої студентів було ознайомлено з умовами програми
(29 листопада 2018 р.); студенти взяли участь: у презентації книги Федора
Харути та Миколи Палінчака «Синтез досвіду і ділової конкретики у
реалізації громадських ініціатив» (28 лютого 2019 р.), у Другому Львівському
експортному форумі (14 березня 2019 р., м. Львів, палац Потоцьких), в
дискусії на тему «Міжнародна інтеграція та глобалізація: їх вплив на
економіку, освіту та культуру різних країн світу» (17 квітня 2019 р.), у
студентській науковій конференції (18 квітня 2019 р.), у проведенні
нагородження

кавалера

«Ордену

Марії

Терезії»

Його

Високостями

Ерцгерцогом і Королівським Принцем Шандором та Ерцгерцогинею
Королівською Принцесою Гертою-Маргаретою Габсбург Лотарингською
(3 травня 2019 р.), у Міжнародній конференції про надання університетами
публічних послуг (21 травня 2019 р.); для студентів проведено: лекції для
студентів у рамках проекту «Відкриті лекції топ-менеджерів для студентів
УжНУ»,

ініціатором

та

організатором

якої

виступило

Об’єднання

роботодавців Закарпаття (14 березня 2019 р.), лекцію-екскурсію до відділення
у м. Ужгород найстаршого іноземного банку в Україні Credit Agricole Bank та
бесіду з керівництвом (2 квітня 2019 р.), інтелектуальний брейн-ринг
«Галопом по Європі» в рамках святкування «Днів науки – 2019» (14 травня
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2019 р.); організовано студентам зустріч з представниками міжнародної
мережі компаній PwC щодо практики в сфері міжнародного аудиту (17 квітня
2019 р.) та відвідання консалтингової компанії PwC у м. Львів (17-18 травня
2019 р.). На економічному факультеті: організовано зустріч зі студентськовикладацькою делегацією економічного факультету Кошицького технічного
університету (22 листопада 2018 р.); проведено екскурсію на підприємство
FLEX (12 грудня 2018 р.); участь у загальноукраїнському етапі олімпіади з
економіки (березень 2019 р.); проведено студентську наукову конференцію
(травень

2019 р.).

На

фізичному

факультеті:

студентка

фізичного

факультету Кастровська Надія як переможець конкурсу «Стартап УжНУ –
2018» взяла участь у міжнародному семінарі-тренінгу в м. Трієсті (Італія)
з проектом «AR-ГІД» (4-5 грудня 2018 р.) та потрапила у фінал конкурсу
стартапів та інноваційних проектів «Всеукраїнського фестивалю інновацій»
(16 травня 2019 року); студенти взяли участь у V Міжнародній студентській
олімпіаді «Шляхи та механізми захисту інформаційного простору від
шкідливих

інформаційно-психологічних

впливів»,

яка

відбулася

в

Карпатському університеті ім. А. Волошина (5 квітня 2019 р.); на факультеті
проведено науковий семінар з проблем вищої школи на тему «Вища освіта в
Україні та за кордоном: сучасні виклики та перспективи розвитку»
(19 березня 2019 р.); організовано екскурсію на підприємство ТОВ «Ядзакі
Україна» де ознайомили студентів зі специфікою виробництва продукції
та ІТ-забезпечення мережі на підприємстві (квітень 2019 р.). Для студентів
природничо-гуманітарного коледжу: проведено екскурсію до фортеці
Тустань та Скель Довбуша (27 вересня 2018 р.), публічну лекцію судді
Господарського суду (10 жовтня 2018 р.), Годину коду для студентів
(7 грудня 2018 р.), лекцію на тему «Міністерство юстиції України: нові
сервіси та реформи» (7 березня 2019 р.); студенти взяли участь: у тренінгах,
присвячених «Дню кар’єри ЄС» (2 вересня 2018 р.), у ХVII Міжнародній
виставці-ярмарку «Тур’євроцентр-Закарпаття 2018» (21-22 вересня 2018 р.), в
унікальному для нашого краю заході – хакатон Hack Your Mind (26-27 жовтня
35

2018 р.), у XXXIV Міжнародній виставці «Освіта і кар’єра – День
студента 2018» (15 листопада 2018 р.), у молодіжному дебатному турнірі
(3 квітня 2019 р.) та у ХІ Міжнародній науково-практичній конференції
«Закарпатські

правові

читання»

(11-13 квітня

2019

р.);

організовано

туристичну екскурсію за маршрутом Польща – Латвія – Швеція (10-14 квітня
2019 р.); у коледжі проведено відкриту олімпіаду «Юний правознавець»
(18 квітня 2019 р.). На географічному факультеті студенти взяли участь: у
всеукраїнській олімпіаді з геодезії, землеустрою та кадастру, яка відбулася в
м. Одеса (Одеський державний аграрний університет), зайнявши 5 командне
місце (17-19 квітня 2019 р.); у всеукраїнській олімпіаді з географії, яка
відбулася в м. Київ (КНУ ім. Т. Г. Шевченка), зайнявши відповідно 3, 4,
5 місця (квітень 2019 р.); у V Всеукраїнському конгресі молодих географів
«Дністер – природне диво України» (1-5 травня 2019 р.); у чеськоукраїнському воркшопі на тему «Край Височина та Закарпаття: спільне та
відмінне» (13-16 травня 2019 р.) та у роботі IV-ї Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Стан і перспективи природокористування в
сучасних умовах» (23-24 травня 2019 р.); організовано для студентів
експедицію до о. Синевир та с. Колочава (13-14 травня 2019 р.); проведено
науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених
(травень 2019 р.). На хімічному факультеті: для студентів проведено
екскурсію

у

лабораторію

працевлаштування

(лютий

«Інтерфіл»
2019

р.);

з

метою

проведено

їх

подальшого

студентську наукову

конференцію (23 травня 2019 р.); студенти взяли участь у Всеукраїнській
конференції з міжнародною участю з аналітичної хімії, яка проходила на
хімічному

факультеті

(травень

2019

р.).

Студенти

математичного

факультету взяли участь в конкурсі стартапів, здобувши 2 місце (травень
2019 р.) та ознайомились з роботою випускників математичного факультету в
аутфаундинговій компанії SharpMinds (впродовж 2 семестру 2018-2019 н. р.).
На

філологічному

факультеті

проведено

IV науково-практичну

конференцію студентів та аспірантів (23-24 квітня 2019 р.), а також на
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факультеті активно працювала Навчально-дослідна лабораторія української
літератури та фольклору. Для студентів українсько-угорського навчальнонаукового інституту організовано країнознавчі поїздки за маршрутами
Ужгород – Львівський національний університет імені Івана Франка (1517 березня 2019 р.) та Ужгород – Дебрецен – Ужгород (16 квітня 2019 р.),
проведено підсумкову наукову студентську конференцію (22-25 квітня
2019 р.). На стоматологічному факультеті проведено конкурс на «Кращу
студентську групу» серед 1-4 курсів (упродовж 2018-2019 н. р.).
Організація зустрічей студентів із цікавими, успішними

46.
людьми,

підприємцями,

керівниками

підприємств

та

установ,

випускниками університету. На факультеті міжнародних економічних
відносин проведено: зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом
Польщі в Україні Яном Пєкло та Генеральним консулом Польської
Республіки Рафалом Вольські, під час якої відбулася жвава дискусія з
питань українсько-польських взаємин (18 вересня 2018 р.); зустріч з
Габріелем Нікола – Консулом Румунії в смт. Солотвино, який провів
лекцію

із

практичної

дипломатії

(29 жовтня

2018 р.);

зустріч

з

менеджером та представником HR – відділу львівського представництва
аудиторської компанії PWC, що входить до глобальної «Великої четвірки»
фірм, що надають аудиторські, консалтингові та бухгалтерські послуги
(7 листопада 2018 р.); зустріч з викладачкою із США, лауреаткою премії
Фулбрайта Сесілію Гільдебранд (21 березня 2019 р.); зустріч з керівником
департаменту машинобудування Асамблеї громадських рад Закарпаття,
директором ТОВ «Ядзакі Україна» Мілошем Босаком (4 квітня 2019 р.);
зустріч з генеральним директором компанії «Jabil» в Україні Сергієм
Карцевим (11 квітня 2019 р.); зустріч з помічником аташе з питань освіти
та культури Посольства США в Україні В. Михайленко (19 квітня
2019 р.); зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом України в
Словаччині Ю. Мушкою (24 квітня 2019 р.); зустріч та лекцію
англійською мовою міжнародного експерта з ведення бізнесу Давіда
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Шангарта на тему «Ведення міжнародного бізнесу» (3 травня 2019 р.);
зустріч з О. Глебою – випускником факультету, викладачем Коледжу
Європи в Натоліні (College of Europe in Natolin) (м. Варшава) та
проведення лекції на тему «Європейська інтеграція країн Західних Балкан:
здобутки, виклики та перспективи» (7 травня 2019 р.). Студенти
факультету історії та міжнародних відносин зустрілися з професором
Варшавського університету Казиміром Вуйцицьким, який прочитав
лекційний курс «Польський та український наратив давньої Речі
Посполитої» (17-21 вересня 2018 р.), а також поспілкувалися з послом
Бельгії Алексом Ленартсом (15 квітня 2019 р.). Для студентів хімічного
факультету було організовано зустріч студентів з Оксаною Іванівною
Фенцик, заступником начальника Державної екологічної інспекції у
Закарпатській області та Людмилою Йосипівною Гайда, начальником
відділу

організаційно-аналітичного,

документального,

матеріально-

технічного забезпечення і взаємодії з громадськістю та ЗМІ (21 вересня
2018 р.) та проведено відкриту лекцію магістранткою Дармштадтського
університету (ФР Німеччина) Юлією Мор на тему «Про концепцію
впровадження системи управління відходами в Ужгороді» (28 листопада
2018 р.).

На

факультеті

туризму

та

міжнародних

комунікацій

проведено: зустріч з незалежним експертом Саймоном Боргом в рамках
проекту Британської Ради «Англійська мова для університетів», студенти
взяли участь в груповому інтервʼю та онлайн опитуванні (жовтень
2018 р.);

«круглий

всесвітнього

стіл»

туристичного

з

німецьким
клубу

SKAL

експертом,
Пітером

представником
Ері

на

тему

«Перспективи розвитку туристичної сфери Закарпаття» (27 листопада
2018 р.); зустріч з Анастасією Гриняк – представником української
діаспори з Канади, бесіда на тему «Традиції та система освіти Канади»
(2 квітня 2019 р.); зустріч з Роджером Петерсоном ‒ мандрівником із
Шотландії, бесіда на тему «Стереотипи у галузі туризму» (9 квітня
2019 р.); зустріч з ведучим Євгеном Романом на тему «Анімаційна, сфера
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гостинності. Специфіка комунікації з клієнтами» (24 квітня 2019 р.);
зустріч із заступницею генерального директора з управління готельним
комплексом «Деренівська купіль» Ольгою Курак (21 травня 2019 р.). На
географічному факультеті відбулась зустріч студентів з генеральним
представником корпорації STIHL в Україні (14 листопада 2018 р.). На
факультеті іноземної філології проведено зустріч студентів з Кристофом
ле Ріголером – першим радником Франції в Україні (7 грудня 2018 р.) та
відбулася зустріч з аташе Фабріс Пето з питань співробітництва у галузі
французької мови Посольства Франції в Україні (29 березня 2019 р.). На
економічному

факультеті

організовано

зустрічі

з

фірмами-

роботодавцями – «Приватбанк» (березень 2019 р.). На філологічному
факультеті для студентів-медійників проведено зустріч із Андрієм
Куликовим (23 квітня 2019 р.), а в рамках чергового засідання прес-клубу
«Медіаперспективи» відбулося обговорення питань медіаетики, серед
гостей клубу був голова Комісії з журналістської етики (29 квітня
2019 р.). На юридичному факультеті для студентів проведено: відкриту
лекцію з Послом Королівства Бельгії Алексом Ленартсом (15 квітня
2019 р.), зустріч з представниками НАБУ (16 квітня 2019 р.); зустріч з
головою Рахункової Палати В. Пацканом (22 квітня 2019 р.); зустріч з
Пітером Бобером Corvalis Law School, USA (квітень 2019 р.); відкриту
лекцію

головного

наукового

співробітника

ІДП

Григорія

Середи,

колишнього першого заступника Генпрокурора (21 травня 2019 р.). Для
студентів

українсько-угорського

навчально-наукового

інституту

організовано наукову лекцію дипломата Ласло Поп ‒ Надзвичайного
Посла Посольства Угорщини в Києві на тему «Аналіз системи глобалізації
міжнародних відносин» (26 лютого 2019 р.).
47.

Щомісячно

впродовж

2018-2019 навчального

року

на

медичному факультеті проводились курси з надання невідкладної
допомоги «Basic Life Support».
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48.
факультеті

Упродовж
діяв

2018-2019 навчального

«Літературознавчий

року

гурток»,

на

філологічному

прес-клуб

молодого

журналіста «Медіаперспективити».
49.

Впродовж 2018-2019 навчального року студентам надавалась

допомога в оволодінні навичками роботи в бібліотеці з інтернетресурсами.
50.

Впродовж

2018-2019 навчального

року

навчальними

структурними підрозділами здійснювався контроль за успішністю та
дисципліною студентів, проводились виховні бесіди, інформування
батьків тощо.
51.

Впродовж 2018-2019 навчального року студентів залучали до

науково-дослідної роботи.
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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.

Відбулись 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.

Відбулись виховні бесіди з метою попередження проявів

хабарництва та корупції.
6.

Систематично в студентських групах проводились змістовні та

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

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.
8.
розгорнуто

8 вересня 2018 року у природничо-гуманітарному коледжі
книжкову

виставку

«Служіння

праву

–

це

служіння

справедливості».
9.

8-12 жовтня 2018 року у природничо-гуманітарному коледжі

відбувся Тижневик юридичних дисциплін (проведено: публічну лекцію судді
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Господарського суду, Правовий форум «Міжнародні стандарти захисту
прав», брейн-ринг серед студентів спеціальності «Право», тематична лекція
«Насилля в сім’ї та шляхи його подолання»).
10.

13 жовтня 2018 року студенти природничо-гуманітарного

коледжу взяли участь у національному конкурсі творчих робіт «Роль молоді у
розвитку парламентаризму в Україні».
11.

16 жовтня 2018 року на факультеті суспільних наук проведені

виховні години на тему «Права та обов’язки громадянина України».
12.

19 жовтня 2018 року на факультеті здоров’я та фізичного

виховання проведено зустріч студентів першого курсу із співробітниками
патрульної поліції в Закарпатській області, де були обговорені питання
кримінальної відповідальності, булінгу, адміністративних порушень тощо.
13.

24

жовтня

2018 року

старости

студентських

груп

всіх

структурних навчальних підрозділів долучилися до тренінгу в рамках
реалізації Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP, де
їм були надані необхідні матеріали та інструменти для поліпшення
академічної доброчесності в університеті.
14.

6 листопада 2018 року студенти першого курсу економічного

факультету взяли участь у презентації проекту «Місцевий розвиток
орієнтований на громаду».
15.

6 листопада 2018 року на факультеті туризму та міжнародних

комунікацій проведено «круглий стіл» на тему «Державне регулювання
туристичної діяльності в Україні».
16.

14 листопада 2018 року студенти 1-3 курсів економічного

факультету взяли участь у воркшопі «Стратегічний розвиток організації, міст
та регіонів».
17.

19 листопада 2018 року Спеціальною моніторинговою місією

ОБСЄ в Україні проведено презентацію роботи для студентів факультету
суспільних наук та українсько-угорського навчально-наукового інституту.
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18.

20 листопада 2018 року студенти природничо-гуманітарного

коледжу взяли участь у новому форматі мандрівного фестивалю Docudays UA.
19.

7 грудня 2018 року на факультеті міжнародних економічних

відносин проведено «круглий стіл» на тему «Томос та його значення для
України».
20.

11 грудня 2018 року на факультеті суспільних наук проведено

міждисциплінарний науково-методичний семінар «Проблеми якості вищої
освіти і освітньої діяльності та правовий захист інтелектуальної власності
педагога».
21.
відносин

12 грудня 2018 року на факультеті міжнародних економічних
проведено

зустріч

студентів

з

очільником

Головного

територіального управління юстиції у Закарпатській області Євгеном
Когутичем, начальником Управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Валентиною Хаща та головним
спеціалістом відділу систематизації законодавства, правової роботи та
правової освіти Управління державної реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Владиславом Товтином, під час якої
студентів протестували на правову грамотність.
22.

Відзначення в університеті Всеукраїнського тижня права. На

факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому інституті та
природничо-гуманітарному коледжі були проведені

відкриті лекції,

тематичні науково-практичні конференції, семінари, бесіди, «круглі столи»,
дискусії, правові конкурси, майстер-класи провідних юристів, присвячені
проблематиці прав і свобод людини, розвитку правової науки та практики,
методології юридичної освіти, захисту прав учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб за участю
представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
громадських організацій, народних депутатів України, діячів науки і
культури. Зокрема: на факультеті інформаційних технологій для студентів
проведено виховну годину на тему «Права і свобода українців в
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XXI столітті»; на факультеті туризму та міжнародних комунікацій для
студентів першого курсу було організовано перегляд документального
фільму «День звільнення»; на хімічному факультеті магістрами першого року
навчання проведено виховну годину для інших студентів факультету на тему
«Права і свободи сучасного українця», а також для студентів факультету
організовано перегляд документального фільму «Зима у вогні», який
розкриває хроніку Революції Гідності на Майдані Незалежності; студентів
факультету історії та міжнародних відносин в межах дисципліни «Право»
було ознайомлено з їх правами та свободами; зі студентами математичного
факультету проведено «круглий стіл» на тему «Обов’язки і права студента»;
на факультеті здоров’я та фізичного виховання організовано перегляд
документального фільму «Ротація». В українсько-угорському навчальнонауковому інституті для студентів 1-4 курсів було організовано перегляд
фільмів про права людини: «Життя в раю – нелегали по сусідству», «Капітан і
його пірат» та «Ув’язнені» і проведено виховні години на тему «Право
людини на життя, свободу, недоторканність». У природничо-гуманітарному
коледжі було проведено ХІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію
«Студентський вимір щодо актуальних проблем у правознавстві», студенти
коледжу

взяли

участь

у

правовому

брейн-ринзі,

організованому

Територіальним управлінням юстиції в Закарпатській області, де команда
виборола 1 місце, а також студенти разом із куратором навчальної групи
відвідали щорічну мандрівну виставку фотографій «Рівність та права
людини».
23.

Реалізація правопросвітницького проекту «Я маю право». На

факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому інституті та
природничо-гуманітарному коледжі проведено відкриті лекції, тематичні
науково-практичні конференції, семінари, бесіди, «круглі столи», дискусії,
майстер-класи провідних юристів тощо, присвячені проблематиці реалізації,
захисту та розвитку прав і свобод людини, розвитку правової науки та
практики, організовано показ художніх і документальних фільмів про права
44

людини та правозахисну діяльність. У Науковій бібліотеці УжНУ розгорнуто
тематичні книжкові виставки, презентації видань про права людини. На
юридичному факультеті в рамках проекту МІНЮСТу «Я маю право»
проведено інформаційні години «Захищай свої права» (лютий 2019 р.) та
«Я маю право голосу» (березень 2019 р.)
24.

22 лютого 2019 року проведено «круглий стіл» з питань реалізації

прав, для внутрішньо переміщених осіб, які навчаються в університеті.
25.

Проведення Тижня Відкритого Уряду в Україні. з 11 по

17 березня 2019 року на юридичному факультеті, факультеті суспільних наук,
факультеті історії та міжнародних відносин, факультеті міжнародних
економічних відносин організовано та проведено відкриті тематичні лекції,
семінари, «круглі столи», публічні дебати, вебінари, інші заходи з питань:
відкритості органів виконавчої влади, посилення співпраці з громадськістю,
антикорупційної політики, доступу до інформації, відкриття даних, гендерної
рівності, використання новітніх технологій тощо. Зокрема, на факультеті
історії та міжнародних відносин 11 березня 2019 року для студентів другого
курсу проведено лекції на теми: «Співробітництво органів влади з
громадським сектором: реалії та перспективи», «Оцінка заходів, щодо
забезпечення відкритості органів державної влади».
26.

3 квітня 2019 року на факультеті суспільних наук організовано

зустріч із суддею Ужгородського міськрайонного суду О. Світлик.
27.

4 квітня 2019 року у природничо-гуманітарному коледжі

проведено лекцію на тему «Євроінтеграція як майбутнє розвитку України».
28.

8 квітня 2019 року на факультеті іноземної філології проведено

гру-симуляцію «Вищі законодавчі органи Європейського Союзу».
29.

13 квітня 2019 року у природничо-гуманітарному коледжі

проведено інформаційний день Програми НАТО «Наука заради миру і
безпеки».
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30.

26 квітня 2019 року студенти юридичного факультету зустрілися з

практикуючим юристом, який провів живий вебінар «Шлях до успішної
практики».
31.
в

Проведення Тижня безпеки дорожнього руху. На факультетах,

українсько-угорському

навчально-науковому

інституті,

природничо-

гуманітарному коледжі з 6 по 12 травня 2019 року для студентів проведено
Тиждень безпеки дорожнього руху в рамках 5-го Глобального Тижня безпеки
дорожнього руху ООН під гаслом «Лідерство в галузі безпеки дорожнього
руху» та організовано тематичні лекції, бесіди, виховні години тощо, щодо
профілактики безпеки дорожнього руху студентської молоді. Зокрема, на
факультеті туризму та міжнародних комунікацій проведено виховні години на
тему «Безпека на дорозі – безпека життя», а також – акцію «А ти
пристебнутий?»; на біологічному факультеті із студентами 1-4 курсів
проведено відкриту бесіду «Правила поведінки та дотримання безпеки
будучи учасниками дорожнього руху» із показом відеоролика «Безпека
дорожнього руху»; на факультеті іноземної філології проведено виховну
бесіду зі студентами на тему «Правила дорожнього руху знай – життя
зберігай!»; на факультеті здоров’я та фізичного виховання проведено виховну
бесіду на тему «Дотримуйся правил дорожнього руху – збережи життя», а
також студентам прочитали лекцію працівники Національної поліції на теми:
«Безпека дорожнього руху» та «Булінг»; на факультеті інформаційних
технологій для студентів проведено лекцію з Правил дорожнього руху на
тему «Безпека на дорогах – як зберегти життя студента?»; на факультеті
міжнародних економічних відносин проведено «круглий стіл» на тему
«Безпека дорожнього руху»; на інженерно-технічному факультеті проведено
тематичні виховні години на тему «Знай і виконуй правила дорожнього руху»
та на факультетських інформаційних стендах для студентів було розміщено
корисну інформацію про проведення в університеті Тижня безпеки
дорожнього руху, з метою привернення уваги до проблеми безпеки на
дорогах, нагадування про необхідність дотримання правил дорожнього руху
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та сприяння вихованню дорожньої культури серед студентської молоді; на
фізичному факультеті проведені профілактично-роз’яснювальні роботи,
виховні години з Правил дорожнього руху, зокрема розглядались питання
дорожніх знаків та їх вплив на кількість ДТП, негативні наслідки впливу
алкоголю та електромагнітного випромінювання мобільних телефонів на
безпеку руху, правила поведінки у випадку автопригоди, надання першої
медичної допомоги. В українсько-угорському навчально-науковому інституті
проведено виховні години на тему «Лідерство в галузі безпеки дорожнього
руху» та організовано майстер-класи з надання першої медичної допомоги
постраждалим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. 7 травня 2019 року
представниками Управління патрульної поліції в Закарпатській області
проведено для студентів першого курсу (а саме: математичного факультету,
факультету іноземної філології, географічного факультету, факультету
суспільних

наук,

інженерно-технічного

факультету,

філологічного

факультету, економічного факультету, факультету міжнародних економічних
відносин, стоматологічного факультету, українсько-угорського навчальнонаукового інституту та природничо-гуманітарного коледжу) лекцію з Правил
безпеки дорожнього руху.
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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 профілактики

захворювань на СНІД.
3.

Проведено профілактичні заходи щодо запобігання поширенню

наркоманії,

тютюнокуріння

та

вживання

алкогольних

напоїв

серед

студентської молоді.
4.

Проводились бесіди щодо молодіжного етикету, толерантності та

культури поведінки у студентському середовищі.
5.

Проведення заходів щодо запобігання та протидії домашньому

насильству. На факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому
інституті та природничо-гуманітарному коледжі проведено інформаційнопросвітницькі бесіди, виховні години, дискусії та інші інформаційні заходи,
присвячені проблематиці насильства у сім’ї. Зокрема: на факультеті
міжнародних економічних відносин організовано «круглий стіл» на тему
«Домашнє насильство – злочин проти особистості»; на факультеті туризму та
міжнародних комунікацій проведено інформаційну годину на тему «Протидія
домашньому насильству: законодавчий аспект» та бесіду «Види та прояви
домашнього

насильства»;

на

фізичному

факультеті

представником

департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА проведено
лекцію-диспут на тему «Гендерна політика»; на медичному факультеті
прочитано лекцію на тему «Насильство в сім’ї як соціально-психологічна
проблема»; на юридичному факультеті проведено тематичну бесіду щодо
змін до діючого законодавства, пов’язаних з прийняттям Закону України
«Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 р.
№ 2229; на хімічному факультеті прочитані лекції на тему: «Закон України
«Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Насильству в сім’ї
не місце» та відбувся «круглий стіл» на тему «Насильство у сім’ї та психіка
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дитини»; на факультеті здоров’я та фізичного виховання проведено виховну
бесіду на тему «Запобігання насильству в сім’ї» тощо. В українськоугорському навчально-науковому інституті організовано лекцію на тему
«Якщо вас кривдять, що робити?» та проведено анкетування «Моє ставлення
до насильства» серед студентів 1-2 курсів. У природничо-гуманітарному
коледжі

проведено

інформаційно-методичний

семінар

«Виявлення,

запобігання та протидія домашньому насильству», а також перегляд
тематичних фільмів «Насильству – ні!» з подальшим обговоренням.
Соціально-психологічною службою систематично проводилась робота з
виявлення та попередження фактів жорстокого поводження з дітьми. Зокрема,
було проведено роз’яснювальну роботу щодо захисту прав і свобод дитини,
що базуються на принципах, визначених конвенцією ООН про права дитини,
Конвенцією Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та
сексуального насильства, Європейською конвенцією про здійснення прав
дітей та законодавчими актами України у сфері захисту прав дитини. До
відома студентів доведено інформацію щодо розпізнавання, запобігання та
припинення психологічного насильства як форми домашнього насильства.
Студенти

проінформовані

щодо

роботи

організацій,

котрі

надають

невідкладну онлайн допомогу щодо протидії насильства у сім’ї та захисту
прав дітей.
6.

18 вересня 2018 року у природничо-гуманітарному коледжі

пройшли збори мешканців гуртожитку та проведено виховну годину на тему
«Культура поведінки та взаємоповага – невід’ємні складові комфортного
співіснування».
7.

23 жовтня 2018 року на факультеті туризму та міжнародних

комунікацій проведено годину морального виховання до Дня людей похилого
віку.
8.

7 листопада 2018 року студентами факультету суспільних наук

розроблено відеолекторій на тему «Бездомність».
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9.

26 листопада 2018 року на факультеті суспільних наук проведено

тренінг на тему «Я – успішна жінка» за участі департаменту соціального
захисту населення Закарпатської ОДА.
10.
В

Проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».

університеті

соціально-психологічною

службою:

проведено

лекції-

презентації «Сім’я без насильства» для студентів першого курсу факультету
інформаційних технологій (27 листопада 2018 р.) та для студентів першого
курсу факультету історії та міжнародних відносин (29 листопада 2018 р.); для
академнаставників студентських груп в електронному вигляді підготовлено
методичні матеріали просвітницько-профілактичного змісту щодо протидії
домашньому насильству (листівки та відеоматеріали) та розроблено лекціюпрезентацію щодо ознак домашнього насильства: фізичного, психологічного,
сексуального, економічного; правових і психологічних методів протидії
домашньому насиллю. 27 листопада 2018 року Центр гендерної освіти при
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» спільно зі студентами
факультету суспільних наук, юридичного факультету та громадськими
організаціями

«Zonta-club»

(м. Ужгород),

Закарпатською

громадською

жіночою організацією «Веста», «Неємія», Ужгородським жіночим клубом
«Сороптиміст» провів регіональну вуличну акцію «Бузкова стрічка».
Учасники роздавали перехожим брошури та листівки з інформацією про
установи та заклади, до яких необхідно звертатися у разі виявлення фактів
домашнього насильства.
11.

У листопаді 2018 року студенти факультету туризму та

міжнародних комунікацій взяли участь у благодійній акції «Купи зустріч –
подаруй дитині свято».
12.

Відзначення

інвалідністю.

На

в

університеті

факультетах,

в

Міжнародного

дня

українсько-угорському

осіб

з

навчально-

науковому інституті, природничо-гуманітарному коледжі проведено виховні
бесіди, тематичні вечори, «круглі столи», благодійні акції тощо, присвячені
Міжнародному дню осіб з інвалідністю. Зокрема: на факультеті іноземної
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філології відбулася зустріч студентів першого курсу з випускницею
факультету Надією Дьолог, чемпіонкою України, Європи та Світу з
фехтування на візках (30 листопада 2018 р.); на базі факультету здоров’я та
фізичного виховання проведено благодійний ярмарок на підтримку медикосоціального реабілітаційного центру «Дорога життя» (3 грудня 2018 р.); на
факультеті міжнародних економічних відносин проведено виховну годину
«Толерантне поводження та допомога особам з інвалідністю в Україні і світі»
(3 грудня 2018 р.); на біологічному факультеті проведені виховні заходи на
тему «Інвалідність – це не вирок» (грудень 2018 р.); на хімічному факультеті
проведено виховну годину «Суспільство, де комфортно жити будь-кому»
(6 грудня 2018 р.); на факультеті інформаційних технологій проведено
виховну годину, в рамках якої обговорили перспективи впровадження
сучасних інформаційних технологій для людей з обмеженими можливостями
(10 грудня 2018 р.), а також студенти як волонтери відвідали Закарпатський
регіональний центр соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації
«ВИБІР» (6 грудня та 13 грудня 2018 р.); на факультеті туризму та
міжнародних комунікацій проведено «круглий стіл» на тему «Життя на
рівних», в рамках якого обговорили перспективи розвитку туризму для людей
з обмеженими можливостями (7 грудня 2018 р.); на географічному факультеті
проведено тематичну лекцію «Засоби захисту людини від небезпечних
факторів у надзвичайних ситуаціях» (10 грудня 2018 р.); на інженернотехнічному факультеті проведено зустріч з головою профбюро та студентами
з числа осіб з інвалідністю, які навчаються на факультеті, де було обговорено
проблеми адаптації цих студентів до навчального процесу (10 грудня 2018 р.);
на стоматологічному факультеті проведено тематичні бесіди та кураторські
години зі студентами на тему «Дивіться на нас, як на рівних» (11 грудня
2018 р.); на факультеті суспільних наук проведено «круглий стіл» на тему
«Толерантне ставлення до осіб з інвалідністю» (11 грудня 2018 р.); на
юридичному факультеті у рамках проведення Всеукраїнського тижня права
організовано обговорення зі студентами питань правових проблем захисту
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прав осіб з інвалідністю в контексті захисту прав людини у світлі Загальної
декларації прав людини; на філологічному факультеті проведені виховні
бесіди зі студентами на тему «Будемо милосердними: всі ми різні, але всі ми
рівні», а також проведено інформаційну кампанію з роз’яснення основних
положень українського законодавства, що стосується осіб з інвалідністю. В
українсько-угорському навчально-науковому інституті: академнаставниками
студентських груп проведені виховні години на тему: «Відкрий серце для
добра», «Що означає бути людиною?», «Твори добро, бо ти – людина»;
проведено анкетування «Що таке милосердя?» (серед студентів 3-4 курсів);
для студентів 1-2 курсів проведено лекцію на тему «Милосердя і доброта –
людства два крила» (продемонстровано презентацію з інформацією про
видатних людей з обмеженими можливостями, які живуть і працюють, як
здорові спортсмени, письменники, художники, вчені і т. д.). У природничогуманітарному коледжі: проведено виховні години на тему «Рівні права та
рівні можливості»; організовано показ тематичної презентації «Ідемо по
життю разом»; проведено тематичні бесіди на тему «Правове регулювання
прав і свобод людей з обмеженими можливостями в Україні».
13.

Відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. На

факультетах проводились молодіжні акції до Міжнародного дня боротьби зі
СНІДом.
14.

2 грудня 2018 року студенти факультету туризму та міжнародних

комунікацій взяли участь у благодійному проекті збору коштів та теплих
речей для притулку «Барбос».
15.

5 грудня 2018 року на факультеті міжнародних економічних

відносин проведено студентську зустріч «Culture Bridge», на якій були
присутні учасники з Зімбабве, Нігерії, Індії та України, в рамках якої було
представлено різні країни студентів, їхні культурні особливості.
16.

5-6 грудня 2018 року на факультеті здоров’я та фізичного

виховання проведено благодійну акцію «Здай кров – врятуй життя».
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17.

6 грудня 2018 року на факультеті історії та міжнародних відносин

проведено семінар на тему «Волонтерство і маркетинг» з нагоди відзначення
Міжнародного дня волонтерів.
18.

17 грудня 2018 року студенти факультету історії та міжнародних

відносин відвідали будинок пристарілих.
19.

19 грудня 2018 року студенти різних факультетів взяли участь у

традиційному Параді Миколайчиків.
20.

У грудні 2018 року на факультеті іноземної філології проведено

«круглий стіл» на тему «Мій факультет, мій університет – моя радість і
гордість».
21.

Проведено благодійні акції для дітей-сиріт «Подаруй дитині

свято», поїздки в школи-інтернати до Дня святого Миколая. Впродовж
грудня 2018 року на всіх факультетах збирали дитячі речі, іграшки, солодощі
тощо. На фізичному факультеті проведено благодійну акцію до Дня св.
Миколая «Подаруй дитині свято», в рамках якої відбувся турнір з волейболу
(10 грудня 2018 р.), а зібрані благодійні внески використані на придбання
подарунків для дітей Чертежської спеціалізованої школи-інтернату, яку
відвідали студенти фізичного факультету 18 грудня 2018 року. Студенти та
викладачі факультету інформаційних технологій відвідали обласний притулок
для дітей (смт. Батьово). 20 грудня 2018 року студентами медичного
факультету проведено благодійну акцію у фойє корпусу ДВНЗ «УжНУ» серед
студентів до Дня св. Миколая, з метою збору коштів для святкових
подарунків діткам-відказникам з Ужгородської дитячої міської лікарні та
дітям з притулків області.
22.

7 січня 2019 року студенти факультету суспільних наук відвідали

Центр самотніх людей похилого віку з новорічними подарунками.
23.

14-15

лютого

2019

року

спільно

з

медико-соціальним

реабілітаційним центром «Дорога життя», проведено виставку-продаж.
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24.

20 лютого 2019 року для студентів інженерно-технічного

факультету проведено лекцію щодо запобігання поширенню наркоманії серед
молоді із залученням співробітників патрульної поліції України.
25.

12-13 березня 2019 року на факультеті міжнародних економічних

відносин зі студентами проведені тематичні бесіди на тему «Паління –
шкідливе для здоров’я».
26.

18 березня 2019 року на факультеті історії та міжнародних

відносин проведено інформаційну лекцію щодо шкідливих звичок та їх
впливу на здоров’я за участі працівників Управління Патрульної поліції в
Закарпатській області: Рудай Інни Василівни та Прохорова Миколи
Олеговича.
27.

20 та 22 березня 2019 року на медичному факультеті прочитані

лекції на тему: «Наркоманія. Сучасний погляд на проблему»

та

«Алкоголізм – соціальна і професійна катастрофа».
28.

22 березня 2019 року для студентів факультету суспільних наук

проведено екскурсію до Ужгородського міського центру соціальних служб
для сім’ї дітей та молоді.
29.

26 березня 2019 року для студентів природничо-гуманітарного

коледжу відбулась зустріч із священиком Мукачівської греко-католицької
єпархії отцем Фіцай Павлом, який провів бесіду на тему «Заглянь у свою
душу».
30.

У березні 2019 року на економічному факультеті організовано

благодійні Вечори кіно.
31.

4 квітня 2019 року студенти факультету історії та міжнародних

відносин долучилися до акції зі здачі крові в Закарпатській обласній станції
переливання крові, а 23 квітня 2019 року проведено лекцію про донорство, де
розвіяли міфи та спростували невірні твердження про донорство, поговорили
про необхідність і користь здачі крові для тих, хто знаходиться у важких
ситуаціях та для самих донорів.
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32.

16 квітня 2019 року на географічному факультеті проведено

тематичні бесіди на тему: «Наркоманія в Україні як соціальна проблема»,
«Тютюнопаління в Україні як соціальна проблема», «Проблема алкоголізму в
Україні».
33.

З 20 квітня по 10 травня 2019 року на медичному факультеті для

студентів проведено тематичні бесіди щодо профілактики та запобігання
поширенню ВІЛ-інфекції / СНІДу.
34.

22 квітня 2019 року на факультеті історії та міжнародних

відносин організовано Благодійний аукціон книг викладачів.
35.

22 квітня 2019 року факультетом історії та міжнародних відносин

організовано благодійний захід «Відчуй серцем світ тиші». Студенти
зустрілися

з

учнями

Ужгородської

спеціальної

ЗОШ

І-ІІІ

ступенів

Закарпатської обласної ради.
36.

У квітні 2019 року студентами та викладачами економічного

факультету організовано екскурсію містом для дітей із дитячого будинку
с. Ільниця.
37.

Проведення 14-ї Всеукраїнської благодійної акції «Серце до

серця» – «Дитяче серденько, живи!» в університеті. Студенти активно
долучилися до14-ї Всеукраїнської благодійної акції ВБФ «Серце до серця» –
«Дитяче серденько, живи!», яка тривала з 1 по 30 квітня 2019 року.
Студентська рада УжНУ та Первинна профспілкова організація студентів
УжНУ організували на факультетах, в українсько-угорському навчальнонауковому інституті та природничо-гуманітарному коледжі збір пожертв у
благодійні скриньки. 4 травня 2019 року студенти долучились до фіналу
14 Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця», який проходив у
м. Ужгород. Під час акції зібрано 17008 грн., які було перераховано у
благодійний фонд.
38.

7 травня 2019 року на філологічному факультеті проведено

Ярмарок добрих справ, благодійний захід, кошти з якого були направлені до
одного з дитбудинків області.
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39.
угорському

Відзначення Дня матері. На факультетах, в українськонавчально-науковому

інституті,

природничо-гуманітарному

коледжі проведені виховні заходи з нагоди відзначення Дня матері. 14 травня
2019 року усім мамам студентів-відмінників та активістів філологічного
факультету було надіслано вітання та подяки за виховання дітей від імені
деканату.
40.

13-17 травня 2019 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.
41.

16

травня

2019

року

на

юридичному

факультеті

продемонстровано фільми «Пенальті правосуддя» та «Вердикт 19» з
В’ячеславом Бігуном, з подальшим обговоренням.
42.

У травні 2019 року зі студентами юридичного факультету

проведені виховні години та бесіди «Культура поведінки молодої людини».
43.

Реалізація

Всеукраїнського

соціально-освітнього

проекту

«Здоров’я. Вибір кожного» в університеті. У природничо-гуманітарному
коледжі з метою профілактики інфекцій, зокрема, ВІЛ/СНІДу та запобігання
виникненню нових випадків важких захворювань, що ставлять під загрозу
життя людини, проведено виховні години, лекції-бесіди та інші тематичні
заходи в рамках реалізації Всеукраїнського соціально-освітнього проекту
«Здоров’я. Вибір кожного».
44.

Впродовж 2018-2019 навчального року для студентів медичного

факультету проводились бесіди про культуру міжнаціональних відносин,
повагу до всіх націй і віросповідань.
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V. Трудове та екологічне виховання
1.

Із студентами систематично проводились 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» тощо; студенти фізичного факультету
виступали

з

середовища»,

рефератами
«Основні

на

тему:

джерела

«Забруднення

антропогенного

навколишнього
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»; на хімічному факультеті
випущено серію тематичних фотогазет тощо.
2.

14 вересня 2018 року для студентів хімічного факультету

проведено турпохід на Анталовецьку поляну.
3.

17 вересня 2018 року студенти природничо-гуманітарного

коледжу взяли участь у екологічній акції «Міжнародний день чистих
берегів».
4.

18 вересня 2018 року на факультеті міжнародних економічних

відносин організовано зустріч студентів з депутатом Закарпатської обласної
ради, бізнесменом та меценатом Андрієм Андрієвим, який прочитав лекцію
на тему «Альтернативна енергетика та її особливості».
5.

18 вересня 2018 року для студентів хімічного факультету

проведено екскурсію до Ботанічного саду УжНУ.
6.

20 вересня 2018 року для студентів факультету туризму та

міжнародних комунікацій заступник директора Департаменту екології та
природних ресурсів Закарпатської ОДА прочитав лекцію на тему «Екологічні
проблеми Закарпатської області в контексті розвитку туризму».
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7.

2 жовтня 2018 року для студентів хімічного факультету проведено

екскурсію до Урочища Воєводино в Парк Шенборнів.
8.

21

березня

2019

року

природничо-гуманітарний

коледж

долучився до відзначення Міжнародного дня лісу.
9.

24 березня 2019 року філологічний факультет долучився до

Всесвітньої екологічної акції «Година Землі».
10.

Упродовж

березня

та

квітня

2019

року

для

студентів

стоматологічного факультету проведено екологічні походи до парків та лісу,
які відносяться до м. Ужгород.
11.

16

квітня

2019

року

за

участі

студентів

(випускників

Великолазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів) та викладачів біологічного факультету
висаджено рослини на території парку графа Нандора Плотені та навколо
Великолазівської школи.
12.

17 квітня 2019 року на факультеті туризму та міжнародних

комунікацій проведено лекцію «Природоохоронна діяльність в Україні:
сучасний стан, тенденції розвитку».
13.

22 квітня 2019 року природничо-гуманітарний коледж долучився

до відзначення Дня Землі.
14.

23 квітня 2019 року на факультеті історії та міжнародних

відносин продовжено акцію з висадки дерев «Алея випускників» (висадка
туй).
15.

У квітні 2019 року зі студентами медичного факультету

проведено бесіду на тему « Екологічний стан Закарпаття та його вплив на
здоров’я людини».
16.

У квітні 2019 року для студентів математичного факультету

організовано екологічний похід до Ботанічного саду УжНУ.
17.

13-14 травня 2019 року для студентів географічного факультету

організовано екологічну експедицію до озера Синевир та села Колочава.
18.

Відзначення 33-ї річниці Чорнобильської катастрофи. На

математичному факультеті із студентами проведено інформаційну акцію до
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Дня Чорнобильської трагедії «Що залишив по собі Чорнобиль?» (березеньквітень 2019 р.). На факультеті інформаційних технологій для студентів
проведено тематичні лекції «Дзвони Чорнобиля» (15 квітня 2019 р.). На
географічному факультеті для студентів, в рамках відзначення 33-ї річниці
Чорнобильської катастрофи проведено лекційне заняття на тему «Засоби
захисту людини від небезпечних факторів у надзвичайних ситуаціях», де було
приділено значну увагу Чорнобильській катастрофі (23 квітня 2019 р.). Для
студентів економічного факультету проведено бесіду на тему «Чорнобиль не
має минулого» (25 квітня 2019 р.). На інженерно-технічному факультеті
студентам проведено виховні години на тему «ЧОРНОБИЛЬ: міфи та
реальність» (квітень 2019 р.). На факультеті історії та міжнародних відносин
здійснено вшанування пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи хвилиною
мовчання

і

запаленням

символічної

свічки,

а

також

студентам

продемонстровано перегляд документальної стрічки, в якій було висвітлено
кілька цікавих фактів про Чорнобильську катастрофу та про ядерну
енергетику у світі. На медичному факультеті студентам прочитано лекції на
тему: «Чорнобильська АЕС – символ найбільшої техногенної катастрофи» та
«Катастрофа на ЧАЕС: результати та наслідки», з нагоди відзначення 33-ї
річниці з дня катастрофи на ЧАЕС (24-25 квітня 2019 р.). На філологічному
факультеті: студентам було прочитано лекцію-презентацію «Чорнобиль як
крик до всього людства» з елементами віртуальної екскурсії (25 квітня
2019 р.); студенти підготували стінгазети відповідної тематики (26 квітня
2019 р.); з точки зору сьогодення куратори академічних груп провели бесіди
стосовно питань охорони навколишнього середовища та у зв’язку із 33-ми
роковинами аварії на ЧАЕС (протягом квітня 2019 р.). Для студентів
факультету міжнародних економічних відносин організовано «круглий стіл»
на тему «Ліквідація аварії на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС»
(26 квітня 2019 р.). Студентам стоматологічного факультету проведено
інформаційні акції до Дня Чорнобильської трагедії (квітень 2019 р.). На
фізичному факультеті вшанували пам’ять жертв Чорнобильської катастрофи і
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поширили екологічні знання серед студентської молоді на тему: «Основні
джерела антропогенного та природного забруднення», «Надзвичайні ситуації
мирного часу та їх вплив на безпеку населення», а також студенти взяли
участь у загальноміському мітингу-реквіємі та церемонії покладання
квітів ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (26 квітня
2019 р.). На факультеті суспільних наук проведено бесіди зі студентами з
питань охорони навколишнього середовища та пам’яті жертв Чорнобильської
катастрофи. На хімічному факультеті проведено тематичні бесіди, а також
студенти першого курсу спеціальності «Екологія та охорона навколишнього
середовища»

підготували

юридичному факультеті

тематичні
зі

стінгазети

студентами

(квітень

проведено

2019 р.).

На

тематичну бесіду,

присвячену річниці катастрофи на ЧАЕС (26 квітня 2019 р.). В українськоугорському навчально-науковому інституті для студентів проведено виховну
годину «Трагедія Чорнобиля: вчора, сьогодні, завтра» (26 квітня 2019 р.). У
природничо-гуманітарному коледжі для студентів проведено низку заходів із
нагоди

Дня

вшанування

учасників

ліквідації

наслідків

аварії

на

Чорнобильській АЕС (20-25 квітня 2019 р.). У Науковій бібліотеці УжНУ
розгорнуто

тематичну

виставку

на

тему

«Спадщина

Чорнобиля

в

ХХІ столітті» (20 квітня 2019 р.).
19.

Участь у безстроковій акції «Закарпаттю – чисте довкілля».

Впродовж другого семестру 2018-2019 н. р. на факультетах, в українськоугорському

навчально-науковому

інституті,

природничо-гуманітарному

коледжі проведено значну кількість заходів з прибирання прилеглих
територій, аудиторій, гуртожитків, упорядковано спортивні майданчики,
проведено Дні з благоустрою території гуртожитків та озеленення, ліквідації
сміттєзвалищ,

прибирання

та

упорядкування

газонів.

Організовано

проведення акції «Гуртожиток – наша друга домівка», в рамках якої
проведено генеральне прибирання та озеленення приміщень студентських
гуртожитків (кімнат, блоків, коридорів тощо). 18 квітня 2019 року
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організовано першу акцію «Закарпаттю – чисте довкілля» та проведено день
благоустрою території університету (суботник).
20.

Упродовж 2018-2019 навчального року студенти біологічного

факультету допомагали працівникам Ботанічного саду УжНУ у догляді за
рослинами та прилеглою територією.
21.
угорському

У контексті екологічного виховання на факультетах, в українськонавчально-науковому

інституті,

природничо-гуманітарному

коледжі проведено значну кількість заходів з прибирання прилеглих
територій, аудиторій, гуртожитків тощо. Студенти неодноразово брали участь
у акціях: «Зробимо місто чистим», «Чиста аудиторія», «Міжнародний день
чистих берегів» та долучались до впорядкування навчально-спортивнооздоровчого центру «Скалка».
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VI. Художньо-естетичне виховання
1.

Упродовж вересня-листопада 2018 р. організовано та проведено

Дні першокурсників (урочисте відзначення Дня першокурсника на кожному
факультеті, в українсько-угорському навчально-науковому інституті та
природничо-гуманітарному коледжі).
2.

1 жовтня 2018 року студенти факультету туризму та міжнародних

комунікацій взяли участь у святкуванні Міжнародного дня музики та
відвідали концерт хору «Кантус».
3.

25 жовтня 2018 року факультетом суспільних наук проведено

«Казкотерапію» (рольову гру з учнями Ужгородської загальноосвітньої
школи № 14).
4.

13 листопада 2018 року студенти природничо-гуманітарного

коледжу взяли участь у ювілейному Міжнародному літературному фестивалі
«Карпатська ватра».
5.

15 листопада 2018 року студентки факультету історії та

міжнародних відносин дебютували як молоді поети в Закарпатській обласній
універсальній науковій бібліотеці імені Ф. Потушняка та

взяли участь у

літературному клубі дебютів «Нові імена».
6.

22 листопада 2018 року на факультеті міжнародних економічних

відносин розгорнуто фотовиставку студентки Корнелії Павлишин.
7.

4 грудня 2018 року студенти факультету туризму та міжнародних

комунікацій зустрілися з актором Закарпатського академічного обласного
музично-драматичного театру імені братів Юрія-Августина та Євгена
Шерегіїв Любомиром Гелясом, який прочитав лекцію на тему «Ораторське
мистецтво. Основи успішного публічного виступу».
8.

Святкування Нового року. Встановлені новорічні ялинки на

факультетах та у головному корпусі УжНУ. Організовані та проведені
факультетські новорічні вечори. Оформлені святкові стінгазети та вітальні
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листівки. 20 грудня 2018 року проведено загальноуніверситетську Новорічну
вечірку для студентського активу.
9.

14 лютого 2019 року студенти філологічного факультету взяли

участь у «Вечорі поетичних зізнань» до Дня закоханих, який відбувся у
межах роботи літературного клубу «Читаємо разом».
10.

21 лютого 2019 року студенти філологічного факультету

долучились до літературного вечора – Дня рідної мови «Із рідною мовою в
серці», організованого УМГО «Єдине студентство».
11.

22 лютого 2019 року в українсько-угорському навчально-

науковому інституті організовано презентацію книг історика Ботлік Йожефа
про тенденції угорської національної політики та історії народів Карпатського
басейну.
12.

27 лютого 2019 року для студентів природничо-гуманітарного

коледжу проведено літературний вечір «За півгодини до весни».
13.

23 березня

2019 року для студентів факультету іноземної

філології організовано похід на виставу Еріка Ассу «Круті віражі».
14.

26 березня 2019 року на факультеті суспільних наук організовано

школу-тренінг «Основи відеоблогінгу».
15.

26 березня 2019 року для студентів природничо-гуманітарного

коледжу проведено зустріч із письменниками Закарпаття Петром Ходаничем
та Лідією Повх-Ходанич.
16.

У березні 2019 року на факультеті іноземної філології проведено

захід «Французька весна» та Тиждень фанкофонії.
17.

6 квітня 2019 року студенти природничо-гуманітарного коледжу

взяли участь у V Всеукраїнському (ХV Всекримському) фестивалі-конкурсі
учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за
нове життя!», присвяченому Лесі Українці (1 місце).
18.

У квітні 2019 року для студентів математичного факультету

організовано екскурсію у Кам’янець-Подільський та Хотин.
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19.

14 травня 2019 року студенти факультету іноземної філології

відвідали Закарпатський обласний художній музей ім. Йосипа Бокшая.
20.

Упродовж 2018-2019 навчального року команди КВН факультетів

брали активну участь у Закарпатській лізі КВН.
21.

Упродовж 2018-2019 навчального року на математичному

факультеті проводились ігри: «Хто зверху?», «Мафія», «Брейн-ринг».
22.

Впродовж 2018-2019 навчального року в університеті працювали

творчі об’єднання студентів за інтересами, а саме: вокальна студія (СЦД
«Ювентус»), гурток фортепіанної музики (СЦД «Ювентус»), молодіжна
громадська організація «Рок – здоровий спосіб життя» (СЦД «Ювентус»), дім
історичного танцю «Тартан» (СЦД «Ювентус»), Закарпатська федерація
шахів, Ужгородська федерація шахів (СЦД «Ювентус»), рок-гурт «Допінг»
(СЦД «Ювентус»), гурт «Вандор» (СЦД «Ювентус»), рок-гурт «Каструм»
(СЦД «Ювентус»), рок-гурт «Орден небес» (СЦД «Ювентус»),Закарпатська
фільмкомісія (СЦД «Ювентус»), черлідери географічного та фізичного
факультетів (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
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

свого

організму,

раціонально

використовувати свій фізичний потенціал, ведучи здоровий спосіб життя,
постійно засвоювати цінності фізичної культури.
З

початком

2018-2019

навчального

року

розпочалась

69-та

загальноуніверситетська спартакіада серед студентів ДВНЗ «УжНУ» з
10 видів спорту, де 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 медичного факультету.
7 вересня 2018 року відзначення Дня фізичної культури і спорту України.
На факультеті здоров’я та фізичного виховання проведено турнір з футзалу
між студентами факультету. Факультет туризму та міжнародних комунікацій
взяв участь у фотоконкурсі-виставці «Закарпаття спортивне».
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18-19 вересня 2018 року з нагоди відзначення Міжнародного дня спорту
у природничо-гуманітарному коледжі проведено спартакіаду. 26 вересня
2018 року відбулося нагородження переможців спартакіади.
20 вересня 2018 року студенти взяли участь у заходах з нагоди
Міжнародного дня студентського спорту, організованих Міністерством освіти
і науки України спільно із Спортивною студентською спілкою України.
Студенти демонстрували свої спортивні здобутки в масовому флешмобі
виконанням вправ згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Найкращі
студенти змагалися у силових вправах та спортивних іграх.
10 жовтня 2018 року студенти природничо-гуманітарного коледжу взяли
участь у Спартакіаді серед учнівської та студентської молоді ВНЗ І-ІІ р. а. з
легкоатлетичного кросу.
15 листопада 2018 року студенти природничо-гуманітарного коледжу
вибороли І місце в Універсіаді з волейболу серед ВНЗ І-ІІ р. а.
29 листопада 2018 року студенти природничо-гуманітарного коледжу
взяли участь в ХV обласній Універсіаді між закладами ВНЗ І-ІІ р. а. з шахів,
шашок і настільного тенісу.
З вересня по грудень 2018 року студентами юридичного факультету
організовано проведення плогіну в Боздоському парку.
Участь збірної команди ДВНЗ «УжНУ» в обласній Універсіаді серед
ВНЗ ІІІ-ІV р. а.:
легка атлетика – 25.10.2018 р., м. Мукачево – 1 місце;
настільний теніс – 29.11.2018 р., м. Ужгород – 1 місце;
волейбол (жінки) – 22.11.2018 р., м. Ужгород – 1 місце;
волейбол (чоловіки) – 22.11.2018 р., м. Ужгород – 1 місце;
шахи – 29.11.2018 р., м. Ужгород – 1 місце;
шашки – 29.11.2018 р., м. Ужгород – 1 місце;
футзал – 13.02.2019 р., м. Ужгород – 1 місце;
баскетбол 3х3 (чоловіки) – 07.03.2019 р., м. Свалява – 1 місце;
баскетбол 3х3 (жінки) – 07.03.2019 р., м. Свалява – 2 місце;
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плавання – 18.04.2019 р., м. Ужгород – 1 місце.
На початку другого семестру 2018-2019 навчального року розпочалась
XІІ 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

здобули

команди

факультету інформаційних технологій та фізичного факультету, ІІ місце
виборола команда факультету історії та міжнародних відносин, ІІІ місце –
юридичний факультет.
У квітні 2019 року студенти економічного факультету організували та
провели велоквест по місту Ужгород.
18 квітня 2019 року студенти факультету туризму та міжнародних
комунікацій відвідали мотузковий парк «Тарзан».
19 квітня 2019 року студентці факультету здоров’я та фізичного
виховання Скубі Маріанні присвоєно звання Майстра спорту України
міжнародного класу (Комбат Дзю-Дзюцу).
14-16 травня 2019 року проведено спортивні змагання з міні-футболу,
баскетболу, волейболу, крикету та настільного тенісу, в рамках відзначення
Тижня студентської дружби.
17 травня 2019 року факультет здоров’я та фізичного виховання взяв
участь в Олімпійському дні бігу.
20-26 травня 2019 року студенти взяли участь в Універсіаді України з
фехтування у м. Миколаїв, де вибороли 5 місце.
23-25 травня 2019 року студенти взяли участь в Універсіаді України з
дзюдо у м. Харків, де вибороли 2 та 3 місця.
24-26 травня 2019 року студенти взяли участь в Універсіаді України з
легкої атлетики у м. Кропивницький.
25-30 травня 2019 року студенти взяли участь в Універсіаді України з
тенісу у м. Харків, де вибороли 3 місце.
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У травні 2019 року для студентів економічного факультету проведено
«День здоров’я» на базі відпочинку «Оріховиця».
Упродовж 2018-2019 навчального року математичний факультет залучав
студентів до участі в міській велоакції «Night ride».
У 2019 році студентам факультету здоров’я та фізичного виховання
чемпіонам Вищої ліги, гравцям команди ГК «Карпати» (Бойку Едуарду,
Котюку Ярославу, Польогкому Олександру, Ревті Василю, Кириленко
Станіславу) присвоєно КМС.
У 2019 році студентці факультету здоров’я та фізичного виховання
Байрак Каріні присвоєно звання Майстра спорту України з гандболу.
Упродовж 2018-2019 навчального року на факультетах, в українськоугорському навчально-науковому інституті та природничо-гуманітарному
коледжі проводились бесіди щодо необхідності здорового способу життя,
фізіологічних

особливостей

організму,

норм

харчування,

фізичних

навантажень. На факультетах проводились Дні здоров’я, кубки декана з
футболу, волейболу та міні-футболу.
В університеті активно діють спортивні команди підтримки черлідерів.
Участь студентів ДВНЗ «УжНУ» у обласних, Всеукраїнських та
Міжнародних змаганнях у 2018-2019 н. р.:
Прізвище,
ім’я

Факультет,
курс

Петрусь Роман

Здоров’я та
фізичного
виховання,
1 курс

Данчевський
Максим

Здоров’я та
фізичного
виховання,
2 курс

Вид спорту

Ранг змагань

Місце

Легка
атлетика

Юнацький чемпіонат
області з легкої атлетики.
Біг на 400 м.
22.09.2018 р.,
м. Мукачево

І

Карате

Всеукраїнський турнір з
професійного карате.
30.09.2018 р.,
м. Ужгород

І

68

Василина
Андрій

Мартон
Роберт
Скуба
Маріанна

Дичка Тетяна

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

Природничогуманітарний
коледж,
1 курс

Спортивне
орієнтування

Бокс

Змішані
єдиноборства

Легка
атлетика

Пауерліфтинг
Манзулич
Лілія

Ковач Едіта

Бойко Едуард,
Котюк Ярослав,
Польогкий

Здоров’я та
фізичного
виховання,
2 курс

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

Пауерліфтинг

Легка
атлетика

Гандбол
(ГК
«Карпати»)
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Всеукраїнські змагання зі
спортивного орієнтування.
18-20.10.2018 р.,
м. Київ
Обласна першість зі
спортивного орієнтування.
20.12.2018 р.,
м. Ужгород
Чемпіонат України з боксу
(до 22 років).
Вересень 2018 р.,
м. Маріуполь

І, ІІ,
ІІІ

Комбат Джиу-Джитсу.
Кубок України.
13-14.10.2018 р.

ІІ

Змагання з
легкоатлетичного кросу
серед учнівської та
студентської молоді ПТНЗ
та ВУЗів І-ІІ р. а.
м. Ужгород в залік
спартакіади на 20182019 н. р.
25.10.2018 р.,
м. Ужгород
Чемпіонат Закарпатської
області з жиму лежачи.
27-28.10.2018 р.,
м. Ужгород
Чемпіонат Закарпатської
області з класичного жиму
лежачи.
27-28.10.2018 р.,
м. Ужгород
Чемпіонат області з
легкоатлетичного кросу.
28.10.2018 р.,
м. Мукачево
Чемпіонат Вищої ліги з
гандболу.
Упродовж 2018-2019 н. р.

І, ІІ

І

І

І

ІІ

І

І

Олександр,
Ревта Василь
Кириленко
Станіслав

Воронько
Єлизавета,
Купчак
Катерина,
Шипляк
Наталія,
Байрак Каріна,
Шукаль
Мілана,
Чіковані Теа,
Макаренко
Ольга

Воронько
Єлизавета,
Купчак
Катерина,
Шипляк
Наталія,
Байрак Каріна,
Шукаль
Мілана,
Чіковані Теа,
Макаренко
Ольга

Магула
Максим

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

Гандбол
(ГК
«Карпати»)

Чемпіонат України з
гандболу. Суперліга
(жінки).
Упродовж 2018-2019 н. р.

ІІ

Гандбол
(ГК
«Карпати»)

Кубок України з гандболу.
19.05.2019 р.,
м. Ужгород

ІІ

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

Фехтування на
візках.
Чемпіонат Світу Ю23.
Член
10-16.02.2019 р.,
параолімпійської
ОАЕ, м. Шаржа
Здоров’я та
збірної України
фізичного
МС
виховання,
Фехтування на
Кубок України з
3 курс
візках.
фехтування на візках серед
Член
спортсменів з ураженням
параолімпійської
ОРА.
збірної України
11-16.04.2019 р.,м. Київ
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IIшпага
IIрапіра
IIрапіра
IIшпага

Матевосов
Артем

Здоров’я та
фізичного
виховання,
4 курс

Баран Ян

Здоров’я та
фізичного
виховання,
4 курс
(МС)

Попадич
Тимур

Здоров’я та
фізичного
виховання,
1 рік
навчання ОС
«Магістр»
(КМС)

Шутко Вадим

Френіс
Михайло

Здоров’я та
фізичного
виховання,
1 рік
навчання ОС
«Магістр»
(КМС)
Здоров’я та
фізичного
виховання,
2 курс

Фехтування

Фехтування

Фехтування
на візках

Легка
атлетика

Чемпіонат України з
фехтування.
(у складі команди
Закарпаття 1).
05-07.05.2019 р.,
м. Київ
Всеукраїнська літня
Універсіада.
20-26.05.2019 р.,
м. Миколаїв
Чемпіонат України з
фехтування.
(у складі команди
Закарпаття 1)
05-07.05.2019 р.,
м. Київ
Кубок України з
фехтування на візках серед
спортсменів з ураженням
ОРА.
11-16.04.2019 р,
м. Київ
Зимовий чемпіонат
України з легкої атлетики
серед спортсменів з УОРА
та вадами зору.
24.02.2019 р.,
м. Суми

II

II

II

IIIрапіра

II-60 м
III200 м

Фехтування
на візках

Кубок України з
фехтування на візках серед
спортсменів з ураженням
ОРА.
11-16.04.2019 р.,
м. Київ

Vрапіра
Vшпага

Легка
атлетика

Зимовий чемпіонат України
з легкої атлетики серед
спортсменів з УОРА та
вадами зору.
24.02.2019 р.,
м. Суми

I
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Айб Віталій

Здоров’я та
фізичного
виховання,
2 курс
(КМС)

Гірськолижний спорт

Чемпіонат України.
19.01.2019 р.,
гк. «Буковель»

IV

Чемпіонат України
серед дорослих.
21.01.2019 р.,
гк. «Буковель»

IV

Кубок України.
02.02.2019 р.,
смт. Ворохта

IV

Скуба
Маріанна

Здоров’я та
фізичного
виховання,
1 курс

Комбат ДзюДзюцу

Кубок України.
23-24.03.2019 р.,
м. Ірпінь

I місце в
категорії
ФК 18+
68кг.

Гунченко
Катерина

Факультет
іноземної
філології,
3 курс

Класичний
пауерліфтинг

Чемпіонат
Закарпатської області.
Травень 2019 р.

І

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.
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
культурою і спортом

Кількість

Спортзали

6

Басейн
Стадіони
Спортивні майданчики

1
2
10
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Загальна площа, м2
2169,9
(орендована площа 390,3)
532,4
10000
20370

Таблиця 2
Спортивна кваліфікація науково-педагогічних працівників кафедри
фізичного виховання станом на 13.06.2019 року

Рік
2015
2016
2017
2018
2019

Кількість науково-педагогічних працівників кафедри, які
мають спортивні звання, почесні звання, категорії
Майстер спорту
Суддя національної
К-ть НПП
України, СРСР
категорії
27
4
1
24
4
1
23
6
1
23
6
1
30
6
1

Фізичне виховання – це широка галузь викладацького впливу на
студентів. Воно здійснює фізичний розвиток, створює умови для поліпшення
розумового,

морального

й

естетичного

виховання.

Саме

тому

це

багатогранний процес організації пізнавальної фізкультурно-оздоровчої
діяльності студентської молоді, спрямований на зміцнення потреби в заняттях
спортом, розвитку фізичних сил і здоров’я, вироблення санітарно-гігієнічних
навичок та норм здорового способу життя.
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VIII. Робота Студентської ради та Профкому студентів УжНУ
Студентська рада УжНУ:

1.

3 вересня 2018 року – допомога в організації Дня знань в Ужгородському
національному університеті.
Вересень-жовтень 2018 року – проведення виборів голів студентських
рад на факультетах.
14 вересня 2018 року – участь у заходах до Дня міста (благодійний
ярмарок).
19 жовтня 2018 року – допомога в організації урочистого розширеного
засідання Вченої ради, присвяченого річниці університету.
12 листопада 2018 року – організація змагань з футболу «Кубок
Студентської ради».
13 листопада 2018 року – організація інтелектуальної гри «Брейн ринг
2018».
24 листопада 2018 року – участь у загальноміському заході до Дня
пам’яті жертв Голодомору.
6 грудня 2018 року – проведення фестивалю «Ліга Сміху УжНУ 2018».
Упродовж першого семестру 2018-2019 навчального року Студентська
рада

є

співорганізатором

культурно-масових

заходів,

а

саме:

Днів

факультетів, конкурсів краси «Міс факультету», конкурсу художньої
самодіяльності «Студентська осінь», відзначення державних свят, флешмобів
тощо.
14 лютого 2019 – налагодження співпраці з гірськолижним курортом
«Синяк». Запроваджено пільговий абонемент для студентів УжНУ.
20 лютого 2019 року – покладання квітів та запалювання лампадок біля
Пам’ятного знаку борцям за свободу і незалежність України.
7-9 березня 2019 року – відзначення Міжнародного жіночого дня на
факультетах.
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15 березня 2019 року – вшанування пам’яті творців та оборонців
Карпатської України.
23-24 березня 2019 року – участь в регіональному тренінгу з якості вищої
освіти для студентів Закарпатської області.
Квітень 2019 року – участь у проведенні благодійної акції «Серце до
серця» (збір коштів на факультетах, в інституті та коледжі, а також в
гуртожитках).
3-5 травня 2019 року – участь в ХІV позачерговій Генеральній асамблеї
Української Асоціації Студентів «UAS Meet Up 3.0: Галактичний ОСС».
4 травня 2019 року – участь у фінальній акції «Серце до серця».
13 травня 2019 року – допомога в організації Фестивалю Студентської
дружби.
13 травня 2019 року – допомога у проведенні Днів відкритих дверей.
16 травня 2019 року – організація заходу «Міс УжНУ 2019».
Травень 2019 – організація виборів Голови Студентської ради УжНУ.
4 червня 2019 року відбулись вибори Голови Студентської ради УжНУ.
Голову студентського самоврядування обирали шляхом прямого таємного
голосування. Студентську раду УжНУ очолила студентка філологічного
факультету Вікторія Кенідра.

2.

Профком студентів УжНУ:

24-25 серпня 2018 року – підготовка списків студентів 1 курсу, які
належать до пільгових категорій та мають право першочерговості на
поселення в гуртожитки УжНУ.
26-31 серпня 2018 року – участь у процесі поселення студентів УжНУ в
гуртожитки.
3 вересня 2018 року – організовано заходи щодо проведення Дня знань та
посвяти першокурсників у студенти, спільно з відділом гуманітарно-виховної
роботи та Студентською радою.
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Вересень 2018 року – голови профбюро організували на факультетах, в
українсько-угорському
гуманітарному

коледжі

навчально-науковому
та

гуртожитках

інституті,
вечори

природничознайомств

з

першокурсниками.
Вересень 2018 року – вступ студентів першого курсу у студентську
профспілку.
Вересень 2018 року – збір документів студентів пільгових категорій.
14 вересня 2018 року – участь у заходах до Дня міста.
Жовтень 2018 року – вшанування ветеранів університету, привітання
викладачів з Днем працівника освіти.
9 жовтня 2018 року – допомога в організації Дня відкритих дверей в
університеті.
Жовтень 2018 року – допомога в організації відзначення 73-ї річниці
УжНУ.
Жовтень-грудень 2018 року – організація заходів щодо проведення Днів
першокурсників спільно із заступниками деканів з виховної роботи та
головами Студентських рад факультетів, інституту та коледжу (фінансова
підтримка).
12-16 листопада 2018 року – організація заходів щодо відзначення
Міжнародного дня студента та проведення в університеті Тижня студента:
14-15 жовтня 2018 року – організація мистецького конкурсу художньої
самодіяльності «Студентська осінь 2018».
16 листопада 2018 року – організація заходу «Ліга Сміху», зокрема
виступу команди КВК «V.I.P. Тернопіль».
Грудень 2018 року – вручення до Дня св. Миколая солодких подарунків
дітям, чиї батьки навчаються в УжНУ на стаціонарній формі навчання
(98 подарунків).
20 грудня 2018 року – організація та проведення всеуніверситетського
святкування Нового року.
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12 січня 2019 року – благодійна поїздка профкому студентів у
Великоберезнянський дитячий будинок-інтернат.
7-9 березня 2019 року – відзначення Міжнародного жіночого дня (на всіх
навчальних структурних підрозділах привітали та подарували кожній
дівчині/жінці вітальну листівку, а також невеличку коробочку з цукеркою).
Квітень-травень 2019 року – організація та фінансова пітримка заходів
щодо проведення Днів факультетів спільно із заступниками деканів з
виховної роботи та громадськими деканами.
9 травня 2019 року – відзначення Дня пам’яті та примирення, 75-ї річниці
Перемоги над нацизмом у Європі та 75-ї річниці завершення Другої світової
війни, покладання квітів до Пам’ятного знаку борцям за свободу і
незалежність України.
13-16 травня 2019 року – участь в організації та проведенні Тижня
студентської дружби спільно з відділом гуманітарно-виховної роботи УжНУ
та KMDFSZ.
16 травня 2019 року – організація та проведення конкурсу краси «Міс
УжНУ 2019».
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 КВК.
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
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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, 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
студентів

та

стану довкілля. На засідання Профкому

Студентської

ради

УжНУ

запрошуються

спікери,

представники громадських організацій, метою яких є підвищення рівня
екологічної відповідальності громадян.
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IX. Організаційно-методичні заходи та регламент роботи
1.

Здійснені організаційні заходи щодо початку 2018-2019 н. р.

(серпень 2018 р.).
2.

Здійснені організаційні заходи щодо поселення студентів у

гуртожитки (28 серпня 2018 р.).
3.

Систематично

проводились

наради

із

заступниками

деканів/директорів з виховної роботи з питань виховної роботи в
університеті (28 серпня 2018 р.; 1 жовтня 2018 р.; 18 грудня 2019 р.;
19 лютого 2019 р.; 7 травня 2019 р.; 27 травня 2019 р.).
4.

Скоординовано

плани

роботи

складових

організаційної

структури виховного процесу в університеті.
5.

Видано наказ ректора від 11.09.2018 р. №9/01-17 «Про

затвердження академнаставників у студентських груп на 2018-2019 н. р.».
6.

Розроблено

психолого-педагогічне

опитування

у

формі

анкетування щодо адаптації іноземних студентів та умов навчання в
університеті (листопад 2018 р.).
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 форм поведінки, комунікативних
умінь в різноманітних життєвих, навчальних та професійних ситуаціях.
8.

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
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науки України від 20.03.2018 р. № 1/9-168 «Про виконання законодавчих
вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 07.12.2017 р. № 2229
«Про запобігання та протидію домашньому насильству», 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

науково-педагогічних

працівників.

Академнаставниками

студентських груп проведено інформаційно-просвітницькі заходи зі
студентами з питань запобігання та протидії насильству в сім’ї.
9.

Проведено

психологічної

опитування

адаптації

студентів

щодо

вивчення

першого

курсу

до

соціальнонавчання

в

університеті. Систему зовнішньої і внутрішньої адаптації студентів до
умов навчання у ЗВО вчені визначають як «соціально-психологічну
адаптацію», складовими якої є: професійна адаптація –профорієнтаційна
адаптація; адаптація до навчального процесу (дидактична адаптація);
соціальна

адаптація: пристосування

студентського

колективу;

індивіда

прийняття

до

групи,

нормативно-правових

всього
вимог

перебування у ЗВО; осмислене прийняття норм моралі та культури;
адаптація до умов проживання у гуртожитку; біологічна адаптація:
адаптація організму до нових умов (кліматичних, побутових, санітарних),
режиму праці, сну, фізичних та нервових навантажень; режим і якість
харчування; психологічна адаптація: стан психологічного задоволення
(незадоволення),
зовнішньої

комфорту

гармонії

(дискомфорту),

(дисгармонії)

від

відчуття

успішності

внутрішньої

і

(неуспішності)

професійної, соціальної та біологічної адаптацій; вміння здійснювати
психологічну саморегуляцію поведінки і діяльності.
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10.

Відповідно до листа МОН України від 07.05.2019 р. №1/11-

4332 «Щодо міжнародного порівняльного дослідження» організовано і
проведено дослідження соціального виміру вищої освіти, у рамках участі
України у VII хвилі міжнародного порівняльного дослідження соціальноекономічних показників студентського контингенту «EUROSTUDENT».
11.

Проводились

психологічної

профілактичні

служби

щодо

бесіди

особливостей

відділом

соціально-

соціально-психологічної

адаптації студентів першого курсу до навчання в університеті: розвиток
необхідних умінь і навичок навчання у вищій школі; щодо відмінності
між мотивацією до навчання у ЗВО і розвитком здібностей людини до
обраного фаху; навчання продуктивного розподілу власного вільного
часу; соціальної адаптації до студентської групи та у позастудентському
середовищі; правил проживання в студентському гуртожитку.
12.

Систематично проводились наради з академнаставниками

студентських груп на факультетах та в українсько-угорському навчальнонауковому інституті.
13.

Регулярно

здійснювалась

консультативна

педагогічна

допомога Студентській раді університету та Профкому студентів.
14.

Регулярно

впродовж

2018-2019

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.

Організовано відвідування студентських гуртожитків науково-

педагогічними працівниками та проведено низку заходів з виховної
роботи в гуртожитках.
16.

Систематично проводились тематичні книжкові виставки у

Науковій бібліотеці університету.
17.

Систематично

проводились

збереження майна університету.
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бесіди

зі

студентами

щодо

18.

Регулярно проводились інструктажі із безпеки життєдіяльності

та профілактики травматизму студентів.
19.

Систематично проводились превентивні заходи із запобігання

тютюнової, алкогольної та наркотичної залежностей, профілактики
захворювань на СНІД тощо.
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Висновки
Виховна робота в Ужгородському національному університеті впродовж
2018-2019 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. Організація виховної роботи в
університеті має на меті, щоб випускники закладу вищої освіти були не
просто знаючими фахівцями, а людьми творчими, духовно багатими із
демократичним світобаченням.
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
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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.
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
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землі, підняття престижу української мови в академічному середовищі,
розвиток україномовного освітнього простору, збагачення естетичного
досвіду, участь у відродженні та створенні національно-культурних традицій
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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