МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Звіт
про організацію та проведення
виховної роботи в університеті
за 2015-2016 н.р.

Ужгород – 2016

2

3

Аналізуючи проведену роботу за 2015-2016 н. р., слід відмітити, що при
організації виховної роботи враховувались вікові особливості, інтереси, нахили,
прагнення та ідеали студентів. Для організації навчально-виховного процесу в
ДВНЗ

«Ужгородський

національний

університет»

було

створено

інфраструктуру, до складу якої входять такі суб’єкти виховної роботи: ректор,
проректор з науково-педагогічної роботи, відділ гуманітарно-виховної роботи,
заступники деканів з виховної роботи, заступник директора природничогуманітарного

коледжу,

професорсько-викладацький

колектив,

академнаставники студентських груп, директор студентського центру дозвілля
«Ювентус» (далі СЦД «Ювентус»), директор студмістечка, наукова бібліотека
УжНУ, Студентська рада УжНУ, профком студентів УжНУ, студентське
самоврядування

гуртожитків,

студентські

спортивні

клуби,

клуби

за

інтересами: юридична клініка, колективи художньої самодіяльності, команди
КВН тощо. Основну організаторську функцію виконував відділ гуманітарновиховної роботи.
Виховна робота в університеті проводилась відповідно до основних
положень Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу
освіту», нормативних документів МОН України, Національної доктрини
розвитку освіти України у ХХІ ст., Концепції національного виховання
студентської молоді, Концепції національно-патріотичного виховання молоді,
стрижнем яких є національна ідея, що відіграє роль консолідуючого фактора в
суспільному розвитку, спрямованого на вироблення активної життєвої позиції
людини, наказів УжНУ, розпоряджень проректорів, плану виховної роботи зі
студентами ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 20152016 н. р.
Пріоритетними

напрямами

у

виховній

роботі

були

національно-

патріотичне та фізичне виховання, утвердження здорового способу життя
студентської молоді. Головним завданням було формування у студентства
громадянської позиції, патріотизму, почуття гордості за свою країну,
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навчальний заклад, родину, готовності до трудової діяльності, відповідальності
за свою долю, майбутнє суспільства, держави та людства. Організація виховної
роботи в університеті проводилась за такими напрямами: національне,
громадянське,

військово-патріотичне

виховання;

трудове,

професійне

виховання; політичне та правове виховання; морально-етичне виховання;
екологічне виховання; художньо-естетичне виховання; фізичне виховання;
робота Студентської ради та профкому студентів УжНУ; організаційнометодичні заходи та регламент роботи.

І. Національне, громадянське,
військово-патріотичне виховання
1. Відзначення Дня знань та посвята першокурсників у студенти
(1 вересня 2015 р.): перша лекція зі студентами-першокурсниками «Про
єдність та соборність України (Сходу і Заходу), любов до рідного краю, міста,
університету» (на факультетах); урочисті збори, присвячені Дню знань та
посвяті першокурсників у студенти (вул. Університетська, 14); вечірня шоупрограма «Давайте познайомимось!» (вул. Університетська, 14).
2.

Ознайомлення

першокурсників

з

історією

та

традиціями

факультетів, університету (вересень-жовтень 2015 р.).
3. Відзначення Міжнародного дня миру. На факультетах проведені
тематичні лекції, круглі столи, бесіди тощо. Зокрема, 15 вересня 2015 р. у
природничо-гуманітарному

коледжі

проведено

інформаційну

годину

«Єднаймось, браття українці, щоб не загинуть поодинці».
4. Відзначення 170-річчя від дня народження І. К. Карпенка-Карого. У
природничо-гуманітарному коледжі організована книжкова виставка, а на
філологічному

факультеті

підготовлена

газета-стіннівка

до

ювілею

українського драматурга.
5. Відзначення Міжнародного дня толерантності. Зокрема, на факультеті
міжнародних відносин урочисто відкрили «Кабінет українсько-румунскої
дружби» за участі Генерального консула Румунії у Чернівцях Елеонори
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Молдаван, почесних гостей з Канади, ректора, викладачів та студентів
університету; у природничо-гуманітарному коледжі зі студентами проведено
годину спілкування «Толерантність врятує світ».
6. Проведення патріотичної акції «Студенте, будь гідним подвигу
Героїв Крут – твоєї звитяги чекає Україна». На всіх факультетах відбулись
зустрічі з офіцерами, учасниками АТО, ветеранами Збройних Сил України, а
саме: студенти фізичного факультету зустрілися з Маркевичем П. В., офіцером
Держспецзв’язку (23 вересня 2015 р.); на стоматологічному факультеті були
проведені зустрічі з Митрюком Р. В., офіцером ЗС України, ст. лейтенантом
(2 жовтня 2015 р.), Гординяком Н. І., бойовим офіцером АТО, капітаном (20
жовтня 2015 р.) та Шундерюком Р. Д., учасником бойових дій в республіці
Афганістан, майором (10 листопада 2015 р.); студенти факультету іноземної
філології та факультету міжнародних відносин зустрілися з десантником,
учасником АТО Миколою Марчишаком (ФІФ – 1 жовтня 2015 р.; ФМВ –
25 листопада

2015 р.);

студенти

факультету

туризму

та

міжнародних

комунікацій зустрілися з волонтерами Мукачівського військового госпіталю,
Балуєвим С.С., студентом 5 курсу факультету туризму та МК, учасником
бойових дій (12 жовтня 2015 р.) та відвідали бійців АТО в Мукачівському
військовому госпіталі (15 жовтня 2015 р.); на історичному факультеті було
організовано зустріч студентів з учасником АТО Візічканичем М.М.,
сержантом 128-ої гірсько-піхотної бригади сухопутних військ Збройних Сил
України та проведено круглий стіл на тему «Студенте, будь гідним подвигу
Героїв Крут – твоєї звитяги чекає Україна». 13 жовтня 2015 р. студенти
природничо-гуманітарного

коледжу

зустрілися

з

майорами

Греcь В.Д.,

Ланицьким С.А. та лейтенантом Акимовим А.П. 19-22 жовтня 2015 р. студенти
факультетів: суспільних наук, міжнародних відносин, іноземної філології,
інженерно-технічного,

стоматологічного,

математичного,

географічного,

філологічного, економічного, хімічного, біологічного, юридичного, туризму та
міжнародних комунікацій та студенти природничо-гуманітарного коледжу
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зустрілися

з

бійцями

128-ї

гірсько-піхотної

бригади

О. Височаном,

М. Шелепцем та А. Довбаком.
7. Вшанування ветеранів університету, привітання викладачів з Днем
працівника освіти (жовтень 2015 р.).
8. 6 жовтня 2015 р. студенти гуманітарно-природничого факультету
долучились до відзначення річниці арадських мучеників 1849 р.
9. Відзначення Дня міста. У жовтні 2015 р. студенти різних факультетів
брали участь у загальноміських заходах, присвячених Дню міста.
10. Відзначення Дня захисника України та Дня українського козацтва.
Зокрема, студенти факультету туризму та міжнародних комунікацій зустрілися
з представниками роти міліції громадської безпеки особливого призначення
УМВС України в Закарпатській області, які брали участь в АТО (13 жовтня
2015 р.); у природничо-гуманітарному коледжі організовано та проведено
студентську конференцію на тему «Українські звитяжці. Історична подорож у
часі», тематичну виставку у бібліотеці, перегляд кінофільмів «ОУН-УПА, війна
на два фронти», «Аеропорт», «Два дні в Іловайську»; на хімічному факультеті
випущено тематичну фотогазету.
11. Відзначення Дня збереження європейської спадщини. У жовтні
2015 р. на факультеті туризму та міжнародних комунікацій організовано та
проведено круглий стіл на тему «Культурно-історична спадщина України в
культурному просторі європейської цивілізації».
12. Відзначення 71-ї річниці визволення України та Закарпаття від
німецько-фашистських загарбників. На факультетах проведені тематичні
бесіди, лекції, оформлено інформаційні стенди тощо. На кафедрі військової
підготовки проведено День пам’яті «Вічний подвиг».
13. Відзначення 70-ї річниці УжНУ. Організовано та проведено
розширене засідання Вченої ради, присвячене 70-й річниці УжНУ (15 жовтня
2015 р.). На факультетах організовані флешмоби, конференції, круглі столи,
випущені стінгазети тощо. Відкриту лекцію для студентів різних факультетів
університету прочитав відомий економіст Б. Гаврилишин. За допомогою
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профспілки

студентів

організовано

загальноуніверситетський

флешмоб

(студенти відтворили карту України, герб УжНУ та число 70). Організовано та
проведено концерти за участі різних гуртів («Rock-H», «308», «Ватага»),
вокалістів та танцювальних колективів міста. З нагоди відзначення ювілею
нашого

вишу студенти

здійснили

наймасовіший

похід

на

г. Говерлу

(416 студентів з різних факультетів пройшли 24 км. та підкорили найвищу гору
України). Організовано загальноуніверситетський суботник, де було висаджено
70 саджанців сакури, прибрано корпуси, гуртожитки університету та прилеглу
до них територію, а також проведено конкурс на кращий бограч.
14. 23 жовтня 2015 р. студенти гуманітарно-природничого факультету
відзначили річницю Угорської революції 1956 р. біля пам’ятного знаку
Ужгородської тюрми.
15.

22-23

жовтня

2015 р.

студенти

гуманітарно-природничого

факультету взяли участь у конференції та змаганнях у рамках проекту
Gloria Victis (Будапешт, Угорщина).
16. 27-28 жовтня 2015 р. студенти економічного факультету зустрілися
з ветеранами Другої світової війни.
17. 28 жовтня 2015 р. на базі факультету міжнародної політики,
менеджменту та бізнесу відкрито 22-й Інформаційний центр ЄС за участю
Голови Представництва ЄС в Україні Яна Томбінського.
18. 30 жовтня 2015 р. на історичному факультеті відбулася презентація
збірника Матеріалів міжнародної конференції «Підкарпатська Русь в роки
Другої світової війни».
19. 31 жовтня 2015 р. студенти факультету іноземної філології взяли
участь у святкуванні Дня незалежності Румунії, с. Солотвино.
20. Відзначення Дня української писемності та мови. Зокрема, у
природничо-гуманітарному

коледжі

проведено

X

обласну

студентську

конференцію ВНЗ I-II рівнів акредитації (19 листопада 2015 р.) та організовано
тематичну виставку у бібліотеці «Писемність від давнини до сучасності»;
студенти факультету туризму та міжнародних комунікацій долучилися до
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спільного написання диктанту; на факультеті іноземної філології проведено
годину куратора «День української мови і писемності» (9 листопада 2015 р.).
9 листопада 2015 р. у природничо-гуманітарному коледжі проведено ІІ етап
XVI Всеукраїнського конкурсу з української мови ім. П. Яцика.
21. 17 листопада 2015 р. студенти філологічного факультету, зокрема
кафедри словацької філології, взяли участь у відзначенні річниці
Оксамитової революції в Чехословаччині.
22. Інформаційна акція «Пам’яті жертв голодомору». На факультетах
проведено круглі столи, бесіди, присвячені вшануванню жертв геноциду
українського народу. Наприклад: для студентів медичного факультету
проведено лекцію на тему «Голодомор 1932-1933 рр.: причини та наслідки» (18
та 20 листопада 2015 р.); для студентів 1 курсу факультету іноземної філології
проведено лекцію «Пам’яті жертв голодомору» (19 листопада 2015 р.); для
студентів

математичного

факультету

проведено

тематичну

лекцію

із

залученням викладачів історичного факультету (24 листопада 2015 р.); на
історичному факультеті проведено виховну годину, присвячену Дню пам’яті
жертв голодомору і політичних репресій (28 листопада 2015 р.); на факультеті
суспільних наук проведено науково-практичну конференцію «Геноциди 20 ст.:
комеморативна практика та політика визнання» (26 листопада 2015 р.);
студенти

гуманітарно-природничого

факультету

переглянули

історично-

документальний фільм «Жнива розпачу» (24 листопада 2015 р.); студенти
факультету туризму та міжнародних комунікацій долучилися до мітингуреквієму за жертвами голодоморів (28 листопада 2015 р.); на біологічному
факультеті проведено круглий стіл до Дня голодомору 1933-1934 рр. (30
листопада 2015 р.); студенти географічного факультету долучились до
покладання траурних вінків та композицій із житніх і пшеничних колосків до
пам’ятних знаків тощо. 28 листопада 2015 р. студенти взяли участь у
всеукраїнській акції «Запали свічку пам’яті».
23. 26 листопада 2015 р. у природничо-гуманітарному коледжі
проведено студентську наукову конференцію, а 1 грудня 2015 р. проведено
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спільну студентську та учнівську (Коритнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів)
наукову конференцію, присвячену 150-й річниці з дня народження
митрополита УГКЦ Андрея Шептицького.
24. Вшанування подвигу учасників Революції гідності. Зокрема: на
біологічному факультеті проведено круглий стіл, присвячений значущим датам
«Революції гідності» (20 листопада 2015 р.); на факультеті міжнародної
політики, менеджменту та бізнесу зі студентами та учасниками революційних
подій в Україні проведено круглий стіл на тему «Україна: спільна
відповідальність за майбутнє» та організовано перегляд документального
фільму «Палаюча зима» (10 грудня 2015 р.); на історичному факультеті
проведено круглий стіл на тему «Виклики історії: Революція гідності» та
організовано перегляд документального фільму «Зима у вогні» (16 грудня
2015 р.); на хімічному факультеті проведено круглий стіл «Україна: спільна
відповідальність за майбутнє», дискусію «Схід та Захід разом», випуск
фотогазет, присвячених подвигу учасників Революції гідності та АТО (грудень
2015 р.), відзначення роковин масового розстрілу активістів Майдану; на
факультеті туризму та міжнародних комунікацій проведено інформаційні
години на тему «Революція, що змінила Україну» з демонстрацією
документального фільму Антіна Мухарського «Майдан. Мистецтво супротиву»
(24 грудня 2015 р.); на факультеті здоров’я людини проведено круглий стіл на
тему «Річниця від дня, коли Народне віче на Майдані незалежності в м. Києві
ухвалило рішення про створення Всеукраїнського об’єднання «Майдан» 2013»
(22 грудня 2015 р.); на філологічному факультеті організовано покази фільмів
(«Жіночі обличчя революції», документальний фільм виробництва «1+1», який
розповідає про жінок Майдану (24 листопада 2015 р.), «Усе палає» (All Things
Ablaze) для студентів відділення журналістики (26 листопада 2015 р.)) та
проведено зустріч студентів із учасницею Революції гідності, волонтеркою
Т. Дюрдь (30 листопада 2015 р.); на стоматологічному факультеті проведено
круглий стіл за участю учасника АТО Годиняка Романа Руслановича на тему
«Україна: спільна відповідальність за майбутнє»; на факультеті іноземної

10

філології проведено такі заходи: тематична година «Революція гідності: як це
було…», перегляд документальних фільмів «Спецназ. Повернутися живими» та
«Жіночі обличчя революції»; на факультеті міжнародних відносин проведено
круглий стіл за участі студентської молоді на тему «Україна: спільна
відповідальність за майбутнє»; на фізичному факультеті проведено бесіди про
політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 року до лютого 2014
року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо
закріпленого курсу на Європейську інтеграцію та подальшою протидією цього
курсу (листопад 2015 р.); у природничо-гуманітарному коледжі організовано
реквієм «На варті наших душ – Небесна сотня» (25 лютого 2016 р.). 20 лютого
2016 р. студентська молодь вшанувала

хвилиною мовчання та запаленими

свічками пам'ять Героїв Небесної сотні (пл. Театральна).
25. Відзначення 25-ї річниці Студентської революції на граніті. На
факультетах організовано та проведено тематичні лекції, вечори, круглі столи,
конференції та виставки. Зокрема, на історичному факультеті проведено
круглий стіл на тему «Революція на граніті: незроблені уроки» (14 грудня
2015 р.),

студенти

підготували

презентацію

«Фотохроніка

студентської

революції 1990 року» (14 грудня 2015 р.), переглянули документальний фільм
С. Буковського «Україна: точка відліку» (14 грудня 2015 р.); на фізичному
факультеті проведено бесіду про жовтневі події 25-річної давності, які
отримали назву «Студентська революція на граніті».
26. Відзначення 100-річчя з дня народження видатного українського
археолога, дослідника Берестецької битви 1651 р. І. К. Свєшнікова. Зі
студентами всіх факультетів проведено тематичні бесіди, лекції, круглі столи,
присвячені 100-річчю з дня народження І. К. Свєшнікова. Наприклад: зі
студентами хімічного факультету проведено тематичний семінар на тему
«Берестецька битва 1651 р. мовою документів» за матеріалами спадщини
видатного українського археолога та історика Ігоря Кириловича Свєшнікова;
для студентів 1 курсу факультету здоров’я людини проведено лекцію на тему
«І. К. Свєшніков – український історик, археолог, дослідник Берестецької битви
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1651 року»; для студентів напряму підготовки «Фізичне виховання» проведено
тематичну лекцію на тему «Знакові події з життя та наукової діяльності
І. К. Свєшнікова»; на факультеті іноземної філології проведено лекцію на тему
«Виникнення козацтва. Національна революція середини XVII ст. Ігор
Свєшніков. Нові штрихи до наукового портрета»; на факультеті туризму та
міжнародних комунікацій зі студентами 3 курсу проведено круглий стіл на
тему «Постать І. К. Свєшнікова в українській історії»; на біологічному
факультеті в рамках курсу «Історія культури України» проведена тематична
бесіда на тему «100-ї річниці з дня народження українського археолога
Свєшнікова І. К., дослідника Берестецької битви 1651 року»; на географічному
факультеті в рамках курсу «Історична географія» проведено лекцію на тему
«Географія України часів Богдана Хмельницького 1648-1654 рр.», де було
згадано Ігоря Свєшнікова як дослідника Берестецької битви 1651 р., а в рамках
курсу «Основи суспільної географії» на семінарському занятті було заслухано
доповідь і проведено тематичну бесіду на тему «Роль Ігоря Свєшнікова у
сучасному

розумінні

формування

природничо-гуманітарного

коледжу

території
УжНУ

України».
проведені

Зі

студентами

виховні

години

«Свєшніков Ігор Кирилович – видатний археолог та дослідник Берестецької
битви 1651 р.» тощо. У Науковій бібліотеці УжНУ розгорнуто тематичну
книжкову виставку з відкритим переглядом літератури «Ігор Кирилович
Свєшніков – видатний український археолог, дослідник Берестецької битви
1651 року: до 100-річчя з дня народження». У кабінеті історичної та краєзнавчої
літератури було оформлено виставку публікацій вченого.
27. 4 грудня 2015 року слухачі кафедри військової підготовки взяли
участь у обласних урочистих заходах з нагоди Дня захисника України та
вшанування воїнів 128 гірсько-піхотної бригади.
28. 8 грудня 2015 р. у природничо-гуманітарному коледжі проведено
студентську конференцію «Майдан очима світу».
29. Відзначення Дня Соборності України. 22-26 січня 2016 р. в
університеті організовані заходи, присвячені Дню Соборності України та
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подіям 1917-1922 років, а саме: представлена виставкова експозиція «Народна
війна», організовані перегляди історичних фільмів «Легіон», «Срібна Земля»,
розгорнуто тематичні виставки літератури «Соборність України у контексті
українського

державотворення»

(бібліотека

природничо-гуманітарного

коледжу) та «День Соборності та свободи України» (Наукова бібліотека
УжНУ), на факультетах проведені круглі столи, тематичні бесіди, у
природничо-гуманітарному

коледжі

проведена

наукова

конференція,

присвячена Дню Соборності України, «Україна – єдина країна» тощо.
30. Відзначення 125-річчя з дня народження Євгена Коновальця. На
всіх факультетах проведено лекції, студентські конференції, семінари, круглі
столи, диспути тощо, присвячені 125-річчю з дня народження Євгена
Коновальця. Зокрема: на факультеті міжнародної політики, менеджменту та
бізнесу проведено відкриту лекцію на тему «Роль Євгена Коновальця в
національно-визвольній боротьбі українського народу»; на факультеті туризму
проведено лекцію на тему «Постать Євгена Коновальця в історії України» та
організовано покладання квітів до меморіальної плити під майбутній пам’ятник
«Борцям за волю України»; на історичному факультеті проведено круглий стіл
на тему «Є. Коновалець – романтик українського державотворення»; на
факультеті іноземної філології була прочитана лекція для студентів 2 курсу на
тему «Євген Коновалець. Його роль в історії України»; на юридичному
факультеті прочитано тематичну доповідь про визначного українського
громадсько-політичного діяча Євгена Коновальця; на біологічному факультеті
проведено круглий стіл на тему «Життєвий шлях Євгена Коновальця» та
семінар на тему «Роль Євгена Коновальця у націоналістичному русі 1920-1938
років»; на географічному факультеті проведено тематичну лекцію на тему
«Діяльність Євгена Коновальця у контексті формування території України на
початку ХХ століття»; на факультеті здоров’я людини проведено круглий стіл
«Про відзначення в університеті 125-річчя з дня народження Євгена
Коновальця»; на факультеті міжнародних відносин проведено круглий стіл на
тему «Євген Коновалець. Його роль в історії України»; на хімічному факультеті

13

для студентів 1 та 2 курсів проведено виховні години на тему «Євген
Коновалець – борець за незалежність, справжній патріот України»; на
фізичному факультеті зі студентами проведено бесіди «Євген Коновалець.
Автобіографія. Війна і полон. Громадська діяльність. Участь у створенні та
розбудові Організації українських націоналістів»; на філологічному факультеті
проведено лекцію на тему «Євген Коновалець в історії української культури» та
бесіди про роль Євгена Коновальця в історії українського державотворення
тощо. На кафедрі фізичного виховання проведено круглий стіл на тему «Життя
і діяльність Євгена Коновальця». У природничо-гуманітарному коледжі:
організовано показ документального фільму «Євген Коновалець», проведено
студентську наукову конференцію «Слід ОУН на чолі з Євгеном Коновальцем у
формуванні української національної ідеї» та розгорнуто тематичну виставку
«Євген Коновалець в українській історії». Наукова бібліотека УжНУ
організувала тематичну виставку з відкритим переглядом літератури «Лицар
землі української» (виділено рубрику «Постать Є. Коновальця в публікаціях»)
та інформаційний огляд літератури «Євген Коновалець і утворення ОУН».
31. Зустріч студентів з Юрієм Костенком. 11 лютого 2016 року у
читальному залі Наукової бібліотеки УжНУ проведено зустріч студентів
(філологічного факультету, математичного факультету, факультету суспільних
наук, факультету іноземної філології, факультету міжнародних відносин) з
відомим українським політиком, науковцем, екс-міністром охорони довкілля та
ядерної безпеки України Юрієм Костенком та презентацію його книги «Історія
ядерного озброєння України».
32. Відзначення Дня пам’яті битви під Крутами. Для студентів
природничо-гуманітарного коледжу організовано та проведено: тематичні
виховні години, присвячені Дню пам’яті битви під Крутами (студенти 2 курсу
спеціальності «Правознавство» підготували виступи щодо подій під Крутами,
розповіли про трагічну долю юнаків, які загинули під Крутами, та вшанували
їхню пам'ять); перегляд кінофільму «Крути: молода кров»; перегляд презентації
«Герої Крут». У бібліотеці природничо-гуманітарного коледжу УжНУ
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організовано тематичну виставку «Битва під Крутами – битва за Україну». У
Науковій бібліотеці УжНУ розгорнуто тематичну книжкову виставку з
відкритим переглядом літератури «Крути – наша слава, наша історія».
33. Відзначення 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня
смерті Івана Франка. На факультетах проведені відкриті лекції, студентські
науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, диспути, творчі вечори
тощо. Наприклад: на хімічному факультеті проведено круглий стіл на тему
«І.Я. Франко – великий Каменяр українського народу» (16 лютого 2016 р.),
виховні години на тему «І. Я. Франко – будівничий української нації» (18
березня 2016 р.), випущено фотогазету «Творчий шлях великого Каменяра»
(квітень 2016 р.); для студентів факультету туризму та міжнародних
комунікацій проведено екскурсію «Шляхами Івана Франка» (ДрогобичНагуєвичі-Меденичі) (березень 2016 р.); для студентів 1 курсу факультету
іноземної філології проведено лекцію на тему «Я син народу, що вгору йде» (15
квітня 2016 р.), переглянуто виставу «Таїна буття», присвячену життю та
творчості Івана Франка (16 березня 2016 р.); на філологічному факультеті
організовано та проведено конкурс художнього читання творів І.Франка (19
травня 2016 р.), висаджено дуб, привезений із Франкового гаю, на території
поблизу головного корпусу УжНУ (7 квітня 2016 р.) та спільно з природничогуманітарним коледжом організовано екскурсію на малу батьківщину Івана
Франка – село Нагуєвичі, що на Львівщині (6 квітня 2016 р.); на історичному
факультеті проведено круглий стіл на тему «Іван Франко і Закарпаття» (травень
2016 р.), творчий вечір на тему «Життя і побут русинів-українців Галичини і
Закарпаття в епоху Івана Франка» (березень 2016 р.); на біологічному
факультеті організовано та проведено літературні читання творчості Івана
Франка (23 лютого 2016 р.), круглий стіл, присвячений біографічному огляду та
творчості Івана Франка, а також показ фільму про життєвий шлях та творчість
Івана Франка з подальшим обговоренням (18 лютого 2016 р.); на факультеті
здоров’я людини проведено круглий стіл «Відзначення 160-річчя від дня
народження та 100-річчя від дня смерті Івана Франка»; на кафедрі фізичного
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виховання проведено семінар на тему «Про вшанування пам’яті Івана Франка»
(березень 2016 р.), відвідано тематичну виставку та інформаційні огляди
літератури, пов’язані з життям та діяльністю Івана Франка (квітень 2016 р.); на
факультеті міжнародної політики, менеджменту та бізнесу проведено відкриту
лекцію на тему «Громадсько-політична діяльність Івана Франка кінця ХІХ –
початку ХХ століття» (22 березня 2016 р.) та науковий семінар на тему
«I. Franko as Ukrainian translator and Translation Studies scholar» (25 березня
2016р.); на географічному факультеті прочитано тематичну лекцію на тему
«Роль Івана Франка у становленні соціальної географії України як науки» в
рамках курсу «Економічна та соціальна географія України» (22 лютого 2016 р.);
на фізичному факультеті організовано та проведено бесіди на тему: «І. Франко
– видатний український письменник, вчений, поет, перекладач та громадський
діяч», «Іван Франко – письменник усіх етапів історичної долі українського
народу, національний пророк, який вів свій народ до щасливої долі», на
заняттях з курсу «Історія України» та «Історія культури України» розглянули
питання про громадсько-політичну діяльність І. Франка, його роль у розвитку
української державності, культури та теорії літератури (упродовж другого
семестру); на факультеті міжнародних відносин проведено лекцію «Теорія та
практика

перекладу:

спадщина

Івана

Франка

як

майстра

слова

та

інтерпретацій» в рамках проведення на факультеті студентської наукової
конференції на тему «Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин»
(21 квітня 2016 р.). У природничо-гуманітарному коледжі організовано та
проведено: бібліографічні огляди художньої літератури та періодики «Від
Франкового слова – до слова про Франка» (щомісяця впродовж 2016 р.),
студентську науково-практичну конференцію «Я син народу, що вгору йде»
(квітень 2016 р.), літературно-туристичні екскурсії місцями, пов’язаними з
життям

і

творчістю

великого

Каменяра

(березень-жовтень

2016 р.),

продовження акції «Земля Духновича – землі Франковій»: висадження
сакурової алеї в с. Нагуєвичах (квітень 2016 р.), виїзну наукову конференцію
викладачів природничо-гуманітарного коледжу «Дух, наука, думка, воля» Івана
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Франка: учора, сьогодні, завтра» (травень 2016 р.), висадження дерев із
Франкового раю на території коледжу «Зелені посланці Каменяра» (квітень
2016 р.). У науковій бібліотеці УжНУ розгорнуто тематичну виставку з
відкритим переглядом літератури «Великий письменник і громадянин»
(травень 2016 р.).
34. Відзначення 202-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка.
На факультетах організовано та проведено низку заходів із відзначення 202-ї
річниці від дня народження великого кобзаря, а саме: на філологічному
факультеті: конкурс художнього читання поезії Т. Шевченка (18 грудня 2015р.),
Шевченківське
ужгородських

свято
шкіл,

із

включенням

зокрема,

номерів,

лінгвістичної

підготовлених

гімназії

ім.

учнями

Т Шевченка,

багатопрофільного ліцею «Інтелект», УЗОШ І-ІІст. №2 (10 березня 2016р.),
виступи на телебаченні (14 березня 2016р., телеканал «Тиса»), на радіо
(березень 2016р.), підготовлено виставки учнівських картин на шевченківську
тематику, зібраних студентами під час практики в школах міста та області (10 –
20 березня 2016 р.), стіннівку до 202-ї річниці від дня народження Т.Шевченка
та презентації на факультеті (9-11 березня 2016 р.). У природничогуманітарному коледжі організовані читання «Кобзаря» іноземними мовами,
святкові вечорниці, тематична виставка «До Шевченкових джерел» (24 березня
2016р.);

на

факультетах

проведені

бесіди,

круглі

столи,

перегляд

документальних фільмів тощо.
35. Відзначення 145-річчя від дня народження Лесі Українки. У березні
2016р. до відзначення 145-річчя від дня народження Лесі Українки на
філологічному факультеті були підготовлені тематичні презентація, стіннівка,
виступ на регіональному телебаченні, а також організовані тематичні лекції для
студентів Ужгородського музичного училища ім. Д. Задора.
36. Відзначення 77-ї річниці Карпатської України. У природничогуманітарному коледжі організовано покладання квітів до пам’ятника
Августину Волошину та відвідування студентами меморіального парку «Красне
поле» (14 березня 2016р.). На факультеті суспільних наук проведено наукову
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конференцію до 77-ї річниці проголошення Карпатської України (березень
2016 р.).
37. Проведення відкритих екскурсій по виставковій експозиції
«Народна війна. 1917-1932 рр.». 14-17 березня 2016 року для студентів І
курсу, а саме: філологічного, географічного, математичного, інженернотехнічного,

економічного,

стоматологічного,

гуманітарно-природничого

факультетів, факультетів суспільних наук, міжнародних відносин, іноземної
філології організовано та проведено відкриті екскурсії по виставковій
експозиції «Народна війна. 1917-1932 рр.», присвяченій визвольній боротьбі
українського народу за незалежність у першій половині ХХ ст.
38. 15 березня 2016 р. на гуманітарно-природничому факультеті
організовано урочисте відзначення роковин революції 1848-1849 рр. в
Угорщині.
39. 9 квітня 2016 р. на історичному факультеті проведено презентацію
книги Ігоря Загребельного «Орієнтири спротиву» за участі учасників 128-ї
дивізії АТО, а 23 травня 2016 р. – презентацію книги Юрія Фатули
«Полеглих ми так і не поховали…».
40. 14 квітня 2016 р. на гуманітарно-природничому факультеті
організовано відзначення Дня угорської поезії та проведено тематичний
вечір, присвячений Ш.Петефі.
41.

18

квітня

2016 р.

на

факультеті

міжнародної

політики,

менеджменту та бізнесу організовано патріотичний флешмоб «Україна – це
ми», студенти, витримавши жовто-блакитний дрес-код, вистроїли патріотичне
серце України та назву факультету.
42. Зустріч студентів із представниками молодіжної організації
«Пласт». Зокрема, 12 квітня 2016 р. студенти факультету туризму та
міжнародних комунікацій зустрілися з представниками молодіжної організації
«Пласт», а 19 травня 2016 р. студенти 1 курсу філологічного факультету
зустрілися з Андрієм Ребриком, головою Закарпатського обласного осередку
Пласту-НСОУ, студентам розповіли про історію «Пласту» на Закарпатті.
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43.

Відзначення

Дня

пам’яті

та

примирення.

На

хімічному,

стоматологічному, інженерно-технічному факультетах, факультеті туризму та
міжнародних комунікацій та у природничо-гуманітарному коледжі проведені
виховні години, присвячені відзначенню Дня пам’яті та примирення, 71-й
річниці перемоги над нацизмом у Європі та 71-й річниці завершення другої
світової війни. На філологічному факультеті було проведено такі заходи:
куратори академічних груп провели бесіди на тему «Український патріотизм
проти тоталітарних систем», студенти-активісти факультету підготували до
річниці стенд із гаслом «1939 – 1945 рр. Пам’ятаємо! Перемагаємо!». 9 травня
2016р. студенти, які навчаються на кафедрі військової підготовки, долучилися
до міського маршу переможців за участі ветеранів війни та учасників АТО, а
також керівництва області та міста.
44. 12 травня 2016 р. студенти біологічного факультету зустрілися із
ветераном Великої вітчизняної війни та ветераном праці Александровою
Олександрою Захарівною.
45. У травні 2016 р. організовано та проведено низку заходів з нагоди
відзначення Дня Європи в Україні. На факультетах проведені тематичні
виховні години та круглі столи. 11-12 травня 2016 р. на факультеті
міжнародних відносин в рамках святкування Дня Європи було проведено
студентську вікторину та квест. На хімічному факультеті випущено фотогазету
«Я – європеєць».
46. Вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського
народу. 16-20 травня 2016 р. на факультетах організовано та проведено
інформаційні години, лекції, бесіди, тематичні уроки тощо з використанням
матеріалів фотовиставки «18 травня 1944 року – трагічна дата в історії
кримського народу. Боротьба за повернення на Батьківщину. Інтеграція в
демократичній Україні». Зокрема, проведено круглі столи: «Крим: історія,
сьогодення» – на біологічному факультеті, «Депортація кримських татар у роки
Другої світової війни» – на факультеті міжнародної політики, менеджменту та
бізнесу, «Вітчим народу: чому Сталін виселив татар Криму» – на історичному
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факультеті,

«Про

вшанування

Дня

пам’яті

жертв

геноциду

кримськотатарського народу» – на факультеті здоров’я людини; на факультеті
міжнародних відносин проведено інформаційну годину «18 травня 1944 року –
трагічна дата в історії кримського народу. Уроки для демократії», на
інженерно-технічному факультеті проведено виховні години «Дні пам’яті
жертв геноциду кримськотатарського народу», на географічному факультеті
проведено тематичну лекцію на тему «Особливості демографічних процесів
кримськотатарського народу у післявоєнний період». У науковій бібліотеці
УжНУ розгорнуто тематичні виставки, присвячені Дню пам’яті жертв геноциду
кримськотатарського народу.
47. Відзначення Дня вишиванки. 19 травня 2016 р. філологічний
факультет та факультет туризму та міжнародних комунікацій урочисто
відзначили свято національної єдності флешмобами.
48. 26 травня 2016 р. на кафедрі військової підготовки проведено
військово-патріотичну

гру

з

елементами

територіальної

оборони

(представники збройних формувань, які дислокуються у межах Ужгорода,
студенти кафедри військової підготовки).
49. 2 червня 2016 р. студенти, які навчаються на кафедрі військової
підготовки, зустрілися з учасниками АТО – бійцями 5 гірсько-піхотного
батальйону (м. Ужгород).
50. Підтримка військових у зоні АТО. Проводились акції щодо
підтримки військових у зоні АТО. Організовано благодійні кінопокази,
упродовж яких добровільно збирались пожертви на потреби українських
військових. 26 грудня 2015 р. на економічному факультеті організовано збір
коштів на потреби 128-ї бригади. 14 березня 2016р. студенти філологічного та
математичного факультетів зустрілися з військовим хірургом Олександром
Данилюком, були зібрані кошти для лікування бійця із 128 бригади Івана
Говбела. 23 квітня 2016р. студентка філологічного факультету Ксенія Шокіна
провела екскурсію Ужгородом для військових з Верховинського району ІваноФранківської області, які приїхали на Закарпаття для проходження реабілітації.
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51. Проведення лекцій, бесід, дискусій, виховних годин національнопатріотичного спрямування. 6 жовтня 2015 р. на економічному факультеті
студентів-фінансистів ознайомлено з процесами децентралізації на Закарпатті.
На історичному факультеті проведено: круглий стіл «Геральдика та сфрагістика
Закарпаття: історія та сучасність» (19 жовтня 2015 р), наукову дискусію «Про
«сплячий тероризм» і не тільки» (21 жовтня 2015 р.), круглий стіл на тему
«Децентралізація влади в Україні» (24 листопада 2015 р.), дискусійну панель на
тему «Карпатська Україна: джерела та інтерпретації» (9 березня 2016 р.),
спільний

семінар-дискусію

університету

та

між

гуманітарного

студентами
факультету

історичного

українського

факультету
Католицького

Університету (Львів) на тему «Єдність у багатоманітності: Київ. Галичина і
Закарпаття після Революції гідності 2013-2014 рр. (культура, релігія і
політика)»

(4 квітня

2016 р.).

Зі

студентами

природничо-гуманітарного

коледжу, які проживають у гуртожитку, проведено тематичну бесіду «Це не
наша війна, але наша країна» (27 жовтня 2015 р.). а також для всіх студентів
коледжу проведено лекцію «Голокост – трагедія ХХ століття. Уроки минулого»
(21 березня 2016 р.). У листопаді 2015 р. на факультеті туризму та міжнародних
комунікацій проведено інформаційну годину «Революція, що змінила Україну»
та продемонстровано документальний фільм «Майдан. Мистецтво супротиву».
11 листопада 2015 р. на факультеті міжнародних відносин проведено круглий
стіл «Єдність у різноманітті». 12 листопада 2015 р. зі студентами 4 курсу
хімічного факультету проведено дискусію «Схід та Захід разом». 24 квітня
2016 р. студенти факультету іноземної філології зустрілися з журналістом,
письменником та головним редактором суспільно-політичного часопису
«Панорама» Євгеном Положієм: «Шукати винного в українсько-московській
війні нема сенсу: відповідь є зрозумілою». Впродовж навчального року на
виховних годинах зі студентами проводились бесіди проти пропаганди
сепаратизму та антиукраїнської ідеології. Студентів, які навчаються на кафедрі
військової

підготовки,

ознайомлено

з

експозицією

«Історія

війни

за
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незалежність. Донбас», яка висвітлює найважливіші епізоди антитерористичної
діяльності.
52.

Проведення

краєзнавчих,

так

і

екскурсій,
зарубіжних.

туристичних
2

вересня

поїздок,
2015 р.

походів

для

як

студентів-

першокурсників історичного факультету проведено екскурсію по м. Ужгород.
14 вересня 2015 р. для студентів 1 курсу хімічного факультету

проведено

екскурсію в археологічний музей УжНУ. 24 вересня 2015 р. організовано
пізнавально-ознайомчу поїздку для студентів спеціальності «Туристичне
обслуговування» природничо-гуманітарного коледжу до м. Моршин. 14 жовтня
2015 р. для студентів-першокурсників філологічного факультету проведено
екскурсію в «Шенборн-парк» («Воєводино»). 16-18 жовтня 2015 р. організовано
науково-пізнавальну поїздку викладачів кафедри

історії

Угорщини

та

європейської інтеграції та студентів гуманітарно-природничого факультету до
Відня (Австрія). 5 грудня 2015 р. для студентів факультету міжнародної
політики, менеджменту та бізнесу проведено тематичну екскурсію «Історична
спадщина Ференца ІІ Ракоці». 8 грудня 2015 р. для студентів економічного
факультету проведено тематичну екскурсію «Історична спадщина Ференца ІІ
Ракоці» у країни Євросоюзу – Словаччину та Угорщину. Впродовж вересня
2015 р. факультет туризму та міжнародних комунікацій організував та провів
екскурсії по м. Ужгород для студентів-першокурсників УжНУ. 14 березня
2016 р. для студентів 2 курсу природничо-гуманітарного коледжу проведено
екскурсію «Чеський Ужгород». 6 квітня 2016 р. студенти філологічного
факультету відвідали малу батьківщину Івана Франка – село Нагуєвичі, що на
Львівщині.

У

квітні

2016 р.

для

студентів

економічного

факультету

організовано туристичний похід на полонину Боржава. 21-22 квітня 2016 р. для
студентів міжнародної політики, менеджменту та бізнесу проведено екскурсію
в Ужгородський замок та Ботанічний сад м. Ужгород. 15 травня 2016 р. для
студентів математичного факультету проведено екскурсію по «Старому селу»
(закарпатський музей народної архітектури та побуту). 21 травня 2016 р. із
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студентами-іноземцями медичного факультету проведено екскурсії в рамках
туру «Синевир-Колочава».

ІІ. Трудове, професійне виховання
1.

Ознайомлення

студентів-першокурсників

із

традиціями

факультетів, коледжу, трудовими здобутками кращих викладачів та
випускників університету (вересень-жовтень 2015 р.).
2. Допомога студентам в оволодінні навичками наукової організації
праці, роботи в бібліотеках та інтернет-ресурсах (вересень-грудень 2015 р.).
28 вересня 2015 р. на гуманітарно-природничому факультеті відкрито
бібліотеку ім. Міклоша Берчені.
3. Залучення студентів до науково-дослідної роботи (впродовж
навчального року).
4. Організація (або участь) студентських наукових конференцій,
семінарів, конкурсів, круглих столів, навчально-ознайомчих поїздок тощо
(впродовж навчального року). 2-4 вересня 2015 р. студенти та викладачі
гуманітарно-природничого факультету взяли участь у конференції «Мовні
діалекти» (Сомботгей, Угорщина), а 13 жовтня 2015 р. для студентів коледжу
організовано

науково-пізнавальну

поїздку

до

Музею

угорської

мови

(Шарошпоток, Угорщина). 25 вересня 2015 р. студенти факультету суспільних
наук організували міжнародно-науковий практичний семінар за участі фахівців
із США та Угорщини «Актуальні проблеми підготовки фахівців з соціальної
роботи: сучасні тенденції». 26 вересня 2015 р. на хімічному факультеті
проведено круглий стіл «Цікава хімія» для учасників Всеукраїнського форуму
«Твоя країна», що проводився в рамках програми «Фундації регіональних
ініціатив краю», а 22 квітня 2016 р. студенти взяли участь у роботі
молодіжного форуму «Твоя країна». Упродовж вересня 2015 р. зі студентами
історичного факультету проведено значну кількість кураторських годин на
теми: «Що я знаю про обрану професію?», «Правила поведінки у навчальному
закладі, громадському місці», «Режим праці і відпочинку», «Як працювати з
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підручником та конспектом», а 21-22 травня 2016 р. за участі студентів,
аспірантів і викладачів історичного факультету проведено ІV Міжнародний
фестиваль середньовічної культури «Срібний татош». 6-8 листопада 2015 р.
студенти факультету іноземної філології взяли участь у міжнародній науковій
конференції, присвяченій пам’яті академіка Григорія Бостана в Чернівецькому
національному університеті ім. Ю. Федьковича. 11 вересня 2015 р. студенти
факультету міжнародної політики, менеджменту та бізнесу взяли участь у
семінарі Training Session in ELT, що відбувся у приміщенні Національного
університету

«Львівська

політехніка»,

а

29 вересня

2015 р.

здійснили

навчально-ознайомчу екскурсію на ТОВ «Ядзакі Україна». 9 жовтня 2015 р. на
стоматологічному факультеті організовано та проведено конкурс «Краща
академічна група» серед 1-4 курсів. 10-17 жовтня 2015 р. студенти
спеціальності «Прикладна лінгвістика» взяли участь в якості перекладачів для
делегації Дармштадтського університету прикладних наук – Darmstadt
University of Applied Sciences, 23 жовтня 2015 р. організували студентську
інтелектуальну

англомовну

вікторину,

присвячену

70-річному

ювілею

Організації Об’єднаних Націй, а 30 жовтня 2015 р. студенти-переможці
вікторини відвідали представництво ООН та інформаційний центр НАТО в
Україні (м. Київ). У природничо-гуманітарному коледжі: 5 листопада 2015 р.
студенти переглянули документальний фільм «Відкритий доступ», у бібліотеці
організовано тематичну виставку «Твоя майбутня професія – юрист»; 8 жовтня
2015 р. проведено ІХ Наукову конференцію студентів правників «Студентський
вимір щодо актуальних проблем у правознавстві»; у жовтні 2015 р. проведено
диспут «У чому гармонія праці?»; 3 листопада 2015р. організовано та
проведено наукову конференцію «Erntefest. Octoberfest» (2015 р.); 4 листопада
2015 р. проведено медіаквест «Be creative and have fun!!!»; 15-18 лютого 2016 р.
проведено Тиждень комп’ютерних наук (олімпіада з програмування, олімпіада
з інформатики та комп’ютерної техніки, інтелектуальна гра «Квест», змагання з
комп’ютерних ігор, розважально-пізнавальна гра «Показуха», конкурс на кращу
стіннівку); 19 лютого 2016 р. студенти коледжу взяли участь у ІІ етапі
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Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт членів МАН; 25 лютого
2016 р. проведено олімпіаду з економіки; 23-25 лютого 2016 р. студенти взяли
участь у ІІ турі етапу ХV Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних
технологій «Екософт-2016» та національному турі Міжнародного конкурсу
комп’ютерних проектів «INFOMATRIX-2016»; 31 квітня 2016 р. студенти взяли
участь у Всеукраїнській олімпіаді з математики серед студентів ВНЗ I-II рівнів
акредитації;

5

квітня

2016 р.

організовано

та

проведено

II

етап

IX Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед
ВНЗ I-II рівнів акредитації Закарпатської області; 12 квітня 2016 р. проведено
Тиждень

економічних

наук

(науково-практична

конференція

студентів

«Економічний стан народу – це головна підстава його життя, розвою, поступу»
(присвячена святкуванню 160-ої річниці з дня народження І. Я. Франка);
економічний «Квест»; спортивні змагання); 6 квітня 2016 р. відзначено День
Інтернету (інформаційно-пізнавальна година «Загадкове безмежжя Інтернету»);
8 квітня 2016 р. студенти стали учасниками ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів
творчих робіт імені Тараса Шевченка та знавців української мови імені Петра
Яцика (переможці – студенти коледжу Мигалега Лідія та Росул Олег).
10 березня 2016 р. студенти та викладачі гуманітарно-природничого факультету
провели олімпіади з фізики, математики, угорської мови та історії для учнів 1011 класів шкіл угорської нацменшини Закарпаття, 23 квітня 2016 р. проведено
орфографічний конкурс ім. Жігмода Шимоні для 5-8 класів. Студенти
факультету туризму та міжнародних комунікацій взяли участь у таких заходах:
Львівському міжнародному форумі індустрії туризму та гостинності (15 жовтня
2015 р.), XV Міжнародній виставці-ярмарку «ТурЕКСПО», м. Львів (15 жовтня
2015 р.), VІІІ спеціалізованій виставці «Готельний та ресторанний бізнес»,
м. Львів (16 жовтня 2015 р.), VІІ Спеціалізованій виставці «Континент розваг»,
м. Львів (17 жовтня 2015 р.), семінарі-лекції відомого мандрівника, блогера
Богдана Логвиненка (9 грудня 2015 р.); організували конкурс на «Кращу
академічну

групу»

серед

1-4

курсів

та

інтелектуальну

гру-конкурс

«Калейдоскоп іноземних мов» (визначення найкращих серед студентів-
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туризмознавців, знавців іноземних мов), провели краєзнавчу екскурсію в НПП
«Синевир» та с. Колочаву (19 жовтня 2015 р.); студенти обмінялись досвідом в
рамках проекту «Саrat – туристичні атракції Карпатського регіону» Інституту
розвитку Карпатського регіону у м. Кошіце (17 грудня 2015 р.). Для студентів
провели: навчально-ознайомчу екскурсію в санаторний комплекс «Деренівська
купіль» (березень 2016 р.); туристичний квест (іноземною мовою) по
м. Ужгород (квітень 2016 р.); англомовний семінар у рамках підтримки року
англійської мови в України (квітень 2016 р.); навчальну екскурсію до м. Кошіце
(проведення

студентами

екскурсії

словацькою

мовою

по

визначних

туристичних об’єктах міста) (квітень 2016 р.); поїздку до Політехнічного
інституту Їглави (участь у воркшопі на тему: «Височина та Закарпаття:
історико-культурний потенціал для розвитку туризму») (травень 2016 р.);
краєзнавчу експедицію на Міжгірщину (травень 2016 р.) тощо. 6 листопада
2015 р. для студентів кафедри фізичного виховання проведена лекція
провідними спеціалістами прикладної кінезіології клініки «АЦМД-Медокс», а
25-26 листопада 2015 р. студенти долучились до організації та проведення
змагань Всеукраїнського турніру пам'яті МС СРСР П. О. Ковач з фехтування
серед юніорок. Для студентів інженерно-технічного факультету організовані
екскурсії, а саме: на ТОВ «Металворкс» (30 вересня 2015 р. та 13 квітня
2016 р.), на ТОВ «Конвектор» (21 жовтня 2015 р.), на підприємство «Джейбіл
серкіт юкрейн лімітед» (12 листопада 2015 р.), до Аварійно-рятувального
загону спеціального призначення (м. Ужгород) (29 квітня 2016 р.), а також:
студенти представили свої роботи на традиційній щорічній виставці робіт
архітекторів м. Ужгород (22-26 лютого 2016 р.), співробітники та студенти
факультету взяли участь у регіональному семінарі «Територіальне планування в
сучасних умовах» (15 квітня 2016 р.), студенти здобули 1 та 2 місця у
Всеукраїнському огляді-конкурсі дипломних проектів в номінації «Планування
та благоустрій міст (20 квітня 2016 р.) На економічному факультеті проведено
низку ознайомчих екскурсій та поїздок: екскурсія на підприємство JABIL
(12 листопада 2015 р.), на сучасну іноземну фірму Gentherm (17 листопада
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2015 р. та травень 2016 р.), в Кошицький технічний університет (14 грудня
2015 р.), а також: студенти відвідали тренінг з фінансової грамотності у рамках
всесвітньої акції «Global money week» (березень 2016 р.), зустрілися із фірмами
роботодавцями – Nestle, «Приватбанк» для студентів економічного факультету
започатковано конкурс студентських робіт «Долучись до розвитку бізнесу в
галузі PR» (березень 2016 р.) та проведено студентську наукову конференцію
«Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України» (30 травня
2016 р.). На фізичному факультеті: 17 листопада 2015р. організовано та
проведено ІІІ науково-практичну конференцію «Інформаційні технології у
житті студентів та молодих науковців Закарпаття»; 8 квітня 2016 р. для
студентів організовано екскурсію на підприємство YAZAKI, ознайомлено з
специфікою

виробництва

продукції

та

ІТ-забезпечення

мережі

на

підприємстві, проведено лекцію на тему «Досвід євроінтеграційних
процесів. Рух кадрів і можливості працевлаштування»; 22 квітня 2016 р.
студентів ознайомили зі специфікою виробництва продукції та питаннями
побудови комп’ютерної мережі і методів захисту інформації компанії
«Джейбіл».

Впродовж

листопада-грудня

2015 р.

студенти

юридичного

факультету брали участь у судових засіданнях апеляційного суду Закарпатської
області, а 21 квітня 2016 р. на юридичному факультеті проведено міжнародну
науково-практичну

конференцію

«Закарпатські

правові

читання».

19 травня 2016 р. для студентів 1 курсу біологічного факультету проведено
екскурсію до Природничого музею у відділ «Дендрології», де прослухали
лекцію на тему «Натураліст Іштван Лаудон – життя та здобутки», а
24 травня 2016 р. на біологічному факультеті проведено відкритий форум,
приурочений до «Дня біорізноманіття», в якому взяли участь студенти та
викладачі

факультету,

21-22 квітня
ІІ Міжнародну

2016 р.

а
на

також

представники

філологічному

науково-практичну

організації

факультеті

студентську

«Екосфера».

було

проведено

конференцію

«Актуальні

проблеми філології та журналістики». На медичному факультеті: впродовж
лютого-травня 2016 року студентами проведено проект «Медичний волонтер» з
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метою навчити студентів УжНУ правильно та своєчасно надавати медичну
допомогу постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій, також з ініціативи
студентів медичного факультету; 30 березня 2016р. проведено засідання English
– speaking club – нового проекту, що стартував у рамках UMSA;
07-09 травня 2016 р. проведено ІІ Міжнародний Карпатський форум UMSA у
сфері медицини з питань співпраці студентів-медиків у Східноєвропейському
регіоні. 31 березня 2016 р. на математичному факультеті оголошено конкурс
«MATH STARTUP», а 26 квітня 2016 р. студенти та викладачі відвідали
факультет менеджменту у Пряшівському університеті. 12 квітня 2016 р. на
факультеті міжнародних відносин відбулися студентські дебати на тему «Чи
варто Великій Британії виходити зі складу Європейського Cоюзу?».
5. Організація зустрічей студентів із цікавими, успішними людьми,
підприємцями, керівниками підприємств та установ, випускниками
університету. Для студентів природничо-гуманітарного коледжу проведені
зустрічі: з М.Г. Волощук, заслуженим економістом, генерал-лейтенантом
податкової

служби

(9 вересня

2015 р.);

з

практикуючими

адвокатами

Пересоляком Олександром та Розманом Сергієм (6 жовтня 2015 р.); із
менеджером зі зв’язків з громадськістю газети «Все про бухгалтерський облік»
Ненько Катериною (18 листопада 2015 р.); з головою Територіального
відділення Асоціації платників податків України в Закарпатській області
Волощук Мартою Гнатівною та начальником відділу комунікацій Головного
управління Державної фіскальної служби Дацюк Аллою Володимирівною
(11 лютого 2016 р.); студенти І-ІІ курсів спеціальності «Правознавство»
зустрілися з колишніми випускниками коледжу – головою Закарпатського
відділення СА України секретарем Дисциплінарної палати КДК Діаною ЧудакДев’ян та секретарем судового засідання Ларисою Халмогоровою (Поштак)
(21 березня 2016 р.). Для студентів факультету міжнародної політики,
менеджменту та бізнесу проведені лекції: з професором Університету
ім. Масарика (Чеська Республіка) Міхаелем Мурадом на тему «New and old
minorities in the EU/ Migration and present Challenges for the (Common) Migration
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Policy» (30 вересня 2015 р.); з професором Степаном Віднянським на тему
«Шлях України в ООН» (23 жовтня 2015 р.); лекцію-дискусію про нинішній
етап відносин між ЄС та Україною головою Представництва Європейського
Союзу в Україні Яном Томбінським (28 жовтня 2015 р.), також студенти
зустрілися: з комерційним директором ТОВ «Завод Конвектор» Якубець
Олегом, колишнім в.о. міського голови Віктором Щадеєм, професійним
перекладачем з англійської та німецької мов Тріфановою К. В. (19 квітня
2016 р.). 5 жовтня 2015 р. студенти гуманітарно-природничого факультету
зустрілися з угорськими письменниками: Дьордь Фердінанді, Міклош Сароз,
Фабіан Сароз, а 19 квітня 2016 р. для студентів гуманітарно-природничого
факультету провів відкриту лекцію про історію Невицького замку доктор
Олександр Джембас. 13 жовтня 2015 р. відбулася зустріч студентів-україністів
із академіком, професором, президентом «Німецько-українського наукового
об'єднання» Дариною Блохин. 14 жовтня 2015 р. проведено зустріч студентів та
викладачів хімічного факультету з д.х.н., проф., член-кор. НАН України
В. Г. Кошечком. На факультеті міжнародних відносин: 20 жовтня 2015 р. для
студентів проведено лекцію почесним доктором, професором Деном Дурнінгом
(США) та професором університету ім. Саймона Фрезера (Канада) Наталією
Гайдамашко; 23 лютого 2016 р. студенти взяли участь в зустрічі з Олександром
Боровиком, в.о. заступника голови Одеської ОДА; 21 квітня

2016 р. на

факультеті було проведено студентську науково-практичну конференцію на
тему «Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин»; 29 квітня
2016 р. проведено практичне заняття «Діяльність сучасної європейської
консульської

установи»

для

студентів

денного

відділення

факультету

міжнародних відносин УжНУ на базі Генерального консульства Угорщини в
Ужгороді; 6 травня 2016 р. студентам була прочитана лекція англійською
мовою вчителем англійської мови Літньої школи Anglia Network Europe
Стівеном ван Піром; 27 травня 2016 р. студенти прослухали лекцію депутата
європарламенту Івана Штефанця. 12 листопада 2015 р. студенти факультету
іноземної філології (французьке відділення) зустрілися із докторантом з
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м. Гренобль (Франція) Етьєном Жан-Франсуа Сапьєн. 19 листопада 2015 р. для
студентів фізичного факультету проведено лекції на тему: «Роль науки у
суспільстві», «Досвід євроінтеграційних процесів. Рух кадрів і можливості
працевлаштування», «Стан освіти і науки в Угорщині та Словаччині.
Можливості спільних досліджень» (Лектори: О. Фегер (директор інституту
фізики Кошицького університету), А. Цитровський (заст. директора ін-ту.
фізики твердого тіла Угорської АН) – випускники факультету). На
географічному факультеті: 4 грудня 2015 р. для студентів проведено відкриту
лекцію кандидатом географічних наук з кафедри географії і прикладної
геоінформатики факультету гуманітарних і природничих наук Пряшівського
університету (Словаччина); у березні 2016 р. студенти зустрілися з викладачами
та студентами з Німеччини (м. Грайсвальд); у квітні 2016 р. відбулася зустріч
студентів з академіком НАН України Л.Г. Руденком в рамках обговорення
проблем у сучасній географії. На факультеті туризму та міжнародних
комунікацій відбулася низка зустрічей: 4 вересня 2015 р. студенти зустрілися з
начальником Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА Д. М. Маном
та доцентом кафедри країнознавства і туризму КНУ імені Т. Г. Шевченка
І.І. Вінниченком; у жовтні – з англійським волонтером та лектором Ендрю
Маквеєм; 8 грудня 2015 р. – з начальником Управління розвитку
інфраструктури
господарства,

та

транспорту

будівництва

та

департаменту
інфраструктури

житлово-комунального
Закарпатської

ОДА

Д.М. Маляром та начальником сектору управління превентивної діяльності
Головного

управління

національної

поліції

в

Закарпатській

області

В.І. Шаркаді щодо профілактики травматизму на дорозі; у березні 2016 р. для
студентів прочитано лекцію Перісом Еллінасом англійською мовою на тему
подорожей світу, а також студенти зустрілися з туроператором «Галопом по
Європах»; у березні 2016 р. студенти взяли участь в Ярмарку вакансій-2016 у
м. Кошіце та в туристичній виставці у м. Київ. 16-17 березня 2016 р. для
студентів факультету іноземної філології (німецьке відділення) організовано
зустріч з лектором австрійської служби обміну у м. Львів паном Тобіасом
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Фотелем, 20 березня 2016 р. проведено зустріч з стипендіатами програми
академічних обмінів ім. Фулбрайта в Україні, а 21 березня 2016 р. студенти
кафедри французької філології зустрілися з аташе з питань французької мови
посольства Франції – Віржині Вільшанж та із гостями з Маріуполя Людмилою
Галбай (голова громадської організації

«Український дім. Культурно-

просвітницький центр «Приазов’я»), Ігорем Матюшиним (координатор курсів
української мови, волонтер), Богданом Ковалем (музикант) та Анною
Поляковою (юна художниця). 23 березня 2016 р. у рамках чергового засідання
прес-клубу молодого журналіста «Медіаперспективи» відбулася зустріч
студентів філологічного факультету із членами редакції журналу «Унікум», а
13 квітня 2016 р. – зустріч з ужгородським медійником, відомим своїми
сенсаційними

матеріалами

в

жанрі

журналістського

розслідування,

представником Інституту масової інформації Ярославом Гуланом. 5 квітня
2016 р.

студенти

економічного,

географічного

та

інженерно-технічного

факультетів зустрілися з радником голови Мукачівської міської ради, де
обговорювали працевлаштування випускників університету. Впродовж року на
юридичному факультеті проводилися зустрічі з відомими фахівцями в галузі
юриспруденції (Селиванов А.О., Ярмиш О.Н., Ярмиш Н.М. та ін.) та майстер
класи з окремих вузько профільних питань юриспруденції.
6. Відзначення професійних свят. 11 вересня 2015 р. у рамках
відзначення Дня фізичної культури і спорту, студенти факультету здоров’я
людини взяли участь у Фестивалі спорту. 25-27 вересня 2015 р. відзначення
всесвітнього Дня туризму на факультеті туризму та міжнародних комунікацій
(участь в організації та проведенні Днів туризму на Закарпатті та
ХІV Міжнародної виставки-ярмарку «Тур’євроцентр – Закарпаття 2015»,
Міжнародної

конференції «Туризм в Українських Карпатах в світлі

Карпатської конвенції»). 29 вересня 2015 р. факультет туризму та міжнародних
комунікацій святкував 10-ту річницю освітньої діяльності в УжНУ. 24 вересня
2015 р. на факультеті міжнародних відносин організовано та проведено
святкування Дня перекладача. 7 жовтня 2015р. на факультеті іноземної
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філології організовано святкування Дня німецької мови. 8 жовтня на
юридичному факультеті організовано святкування Дня юриста (проведено
флешмоби та святковий концерт). 22 жовтня 2015 р. відзначено 70-річчя від дня
створення історичного факультету. На факультеті міжнародної політики,
менеджменту

та

бізнесу

відзначено:

Міжнародний

день

перекладача

(30 вересня 2015 р.); Тиждень лінгвіста (6-11 жовтня 2015 р.); Міжнародний
день маркетолога (11 листопада 2015 р.), Тиждень менеджменту (у рамках
якого проведено: олімпіаду з менеджменту (15 березня 2016р.), квест з
менеджменту (16

березня

ТОВ «Гроклін-Карпати»

2016 р.),

(16

зустріч

березня

студентів

2016 р.));

з

менеджерами

Тиждень

факультету

міжнародної політики, менеджменту та бізнесу (19 квітня 2016р. проведено
імітаційну гру «Конфліктологія та теорія переговорів» (студенти у ролі
української сторони та представників Євросоюзу повинні були провести
переговори щодо питання безвізового режиму України з ЄС; студенти напрямів
«Міжнародний бізнес» та «Країнознавство» показали ґрунтовні знання з
проблем євроінтеграції нашої держави).
21 квітня 2016 р. – дебати з проблем міжнародних відносин (студенти
обговорювали теми: «Декомунізація у світі: за і проти» та

«Роль ООН у

сучасному світі: потребує реформування чи виконує свої функції») та Час
перекладацької

творчості

(студенти-лінгвісти

запропонували

слухачам

множинність у перекладі поезії на прикладі кількох варіантів авторських
перекладів віршів Wilhelm Busch «Der humorvolle Vogel» та Elli Michler «Ich
wünsche dir Zeit…»); 24 квітня 2016 р. – День студентського самоврядування).
3 березня 2016р. відзначено 10-річчя факультету суспільних наук. 4-10 березня
2016 р.

відзначено

25-річчя

від

дня

заснування

інженерно-технічного

факультету. 21 квітня 2016 р. на медичному факультеті проведено відзначення
Дня Гіппократа. 14 квітня 2016 р. проведено Тиждень географічного
факультету та конкурс «Золотий глобус». 18-22 квітня 2016 р. на факультеті
інформаційних технологій проведено Тиждень інформатики в рамках якого
організовано та проведено ІТ проект – «Ярмарка стартапів». 4 травня 2016 р. на
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гуманітарно-природничому факультеті організовано відзначення Дня Піфагора.
5 травня 2016 р. проведено заходи з відзначення Дня біолога. 10 травня 2016 р.
відзначено День факультету іноземної філології. 12 травня 2016 р. на
фізичному факультеті організовано відзначення Дня Архімеда. 18 травня
2016 р. відзначено День хіміка. 18 травня 2016 р. на математичному факультеті
відзначили День Піфагора. 26 травня 2016 р. на філологічному факультеті
проведено заходи з відзначення Дня філолога.
7.

Упродовж

навчального

року

активно

проводилась

профорієнтаційна робота.
На факультетах підготовлено та оновлено матеріали інформаційнорекламного характеру, оновлено інформацію на офіційному сайті університету
та інформаційному стенді приймальної комісії.
Проводилась профорієнтаційна робота під час проведення конкурсів МАН
(факультети, коледж) та ІІ Закарпатської обласної олімпіади

«Юний

правознавець» серед учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл (природничогуманітарний коледж). На математичному факультеті з метою залучення
майбутніх абітурієнтів було проведено математичний турнір серед учнів
випускних класів, а також розіслано запрошення переможцям районних
олімпіад

з

математики.

На

філологічному

факультеті

проведено

Шевченківський вечір за участі учнів і вчителів шкіл міста Ужгород, зокрема
лінгвістичної гімназії ім. Т.Г. Шевченка, учнів багатопрофільного ліцею
«Інтелект». Проведено інформаційні бесіди із вчителями російської мови,
російської та світової літератури – учасниками конкурсу «Вчитель року» та
зустрічі із вчителями-русистами та вчителями зарубіжної літератури –
слухачами курсів підвищення кваліфікації педагогів при ЗІППО.
На базі факультету міжнародної політики, менеджменту та бізнесу
відкрито «Євроклуб», викладачі факультету щомісячно проводять лекції для
школярів Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернат з
поглибленим вивченням окремих предметів.
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Організовано відвідування ЗОШ м. Ужгород Закарпатської області, які
супроводжувались

розповсюдженням

інформаційних

буклетів

про

спеціальності факультетів УжНУ.
Проводилась профорієнтаційна робота з учнями загальноосвітніх шкіл у
період проходження педпрактики студентами університету (навчальних
закладів, з якими укладено договори щодо проходження в них педпрактики).
8. Упродовж навчального року на всіх факультетах та інших
навчальних підрозділах університету проведено Дні відкритих дверей.
9. Студенти медичного факультету організували акцію «Вимірювання
цукру в крові», присвячену Всесвітньому дню діабету (9 листопада та
13 листопада 2015 р.) та акцію «Твій зір – твій світ» – перевірку гостроти
зору серед студентів УжНУ (23 листопада 2015 р.).
10. 25-27 вересня 2015 р. для студентів-першокурсників гуманітарноприродничого факультету організовано табір «Виживання» (Gólyatábor).
11. У вересні 2015 р. на факультеті інформаційних технологій відкрито
клуб програмістів УжНУ.
12. Відзначення Міжнародного дня студента та проведення в
університеті Тижня студента (16.11.-20.11.2015 р.). Організовані такі заходи:
день

студентського

самоврядування

«Обережно!

До

влади

дорвались

студенти!»; зустріч ректора та проректора з науково-педагогічної роботи зі
студентами, вручення подяк ректора та преміювання студентів, які досягли
значних успіхів у навчанні, спорті та громадському житті університету;
урочисте відзначення Дня студента у головному корпусі УжНУ (шоупрограма);

огляд-конкурс

університетська

«Краща

інтелектуальна

гра

кімната

гуртожитку»;

«Брейн-ринг»;

конкурс

загальнохудожньої

самодіяльності «Студентська осінь».
13. 16 березня 2016р. студенти (історичного, біологічного, інженернотехнічного,

філологічного

міжнародної

комунікації,

факультетів,
суспільних

факультетів

наук,

туризму

міжнародної

та

політики,
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менеджменту та бізнесу) відвідали презентацію обласного конкурсу «10
цінностей Закарпаття туристичного».
14. 8-9 квітня 2016р. на факультеті суспільних наук проведено
майстер- клас «Вимоги до написання наукової роботи».
15.

30

травня

2016р.

на

факультеті

міжнародної

політики,

менеджменту та бізнесу організовано День кар’єри. Основна мета заходу –
допомога випускникам у плануванні майбутньої кар’єри та працевлаштуванні.

ІІІ. Політичне та правове виховання
1. На факультетах проводились конференції, семінари, круглі столи,
дискусії з політико-правових проблем розбудови демократичної держави та
виборчого процесу в Україні.
2. Проводились бесіди в академічних групах з питань ознайомлення
студентів з їх правами та обов’язками, з правилами внутрішнього
розпорядку.
3. Проводились бесіди з питань зовнішньої та внутрішньої політики в
країні.
4. Ознайомлено студентів з листом Міністерства освіти і науки
України «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнської
ідеології в системі освіти».
5. Проводились зустрічі в студентських колективах із політичними
діячами, представниками влади та правоохоронних органів.
6.

Проводились

лекції

провідних

викладачів

кафедр,

бесіди

академнаставників з проблем соціально-економічної та політичної ситуації
в Україні.
7. Проводились обговорення зі студентами Закону України «Про вищу
освіту».
8. На факультетах проведено лекції щодо протидії корупції в
університеті.
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9. Студенти юридичного факультету взяли активну участь у
проведенні Тижня права.
10. 10 жовтня 2015 р. студенти природничо-гуманітарного коледжу
переглядали документальні фільми XII Мандрівного міжнародного
фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.
11. 29 жовтня 2015 р. студенти факультету суспільних наук взяли
участь

у міжнародній науково–практичній конференції «Реалії та

перспективи.

Євроінтеграційний

розвиток

післядипломної

освіти

України».
12. У листопаді 2015 р. на факультеті туризму та міжнародних
комунікацій проведено круглий стіл на тему «Правове регулювання
туристичної діяльності».
13. 26-27 листопада 2015 р. на факультеті суспільних наук проведено
міжнародний науково-практичний семінар «Політична наука в регіоні».
14. Проведено заходи щодо відзначення Міжнародного дня захисту
прав людини, а саме: у природничо-гуманітарному коледжі проведено круглий
стіл «Реалізація прав людини громадянами в Україні»; на історичному
факультеті проведено виховну годину на тему «Права людини і свобода слова в
сучасній Україні»; на факультеті туризму та міжнародних комунікацій
проведено круглий стіл; на факультеті міжнародних відносин проведена лекція
на тему «Права та обов’язки громадянина України»; на хімічному факультеті
випущено фотогазету до Дня прав людини.
15. 3 березня 2016 р. на факультеті суспільних наук проведено круглий
стіл на тему «Зміна зовнішньополітичного курсу країн Центральної
Європи під впливом української кризи».
16. 20 березня 2016 р. на хімічному факультеті проведено бесіду з
проблем зовнішньої та внутрішньої політики України.
17 У березні-квітні 2016 р. у природничо-гуманітарному коледжі
проведені години спілкування «Щоб вміти себе захистити, треба знати свої
права» та бесіду-диспут «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства».
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18. 21 квітня 2016 р.
міжнародну

на юридичному факультеті проведено

науково-практичну

конференцію

«Закарпатські

правові

читання», яка зібрала юристів України та ближнього зарубіжжя.
19. Зі студентами факультету туризму та міжнародних комунікацій
проведено: бесіду на тему «Правова культура суспільства» (квітень
2016 р.);

виховну

годину

«Український

конституціоналізм:

етапи

становлення і розвитку» (травень 2016 р.).
20. Відзначення 20-ї річниці Конституції України. 11 травня 2016 р. зі
студентами історичного факультету проведено круглий стіл на тему
«Історичний шлях конституційного розвитку української державності».
23 травня 2016 р. зі студентами факультету міжнародних відносин було
проведено семінар на тему «Розвиток конституціоналізму в Україні та
проведення конституційної реформи: виклики сучасності». 27 травня 2016 р. на
факультеті здоров’я людини проведено виховну годину «Про відзначення 20-ї
річниці Конституції України».
21. 25 травня 2016 р. для студентів факультету міжнародної політики,
менеджменту та бізнесу організовано екскурсію на виставку «Кожен має
право знати свої права».

Програмою USAID «Права людини в дії», яка

впроваджується Українською Гельсінською спілкою з прав людини в рамках
всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини», організовано
всеукраїнський тур мандрівної освітньої виставки «Кожен має право знати свої
права».
22. Проведення Тижня безпеки дорожнього руху. 16-20 травня 2016 року
для студентів всіх факультетів організовано та проведено тематичні лекції,
бесіди, виховні години щодо профілактики безпеки дорожнього руху
студентської молоді, зокрема, розглядались такі питання: безпека на дорозі –
безпека життя, дорожні знаки та їх вплив на кількість дорожньо-транспортних
пригод;

негативні

наслідки

впливу

алкоголю

та

електромагнітного

випромінювання мобільних телефонів на безпеку руху; правила поведінки у
випадку автопригоди, аварії; надання першої медичної допомоги при ДТП
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тощо. 17 травня 2016 року працівники Національної поліції в Закарпатській
області провели для студентів-першокурсників лекції щодо дотримання Правил
безпеки дорожнього руху. 19 травня 2016 року студенти медичного факультету
долучились до загальнодержавної акції зі здавання крові для використання в
лікуванні постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах «Здай кров –
врятуй життя».
23. На базі юридичного факультету активно діє Юридична клініка для
соціально вразливих верств населення Закарпаття. Студенти факультету є
членами ЗОГО «Об'єднана асоціація студентів-юристів Закарпаття», вони
систематично надають консультації, складають процесуальні документи та інші
документи правового характеру. Робота в юридичній клініці проводиться під
методичним керівництвом директора клініки та викладачів-кураторів.

IV. Морально-етичне виховання
1. На лекціях та семінарах, у студентських групах і гуртожитках
вивчались та обговорювались морально-етичні проблеми. Зокрема, на
історичному

факультеті

відбувся

круглий

стіл

на

тему

«Моральна

відповідальність людини» (10 листопада 2015 р.); на факультеті суспільних
наук проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з проблем
девіантної поведінки (6 жовтня 2015 р.) та лекцію на тему «Норми поведінки в
університеті, гуртожитку» (19 листопада 2015 р.); на хімічному факультеті –
виховну годину на тему «Попередження конфліктних ситуацій» (8 жовтня
2015 р.); на факультеті здоров’я людини – виховну годину з метою
ознайомлення про благодійні програми та залучення студентської молоді до
волонтерської діяльності (12 лютого 2016 р.); у природничо-гуманітарному
коледжі відбувся круглий стіл на тему «Вплив ЗМІ на світогляд молоді»
(16 березня 2016 р.); для студентів-біологів, які проживають у гуртожитку,
регулярно проводились виховні години на тему «Культурне та моральне
виховання студента як елементу соціуму»; студенти економічного факультету
переглянули кінофільм «Теорія всього» тощо.
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2. 22 вересня 2015 р. студенти-переселенці з АР Крим, Луганської та
Донецької областей з усіх факультетів долучились до проведення фокус
груп дискусій в м. Ужгороді з вивчення потреб осіб-переселенців з
тимчасово-окупованої

території

України,

районів

проведення

антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії
зіткнення.
3. У природничо-гуманітарному коледжі проведено бесіду-диспут
«Джерело моральних цінностей – сім’я» (вересень 2015 р.).
4. У жовтні 2015 р. на факультеті туризму та міжнародних комунікацій
проведено годину морального виховання до Дня людей похилого віку.
5. 12 жовтня 2015 р. відбулася зустріч студентів філологічного
факультету із працівником медичної сфери, лікарем І.Решетар на тему
«Гігієна жінки».
6. 26-28 жовтня 2015 р. для студентів організовано та проведено курс
практичних лекцій з надання першої медичної допомоги при ДТП за участі
інструкторів з Асоціації реаніматологів України.
7. Упродовж семестру для студентів математичного факультету
організовувались «Студентські зустрічі», екскурсії до кафедрального
собору з представником молодіжної організації при кафедральному соборі
о. Ярославом Данком (21 вересня та 1 жовтня 2015 р.) та до ротонди з
кандидатом історичних наук Михайлом Приймачем (27 жовтня 2015 р.);
студенти взяли участь у Хресній ході до Дня всіх святих (30 листопада
2015 р.) та лекції для молоді про цінність сім’ї (27-29 листопада 2015 р.).
8. Відзначення Міжнародного дня сироти. На факультеті міжнародної
політики, менеджменту та бізнесу було організовано благодійний збір
допомоги для дітей-сиріт інтернату в смт. Батьово (6 листопада 2015 р.); у
природничо-гуманітарному коледжі – студентську наукову конференцію,
присвячену Міжнародному дню сироти (10 листопада 2015 р.); на факультеті
туризму та міжнародних комунікацій проведено благодійну акцію по збору
іграшок, речей та коштів для Чинадіївського дитячого будинку тощо.

39

9. 13 листопада 2015 р. для студентів медичного факультету проведено
лекцію «Вплив абортів серед підлітків на репродуктивну функцію в
подальшому»
10. У листопаді 2015р. проведено ряд заходів щодо відзначення
Міжнародного дня відмови від паління.
11. Участь студентів у благодійній програмі «Сонячні листи». До
благодійної програми були залучені студенти всіх факультетів. Зокрема, на
факультеті туризму та міжнародних комунікацій студенти долучилися до
підтримки дітей, батьки яких загинули в АТО, та виявили ініціативу
здійснювати постійне листування з ними; на хімічному факультеті створено
волонтерську групу студентів, організовано збір коштів і подарунків до Дня
святого Миколая для дітей, чиї батьки загинули у зоні АТО, започатковано
листування з дітьми героїв АТО із залученням дітей шкільного віку за згодою
та допомогою батьків (співробітників факультету); на фізичному факультеті
студенти долучилися до волонтерства по спілкуванню з дітьми, які втратили
батька під час війни, з метою відновлення морального та психологічного стану
дітей; на медичному факультеті студентське самоврядування залучено до
програми волонтерської діяльності тощо.
12. Систематично проводились превентивні заходи із запобігання
тютюнової,

алкогольної

та

наркотичної

залежності,

профілактики

захворювань на СНІД тощо. Зокрема, викладачами медичного факультету на
факультетах університету згідно з навчальними планами читається курс лекцій
на теми: «Психофізіологічні та соціальні особливості вживання тютюну та
шляхи

їх

(наркоманія,

профілактики»,
алкоголізм,

«Шляхи

профілактики

токсикоманія,

девіантної

тютюнопаління)»,

поведінки

«Особливості

негативного впливу нікотину на організм людини», «Правові та судовопсихіатричні аспекти хворих алкоголізмом та алкогольним психозом» тощо.
13. Відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. На факультетах
проводились молодіжні акції до Міжнародного дня боротьби із СНІДом,
зокрема 1 грудня 2015 р. зі студентами хімічного факультету проведено
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дискусію на тему «Наркотики? Ні!», на медичному факультеті – флешмоб
«Грою проти СНІДу»; у природничо-гуманітарному коледжі – тематичну бесіду
з мешканцями гуртожитку «СНІД – хвороба ХХІ століття» та організовано
тематичну виставку (1-8 грудня 2015 р.) тощо.
14. Відзначення Міжнародного дня інваліда. Студенти взяли участь у
благодійній акції «Світ без меж» (17 грудня 2015 р.). На факультеті туризму та
міжнародних комунікацій проведено бесіду «Життя на рівних» та обговорено
можливості розвитку туризму для людей з обмеженими можливостями.
15. 18 грудня 2015 р. студенти різних факультетів взяли участь у
традиційному параді Миколайчиків.
16. Упродовж грудня 2015 р. проведено благодійні акції для дітейсиріт «Подаруй дитині свято», поїздки в школи-інтернати до Дня святого
Миколая. Зокрема, факультетом суспільних наук було організовано поїздку в
спеціалізовану школу-інтернат (смт В.Березний), біологічним факультетом –
поїздку до Обласного будинку дитини у м. Сваляві; фізичним факультетом – до
дитячих будинків у Берегові та Батьові; юридичним факультетом – поїздку до
Нижньобистрівської школи-інтернат; факультетом міжнародних відносин – до
дитячого сиротинця в м. Берегове та реабілітаційного центру «Дорога життя»
м. Ужгород; медичним факультетом – відвідування дітей-відказників в
Ужгородській

дитячій

міській

лікарні та до притулку у с. Батьово

Берегівського району тощо.
17. 11 січня 2016 р. на факультеті суспільних наук відзначили
Всесвітній день «Дякую».
18. 27 січня 2016 р. проведено науковий семінар «Стан і перспективи
еклезіологічних

студій

в

Україні»,

присвячений

5-річчю

науково-

дослідного центру історично-релігійних студій «Логос» історичного
факультету.
19.

20

лютого

2016 р.

за

ініціативи

студентської

профспілки

організовано акцію «Ми пам’ятаємо!», студенти вшанували пам'ять
Небесної сотні запаленими свічками та хвилиною мовчання.
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21. У лютому 2016 р. студенти географічного факультету зустрілися з
американським місіонером Патріком Валей, який побував у понад 100
країнах світу.
22. 17 лютого 2016 р. на базі Закарпатського обласного центру
боротьби зі СНІДом студенти медичного факультету під егідою UMSA
пройшли навчання та стали модераторами проекту «Грою проти СНІДу».
23. 24 березня 2016 р. на факультеті суспільних наук відзначено
Всесвітній день боротьби з туберкульозом.
24. 24 березня 2016 р. у природничо-гуманітарному коледжі проведено
зустріч з лікарем-терапевтом та рольову гру «Надання першої медичної
допомоги в різних життєвих випадках «Це повинен знати кожен».
25. 18-25 березня 2016 р. студенти факультету суспільних наук провели
благодійний ярмарок «Подаруй дитині свято». 27 травня 2016 р.
організовано поїздку в спеціалізовану школу-інтернат у смт В.Березний.
26. Відзначення Міжнародного дня сім’ї. У природничо-гуманітарному
коледжі проведено навчальні дебати «Хто в сім’ї найголовніший?», тренінгові
заняття «Будуємо майбутню родину» та тематичні бесіди «Тепло єдиної
родини».
27. У квітні 2016 р. напередодні Великодня студенти та викладачі
економічного факультету відвідали дитячий притулок у с. Батьово.
28. 14 квітня 2016 р. для студентів факультету інформаційних
технологій проведено виховну бесіду з метою попередження расистських і
ксенофобських настроїв.
29.

18

квітня

2016 р.

студенти-філологи

відкрили

тижневий

передвеликодній благодійний ярмарок (у фойє головного корпусу УжНУ).
Гроші, зібрані під час акції (близько 4 тис.грн), були спрямовані у
Великоберезнянську школу-інтернат.
30. 19-22 квітня 2016р. факультет міжнародної політики, менеджменту
та бізнесу організував благодійний аукціон книг викладачів факультету.
Виручені кошти передано в дитячі будинки.
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31. 22 квітня 2016 р. науково-дослідний центр історично-релігійних
студій «ЛОГОС» історичного факультету УжНУ провів Міжнародну
наукову конференцію «Витоки Ужгородської унії, канонічне становлення
Мукачівської єпархії та історична доля греко-католицьких церков
ужгородської унійної традиції», присвячену 370-й річниці Ужгородської
церковної унії.
32. Проведення благодійної акції «Серце до серця». Студенти активно
долучилися до благодійної акції, Студентська рада УжНУта профком студентів
організували на факультетах збір пожертв у благодійні скриньки (зібрано 5770
грн). 24 квітня 2016 р. студентська молодь долучилася до фінального етапу
благодійної акції (студенти по місту збирали кошти у благодійні скриньки,
долучились до Всеукраїнського марафону «Біжу заради здоров’я дітей»та
розгортання найдовшого в Україні ланцюга сердець, який увійшов до Книги
рекордів України). Координатором штабу волонтерів «Серце до серця» в
Закарпатській області є студент фізичного факультету УжНУ Олександр
Буксар, який торік зібрав найбільшу суму під час акції.
33. 5 травня 2016 р. студенти та викладачі факультету міжнародної
політики, менеджменту та бізнесу провели акцію «Бограч-фест», яка стала
доброю традицією неформального спілкування та змагання у приготуванні
закарпатської страви викладачами і студентами.
34. 19 травня 2016 р. на хімічному факультеті відзначили Всесвітній
день без тютюну та провели тематичні виховні години для студентів
першого та другого курсів з питань шкідливості тютюнопаління.
35. У травні 2016 р. на факультеті туризму та міжнародних
комунікацій проведено виховні бесіди на тему «Культура поведінки
молодої людини».
36. 23-27 травня 2016 р. організовано та

проведено

Тиждень

студентської дружби. Зокрема відбулися: змагання з футболу, плавання,
настільного тенісу, танцювальну вечірку, студентську вечірку та кулінарний
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конкурс. Захід дав змогу об’єднати студентів різних національностей, які
навчаються в УжНУ.
37. Відзначення Дня матері. На філологічному факультеті усім мамам
студентів-відмінників та активістів було надіслано вітання та подяки за
виховання дітей від імені деканату.
38. 3 червня 2016 р. для студентів, які навчаються на кафедрі
військової підготовки, проведено духовну бесіду головою Капеланської
служби Закарпатської області, народним Героєм України отцем Іваном
Ісаєвичем.
39. Систематично проводилась виховна робота зі студентами, які
проживають у гуртожитках. Проводились індивідуальні та колективні бесіди
морально-етичного характеру.

V. Екологічне виховання
1. Систематично проводились конференції, лекції, круглі столи, бесіди
тощо з проблем природоохоронної діяльності в Україні та світі. Наприклад:
студенти 1 курсу фізичного факультету виступали з рефератами на теми:
«Забруднення

навколишнього

середовища»,

«Основні

джерела

антропогенного та природного забруднення», «Надзвичайні ситуації
мирного часу та їх вплив на безпеку населення»; у природничогуманітарному коледжі проведено інформаційно-пізнавальну годину «Будьмо
друзями

природи»,

бесіду

«Безпека

життєдіяльності

в

оточуючому

середовищі», суботник у рамках акції «Людина та довкілля»; на факультеті
туризму та міжнародних комунікацій студенти провели інформаційні акції до
Дня довкілля, взяли участь в європейській конференції з питань екології та
туризму, прослухали лекцію заступника начальника Департаменту екології та
природних

ресурсів

Закарпатської

ОДА

М. І. Гайдура

з

проблем

природоохоронної діяльності в Україні та світі; студенти-хіміки випустили
фотогазету «Карпати – наш дім»; на регулярній основі проводились лекції зі
студентами географічного факультету з проблем природоохоронної діяльності в
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Україні та світі в рамках навчальних програм таких курсів,

як «Сталий

розвиток суспільства», «Моніторинг навколишнього середовища», «Економіка
природокористування» тощо, проведено зустріч з головою Комітету Верховної
Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи; на біологічному факультеті провели
міжнародну молодіжну конференцію «Проблеми збереження біорізноманіття
Українських Карпат», семінар «Можливості реалізації студента в біології та
охороні довкілля» та зустріч студентів з представниками організації
«Екосфера»; зі студентами 3 курсу історичного факультету проведено круглий
стіл на тему «Найбільші екологічні катастрофи сучасності: спроби подолання»
та організовано перегляд документального фільму «Чорнобиль. 30 років
потому» (реж. Деніел Баар, 2015)».
2. 15-20 вересня 2015 р. студенти хімічного факультету долучилися до
акції Всеукраїнської екологічної ліги «Здай макулатуру – збережи життя»,
з метою збору коштів для потреб Збройних Сил України.
3. 2 жовтня 2015 р. та в березні-квітні 2016 року для студентів
хімічного факультету організовано та проведено турпохід на Анталовецьку
поляну та Ботанічний сад УжНУ.
4. 24 жовтня 2015 р. проведено загальноуніверситетський суботник з
нагоди

відзначення

70-річчя

УжНУ

та

висаджено

алею

сакур

(70 саджанців).
5. У жовтні 2015 р. для студентів географічного факультету (кафедра
лісівництва) в рамках відзначення Всесвітнього дня туризму організовано
екотуристичну поїздку до Перечинського лісгоспу.
6. У жовтні 2015 р. географічний факультет провів екологічні
навчально-просвітницькі експедиції до карстових печер Тернопільської
області, міст Львова та Івано-Франківська.
7. У жовтні 2015 р. факультет туризму та міжнародних комунікацій
організував екотуристичний похід студентів на полонину Рівну (Руну).
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8.

Упродовж

року

студенти-біологи

допомагали

працівникам

Ботанічного саду УжНУ у висаджуванні та догляді за насадженнями.
9. У природничо-гуманітарному коледжі у рамках акції «Чистий
четвер» організовані трудові десанти «Хай сяє коледж рідний чистотою».
10. 6 листопада 2015 р. на факультеті суспільних наук проведено акцію
«Чиста аудиторія».
11. У контексті екологічного виховання студенти УжНУ впродовж
року

неодноразово брали участь в акціях: «Зробимо місто чистим»,

«Закарпаттю – чисте довкілля», «Зроби Україну чистою», «Ми – за чисте
довкілля» тощо.
12. Відзначення Всесвітнього дня водних ресурсів. 23 березня 2016 р.
природничо-гуманітарний коледж провів коментований перегляд відео-сюжетів
«Чиста вода – запорука здоров’я».
13. 17 квітня 2016 р. для студентів географічного факультету
проведено навчально-освітню екскурсію на полонину Руну (Перечинський
район).
14. Відзначення 30-х роковин Чорнобильської катастрофи. 5 травня
2016 р. на стадіоні «Авангард» спільно з управлінням молоді та спорту
Закарпатської

державної

адміністрації,

управлінням

ДСНС

України

в

Закарпатській області, Закарпатською обласною спортивною федерацією
пожежних

та

рятувальників,

Закарпатською

обласною

організацією

фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України, управлінням у
справах

молоді

та

спорту

Ужгородської

міської

ради,

громадською

організацією «Союз Чорнобиль України» у Закарпатській області проведено
змагання з пожежно-рятувальних дисциплін серед студентської молоді «Знати,
щоб врятувати», присвячені 30-м роковинам Чорнобильської катастрофи
(пам’ять загиблих внаслідок аварії на ЧАЕС вшанували хвилиною мовчання, а
також представники команд-учасниць у супроводі прапороносців поклали квіти
до пам’ятника жертвам Чорнобильської катастрофи).

На факультетах

проведено конференції, відкриті лекції, круглі столи, бесіди, тематичні вечори
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тощо з питань охорони навколишнього середовища та присвячені пам’яті жертв
Чорнобиля. Зокрема: на медичному факультеті для студентів 4 курсу 2 і 1
потоку прочитано лекцію на тему «Наслідки аварії на ЧАЕС – медико-соціальні
проблеми» (25-26 квітня 2016 р.); на факультеті туризму та міжнародних
комунікацій зі студентами І курсу організовано та проведено виховну
тематичну бесіду «Чорнобиль – скорбота пам’яті людської», зі студентами ІІ-ІІІ
курсів – хвилину інформаційного простору «Чорна дата України», для
студентів проведено бесіду-диспут «Чорнобиль: туристичні аспекти» та
переглянуто документальний фільм «За секунду до трагедії» (19 квітня 2016 р.);
на факультеті міжнародної політики, менеджменту та бізнесу для студентів І
курсу спеціальностей «Маркетинг» та «Менеджмент» було організовано
перегляд фільму «За секунду до катастрофи» (26 квітня 2016 р.); на
філологічному факультеті для студентів українського відділення прочитано
лекцію на тему «Чорнобильська тематика в українському письменстві кінця ХХ
– початку ХХІ століття» (студенти підготували до лекції свої презентації на
відповідну тематику) (25 квітня 2016 р.). Куратори академічних груп провели
впродовж квітня 2016 року бесіди стосовно питань охорони навколишнього
середовища та у зв’язку з 30-ми роковинами аварії на ЧАЕС; зі студентами ІІІ
курсу історичного факультету проведено круглий стіл на тему «Найбільші
екологічні катастрофи сучасності: спроби подолання» та організовано перегляд
документального фільму «Чорнобиль. 30 років потому» (12 травня 2016 р.); на
факультеті міжнародних відносин – тематичну бесіду на тему «Чорнобиль:
страшна трагедія, яка більше не повториться!»; для студентів економічного та
географічного

факультетів

прочитано

тематичну

лекцію

«Вплив

Чорнобильської катастрофи на екологічний стан Полісся» (квітень 2016 р.);
студенти факультету іноземної філології переглянули фільм «30-та річниця
Чорнобиля. Як все було…»; на хімічному факультеті проведено круглий стіл
«Пам’яті Чорнобиля» (25 квітня 2016 р.) та випущено 5 тематичних фотогазет
(квітень 2016 р.); на факультеті суспільних наук – тематичні лекції та бесіди
«30-річчя вшанування пам’яті учасників ліквідації аварії на Чорнобильській
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АЕС та її наслідків» (26 квітня 2016 р.); на фізичному факультеті – виховні
години «Вшанування пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи» (квітень
2016 р.). На кафедрі фізичного виховання відбувся круглий стіл, присвячений
відзначенню

30-х

роковин

Чорнобильської

катастрофи,

на

якому

обговорювались питання охорони навколишнього середовища. Студенти
природничо-гуманітарного коледжу на початку занять вшанували хвилиною
мовчання пам'ять загиблих та запалили свічки у фойє коледжу, студенти І
курсів випустили тематичні стіннівки, для студентів 2 курсу проведено
тематичну виховну годину «Чорнобильські дзвони», а для студентів І курсу
продемонстровано документальний фільм «Чорнобиль. Загублений світ». У
Науковій бібліотеці УжНУ розгорнуто тематичну книжкову виставку з
відкритим переглядом літератури під назвою «Заграва над Прип’яттю».
15. 22 квітня 2016 р. проведено екологічну акцію з висаджування
дерев «Парк майбутнього». Захід був організований та проведений
викладачами та студентами-випускниками факультету міжнародної політики,
менеджменту та бізнесу.
16. 21-28 квітня 2016 р. в університеті організовано та проведено ряд
заходів, присвячених Тижню сталого розвитку. Студенти долучились до
збору макулатури та використаних батарейок, зокрема на біологічному та
географічному

факультетах

організовано

збір

використаних

батарейок,

факультет суспільних наук організував збір макулатури, студенти факультету
туризму та міжнародних комунікацій долучилися до збору макулатури та взяли
участь у V Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Сталий
розвиток за участі місцевих громад».
17. 7 травня 2016 р. для студентів інженерно-технічного факультету
проведено екологічну екскурсію до озера Синевир.
18. Відзначення Міжнародного дня Землі. 22 травня 2016 р. для
студентів хімічного факультету проведено круглий стіл до Міжнародного дня
Землі на тему «Планета Земля чекає на захист» та видано тематичну
фотогазету.
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19. Впорядкування навчально-спортивно-оздоровчого центру ДВНЗ
«УжНУ» «Скалка». 10 вересня 2015 р. студенти кафедри фізичного виховання
долучилися до благоустрою та прибирання території. У жовтні 2015 р. студенти
юридичного факультету долучились до впорядкування території. 25 вересня
2015 р. зі студентами хімічного факультету проведено суботник. У травні 2016
року студенти економічного факультету у навчально-спортивно-оздоровчому
центрі «Скалка» провели «День здоров’я» та організували суботник. 5 травня
2016 року студентами та викладачами факультету міжнародної політики,
менеджменту

та

бізнесу

здійснено

прибирання

території.

Упродовж

навчального року здійснювалась плідна робота з відновлення «Скалки»:
продовжувалося прибирання території, вивіз сміття та ремонт інфраструктури;
розчищено від дерев старе футбольне поле; висаджено два нові газони;
прибрано старі повалені дерева. У червні 2016 р.

заплановано приїзд

(суботник) викладачів та студентів кафедри фізичного виховання, кафедри
політології, викладачів економічного факультету, а також навчальна практика
студентів факультету туризму (16-22 червня 2016 р.) та географічного
факультету (27 червня-10 липня 2016 р.). Крім того, буде проведено щорічний
студентський фестиваль «Студентська республіка 2016».

VI. Художньо-естетичне виховання
1. Організовано низку заходів (екскурсії, літературні читання, зустрічі
з письменниками тощо). 16 листопада 2015 р. студенти всіх факультетів
зустрілися з українським поетом, перекладачем та громадським активістом
Сергієм Жаданом. У природничо-гуманітарному коледжі проведено: акцію
«Кожен студент хоче знати, де свої таланти показати» (вересень 2015 р.),
тематичну виставку в бібліотеці «Закарпаття – край древності і краси»
(вересень 2015 р.), театралізоване дійство в рамках тижня іноземних мов:
«Halloween в англомовних країнах» (2 листопада 2015 р.), трансляцію по радіо
коледжу англомовної поезії (5 листопада 2015 р.), організовано відвідування

49

студентами

1

курсу

концерту-уроку

естрадно-духового

оркестру

під

керівництвом Володимира Співака (1 грудня 2015 р.) та музею археології ім.
Е. Балагурі

(12

жовтня

2015 р.),

перегляд

шоу-мюзикла

«Енеїда»

у

Закарпатському академічному обласному театрі ляльок «Бавка» (29 березня
2016 р.), зустріч студентів з українською молодою письменницею з Амстердама
Галиною Рис та письменницею, координатором проекту «Закарпаття читає
дітям» Галиною Малик (11 квітня 2016 р.). 13 грудня 2015 р. для студентів
кафедри фізичного виховання проведено екскурсію до музею Бокшая. Для
студентів математичного факультету організовано ряд заходів, а саме:
23 жовтня 2015 р. проведено екскурсії в Невицький замок; 24 листопада 2015 р.
студенти відвідали виставку словацького образотворчого мистецтва у ILKO
Galery; 8 грудня 2015 р. зустрілися з письменницею Оксаною Луцишин;
9 грудня 2015 р. відвідали презентацію проекту «Перехожі» від
мандрівника, який відвідав більше 40 країн світу Богдана Логвиненка. На
історичному факультеті презентували клуб історичного кіно, організували
перегляди фільмів: «Королева Марго» (18 листопада 2015 р.), «Список
Шиндлера» (19 листопада 2015 р.), «Арн» (2 грудня 2015 р.), «Зима у вогні»
(16 березня 2016р.), «Ім’я троянди» (15 квітня 2016 р.), для студентів-істориків
було організовано відвідування виставок, концертів, фестивалів, творчих
зустрічей у мистецьких закладах м. Ужгорода, а саме: 15 грудня 2015 р. –
відвідування виставки художніх робіт П. Табаки; 31 березня 2016 р. –
відвідування концерту камерного оркестру Львівської Національної музичної
академії ім. М. В. Лисенка; 31 березня 2016 р. – відвідування літературного
вечора «У маскарад життя іди без маски...», присвяченого 160-річчю від дня
народження Івана Франка, що проводився в обласній універсальній науковій
бібліотеці ім. Ф. Потушняка; 17 квітня 2016 р. проведено заняття школи
писанкарства (майстер-клас з виготовлення великодніх писанок); 25 квітня
2016 р. – відвідання благодійної виставки-продажу картин відомих художників
краю; 27 березня 2016 р. – урочистого вечора та святкового концерту з нагоди
70-річного

ювілею

Закарпатського

обласного

українського

музично-
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драматичного театру імені братів Шерегіїв. 4 грудня 2015 р. для студентів
хімічного факультету проведено екскурсію в Закарпатський художній музей ім.
Бокшая на тематичну виставку «Прапор утопії», присвячену 50-річчю
закарпатського художника П. Табаки, 31 березня 2016 р. студенти та викладачі
відвідали концерт камерної музики «Від Вівальді до П’яццолли», 14 травня
2016 р. для студентів проведено екскурсію в Закарпатський художній музей на
виставку живопису В. Павлиша та К. Голло, а 22 травня 2016р. студенти
4 курсу відвідали виставку, присвячену 125-річчю з дня народження
Адальберта Ерделі. Для студентів факультету суспільних наук організовано
екскурсію до Ужгородського замку (4 грудня 2015 р.), поїздку до м. Львів (1213 грудня 2015 р.) та екскурсію до Мукачівського замку (16 квітня 2016р. та
4 квітня 2016 р.). Студенти факультету туризму та міжнародних комунікацій
відвідали галерею ІЛЬКА (2-й тиждень жовтня 2015 р.) та взяли

участь у

Різдвяних

2015 р.).

колядах

(різними

18 листопада 2015 р.

для

іноземними

мовами)

(27 грудня

студентів факультету міжнародної політики,

менеджменту та бізнесу організовано навчально-пізнавальну поїздку до
м. Львів. 8 грудня 2015 р. для студентів економічного факультету проведено
екскурсію в Словаччину та Угорщину. У квітні 2016 р. студенти 3 курсу
географічного факультету (спеціальності «географія») відвідали Закарпатський
музей народної архітектури і побуту.
На філологічному факультеті було організовано зустрічі з О. Гаврошем,
А. Любкою, М. Рошком, О. Кішко-Луцишиною, В. Андрусів, К. Бабкіною,
Ю. Іздриком, Є. Нестерович та ін., відбулася презентація книги «Листи з того
світу» переможця конкурсу «Коронація слова» С. Бута, проведено фольклорноетнографічний вечір «Зимова магія Карпат». У рамках роботи літературного
клубу «Читаємо разом» (філологічний факультет) також було організовано
наступні заходи: 12 лютого 2016 р. відбувся вечір поетичних зізнань «Стрілами
Купідона», де презентували свою поезію молоді поети – Ганна Фельцан,
Мирослав Гончарук-Хомин, Корнелія Остапів, Марічка Якубишин, Степан
Ткачук,

Антоніна

Корнута,

Іванка

Спаська,

Юлія

Медюх,

Олексій
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Тростянський та ін.; 25 лютого 2016 р. – презентація збірки «Книга про ліс»
Леся Белея; 15 березня 2016 р. – презентація арт-буку Мирослава ГончарукаХомина «Моя підростаюча зброє»; 11 квітня 2016 року відбулася зустріч із
Катериною Бабкіною, на якій авторка презентувала книгу «Щасливі голі
люди»; 22 квітня 2016 р. – із Вікторією Андрусів – закарпатською
письменницею, авторкою роману «Вагон № 13»; 11 травня 2016 року у центрі
розвитку та мистецтв "Небо" пройшов літературно-дискусійний вечір та
презентація нової книжки Юрія Іздрика "Summa" (у співавторстві з
журналісткою Євгенією Нестерович). Студенти філологічного факультету
разом із кураторами академічних груп відвідували вистави в Закарпатському
обласному музично-драматичному театрі: 28 лютого 2016 р. студенти побували
на виставі «В Парижі гарне літо»; 24 квітня 2016 р. – Малої сцени
Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру ім. братів
Шерегіїв (прем’єра вистави «Спадкоємець» за п’єсою французького драматурга
Лео Манна); 15 травня 2016 р. студенти відвідали виставу «Про що плачуть
верби»; 17 травня 2016 р. – моноспектакль «Синій автомобіль» за однойменною
п’єсою Я. Стельмаха (студенти 2 курсу усіх відділень факультету). Упродовж
року студенти-філологи брали участь у заходах, які організовує Закарпатська
обласна бібліотека ім. Ф. Потушняка, зокрема таких: 24 березня 2016 року
відбувся творчий вечір голови Закарпатської організації СПУ, ювіляра Василя
Густі; 28 квітня 2016 р. – засідання клубу літературних дебютів «Нові імена»,
на якому свою творчість презентувала студентка-другокурсниця філологічного
факультету Наталія Кузьмак; 10 травня 2016 р. – нагородження переможців
літературного конкурсу малої прози «Гірські горизонти» (друге місце в
конкурсі здобула четвертокурсниця українського відділення Юлія Совинська за
оповідання «Розлука пахне вічністю»; третє місце посіла четвертокурсниця
відділення журналістики Валерія Зенинець за есе «Колійна луйтра Закарпаття»;
фіналістами конкурсу також стали четвертокурсниця з українського відділення
Юліанна Сільцер та четвертокурсник-журналіст Степан Ткачук); 26 травня
2016 р. студенти філфаку побували на презентації книги Д.Кешелі «Родаки».
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14 квітня 2016 р. студенти-філологи спілкувалися з письменником, лауреатом
Шевченківської премії (2003 р.) В’ячеславом Медведем. 20 квітня 2016 року
відбулася зустріч з Євгеном Положієм, письменником та головним редактором
суспільно-політичного часопису «Панорама», що презентував свою книгу
«Іловайськ» – роман у новелах, написаний на основі реальних історій, які
розповіли автору учасники АТО. 21 квітня 2016 р. відбулася зустріч студентівукраїністів та журналістів із письменниками та літературознавцями ІваноФранківщини (Євгеном Бараном, Марією Микицей, Любомиром Стринаглюком
та Світланою Бреславською-Кемінь). 11 травня 2016 р. гостями філфаку були
Андрій Курков, Артем Чапай та Андрій Шолтес у рамках проекту
«Закарпатські діалоги». 25 травня 2016 р. відбулася зустріч студентів філфаку
із

Василем Ґабором – письменником, засновником та укладачем серії

«Приватна колекція», який прочитав лекцію на тему «Львів як текст: від
модернізму до постмодернізму (від «Молодої Музи» до сучасних авторів)».
2. 15 вересня 2015 р. на факультеті міжнародних відносин відбулося
урочисте відкриття скульптури «Мислитель».
3. Вересень-листопад 2015 р. – організовано та проведено Дні
першокурсників (урочисте відзначення Дня першокурсника на кожному
факультеті та у природничо-гуманітарному коледжі).
4. 18-19 листопада 2015 р. проведено конкурс художньої самодіяльності
«Студентська осінь», у якому взяли участь усі факультети та природничогуманітарний коледж (І місце виборов факультет іноземної філології, ІІ місце
– факультет здоров’я людини, ІІІ місце – економічний факультет).
5. 15 грудня 2015 р. на філологічному факультеті проведено виставку
декоративно-ужиткового мистецтва, організовану викладачем кафедри
української літератури доц. Ігнатович О.С. і підготовлену власноруч
студентами 3 курсу українського відділення.
6. Святкування Нового року. Встановлено новорічні ялинки в головному
корпусі УжНУ та на факультетах. Організовані та проведені факультетські
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новорічні вечори. Оформлено святкові стінгазети та вітальні листівки. 23
грудня 2015 р. проведено новорічну вечірку для студентського активу.
7. Відзначення Дня святого Валентина. 12 лютого 2016 р. у структурних
підрозділах організовано та проведено заходи з нагоди відзначення Дня святого
Валентина.
8. Відзначення Міжнародного жіночого дня. На факультетах та у
природничо-гуманітарному коледжі організовано урочисті заходи з нагоди
відзначення 8 Березня.
9. Упродовж навчального року всі факультети та природничогуманітарний коледж урочисто відзначали професійні свята та дні
факультетів/коледжу (концерти, конкурси краси та студентські вечірки).
10. У березні 2016 р. студенти факультету туризму та міжнародних
комунікацій долучились до фестивалю мильних бульбашок «Бульк-фест»
та флешмобу до Дня святого Патрика, відвідали обласний музичнодраматичний театр у День театру.
11. У квітні 2016 р. студенти факультету туризму та міжнародних
комунікацій організували флешмоб з нагоди Великодня «Писанка Енді
Воргола 2016».
12. Святкування Міжнародного дня Музеїв. 21 травня 2016 р. студенти
історичного факультету та факультету туризму та міжнародних комунікацій
долучилися до проведення культурно-мистецької акції «Ніч музеїв». 21 травня
2016 р. студенти математичного факультету відвідали 5 локацій, а саме: 3 музеї
– Закарпатський краєзнавчий музей, Закарпатський обласний художній музей
ім. Й. Бокшая та Закарпатський музей народної архітектури та побуту, а також
кафе-музей "Під замком" та галерею Ілька.
13. 22 березня 2016р. природничо-гуманітарний коледж урочисто
відзначив Всесвітній день поезії заходом «Чарівна сила поезії».
14.

Упродовж

року

для

студентів

математичного

факультету

проводились змагання з таких ігор, як «Хто зверху» та «Мафія».
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15.

Студентський

центр

дозвілля

СЦД

«Ювентус»

упродовж

навчального року співпрацював: з громадською молодіжною організацією «Рок
– здоровий спосіб життя, громадською молодіжною організацією «AIESEC»,
міським управлінням культури, будинком культури профспілок, Закарпатською
обласною профспілковою організацією, Ужгородською центральною міською
бібліотекою, Закарпатською федерацією шахів, Ужгородською федерацією
шахів.
16. В університеті працювали творчі об’єднання студентів за
інтересами, а саме: вокальна студія «Соло міо» (СЦД «Ювентус»), ансамбль
народного танцю «Шовкова косиця» (СЦД «Ювентус»), рок-гурт «Допінг»
(СЦД «Ювентус»), рок-гурт «Каструм (СЦД «Ювентус»), дім історичного
танцю та гри «Тартак» (СЦД «Ювентус»), прес-клуб молодого журналіста
«Медіаперспективи» (філологічний факультет), «Літературознавчий гурток»
(філологічний факультет).

VII. Фізичне виховання
На факультетах систематично проводились бесіди щодо важливості
здорового способу життя, фізіологічних особливостей організму, норм
харчування, фізичних навантажень. Проводилась пропаганда здорового способу
життя та спортивних здобутків у ЗМІ, оформлення спортивних стендів,
поздоровлень тощо.
З початком 2015-2016 навчального року розпочалась традиційна 66-та
загальноуніверситетська спартакіада серед студентів, присвячена 70-річчю
ДВНЗ «УжНУ», з 10 видів спорту, де взяли участь студенти з 20 факультетів
вишу та природничо-гуманітарного коледжу. У першому семестрі 20152016 н. р. проведено змагання з 5 видів спорту, а саме: легкоатлетичний крос,
баскетбол (чоловіки), настільний теніс, волейбол (жінки) та шахи. У другому
семестрі

поточного

навчального

року

продовжилась

66-та

загальноуніверситетська спартакіада серед студентів за видами: волейбол
(чоловіки), баскетбол (жінки), плавання, міні-футбол та легка атлетика.
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Переможцем 66-ї загальноуніверситетської спартакіади став факультет здоров'я
людини, який буде нагороджений грамотами та кубком. Друге командне місце
посів фізичний факультет, а третє місце – природничо-гуманітарний коледж.
У жовтні 2015 р. студенти 1 курсу напряму підготовки «Фізичне
виховання» Коваленко Владислав та Баран Ян зайняли 2 місце на чемпіонаті
України серед юніорів у командних змаганнях з фехтування на шпагах, який
проходив у м. Миколаїв.
29 жовтня 2015 р. збірна команда студентів ДВНЗ «УжНУ» виборола
перше командне місце в обласному легкоатлетичному кросі серед ВНЗ ІІІIV р.а. у м. Мукачево.
7 листопада 2015 р. жіноча волейбольна команда профспілки працівників
освіти і науки, сформована на базі ДВНЗ «УжНУ», здобула І місце з волейболу
серед жіночих команд за програмою ХХV обласної міжгалузевої спартакіади
профспілок.
19 листопада 2015 р. у спорткомплексі «Юність» були проведені змагання,
згідно з Положенням «Про проведення відкритої першості з футзалу серед ВНЗ
ІІІ-IV р.а. у 2015 році», де збірна команда УжНУ посіла друге місце.
3 грудня 2015 року у першості з волейболу серед ВНЗ ІІІ-IV р. чоловіча
збірна з волейболу зайняла І місце.
28.11-02.12.2015 р.

студент

економічного

факультету

Максим

Офіцинський та студент факультету здоров’я людини Віталій Троян взяли
участь у чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу серед студентів ВНЗ,
що проходив у м. Коломия, та зайняли III місця у різних вагових категоріях, їм
присвоїли звання майстрів спорту України.
21-22 грудня 2015 р. у спортивно-оздоровчому комплексі ДВНЗ «УжНУ»
студенти першого курсу напряму підготовки «Фізичне виховання» взяли
участь у змаганнях з корфболу, де зайняли 2 місце.
24 жовтня та 22 грудня 2015 р. на березі річки Уж студенти проходили
курси з зимового купання (моржування).
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30 листопада 2015 р. на факультеті суспільних наук організовано та
проведено змагання з шашок, шахів та дартсу.
З ІІ семестру 2015-2016 н.р. розпочалась ІХ загальноуніверситетська
спартакіада серед викладачів та співробітників ДВНЗ «УжНУ» з 9 видів спорту,
а саме: бадмінтон, шахи, шашки, плавання, баскетбол, волейбол, настільний
теніс, міні-футбол, легка атлетика, де взяли

участь працівники всіх

факультетів, кафедра фізичного виховання та природничо-гуманітарний
коледж. Перемогу у загальноуніверситетській спартакіаді другий рік поспіль
здобула команда кафедри фізичного виховання, ІІ місце виборола команда
економічного ф-ту, ІІІ – фізичного ф-ту.
З 16 по 18 лютого 2016 року студенти, а саме: Телегій Іван (фізичний
факультет) та Лабінський Максиміліан (факультет іноземної філології) зайняли
1 місце у чемпіонаті України з класичного жиму лежачи

серед юніорів у

ваговій категорії 66 кг., та серед дорослих у ваговій категорії 66 кг та 105 кг.
13-14 лютого 2016 р. збірна команда ДВНЗ «УжНУ» з волейболу взяла
участь у змаганнях «Кубок Вдячності-2016», який проходив у с. Нижнє Селище
Хустського району, де посіла 5 місце.
Студенти кафедри фізичного виховання Баран Ян та Коваленко Владислав
стали чемпіонами України серед юніорів з фехтування на шпагах, виконавши
норматив майстра спорту України (лютий 2016 р.), за що їм присвоїли звання
«Майстер спорту України» з фехтування.
На факультеті здоров’я людини вперше організовано та проведено
Зимовий чемпіонат України: індивідуальна гонка (11.03.2016 р.); крос-кантрі на
короткому крузі (12.03.2016 р.); індивідуальна гонка вгору (18.03.2016 р.); кроскантрі (19.03.2016 р.).
22 березня 2016 р. збірна команда ДВНЗ «УжНУ» з баскетболу взяла
участь у змаганнях відкритої першості з баскетболу серед ВНЗ ІІІ-IV р. а., які
проводились у спорткомплексі «Юність».
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У березні 2016 р. студенти факультету туризму та міжнародних
комунікацій взяли участь у відкритті веломайданчику в м. Ужгород та
велосезону в Україні.
19 квітня 2016 р. на факультеті міжнародної політики, менеджменту та
бізнесу організовано та проведено атлетичні змагання між викладачами та
студентами.
У квітні 2016 р. для студентів економічного факультету організовано
туристичний похід на полонину Боржава, а також велоквест в Ужгороді.
У квітні 2016 р. студенти стоматологічного факультету долучились до
організації проведення спортивних свят, присвячених Дню фізичної культури і
спорту України.
У квітні 2016 р. для студентів факультету туризму та міжнародних
комунікацій організовано сплав по річках Тиса, Чорна Тиса та похід вихідного
дня – сходження на г. Плішка.
28 квітня 2016 р. проведено футбольний чемпіонат між Закарпатським
угорським педагогічним

інститутом ім. Ференца Ракоці ІІ та гуманітарно-

природничим факультетом УжНУ.
В обласних IV Універсіаді серед ВНЗ ІІІ- IV р.а. у 2016 р. збірні команди
ДВНЗ «УжНУ» вибороли призові місця у змаганнях:
- баскетбол 3х3 (дівчата) – 2 місце;
- баскетбол 3х3 (чоловіки) – 1 місце;
- шахи – 1 місце;
- настільний теніс – 1 місце.
У відкритій першості області з пляжного волейболу серед ВНЗ ІІІ- IV р.а.
(чоловіки) збірна команда ДВНЗ «УжНУ» посіла 1 місце.
У студентському Кубку України з баскетболу 3х3 (чоловіки та жінки)
2016 р. чоловіча збірна команда ДВНЗ «УжНУ» з баскетболу у зональних
змаганнях, які проходили у м. Чернівці посіла 2 місце, а у фінальних змаганнях,
які проходили у м. Київ 1 червня – 5 місце.

58

Студенти природничо-гуманітарного коледжу взяли участь в обласній
спартакіаді ВНЗ І-ІІ р. а.: баскетбол юнаки – 1 місце (22.03.2016 р.); баскетбол
3х3 юнаки (20.04.2016 р.); баскетбол 3х3 дівчата (20.04.2016 р.); шахи:
командне – 1 місце; особисті: Буга М. – 1 місце, Лизанець М. – 1 місце,
Кулач Є. – 3 місце (20.04.2016 р.); настільний теніс: командне – 4 місце,
особисті: Костаневич Я. – 1 місце (20.04.2016 р.); пляжний волейбол – 2 місце
(24.05.2016 р.) та міській спартакіаді ВНЗ І-ІІ р. а.: легкоатлетичний крос –
3 місце (27.04.2016 р.); міні-футбол – 3 місце (04.05.2016 р.).
5 травня 2016 р. на стадіоні «Авангард» проведено змагання з пожежнорятувальних дисциплін серед студентської молоді «Знати, щоб врятувати»,
присвячені 30-м роковинам Чорнобильської катастрофи. Участь у змаганнях
взяли 14 команд різних навчальних структурних підрозділів університету.
Студенти змагалися у дисциплінах: рятування людини із зони техногенної
аварії (у складі команд по 5 осіб): одягали хімзахисні костюми, заходили в
умовну зону зараження, звідки виносили постраждалого, виконували легеневосерцеву реанімацію на манекені тощо); пожежна естафета, у якій 4 учасники на
відрізку 100 метрів виконували кожен свою місію з передавання естафетної
палички; гасіння умовної пожежі. Варто зазначити, що перше місце в змаганнях
виборола команда фізичного факультету, друге місце – факультету здоров'я
людини, третє – юридичного факультету.
У травні 2016 р. на економічному факультеті (на базі відпочинку
«Скалка») проведено День здоров’я.
Згідно з розпорядженням №103-Р від 18.05.2016 р. «Про відзначення в
університеті Тижня студентської дружби» викладачі кафедри фізичного
виховання проводили суддівство змагань з 3 видів: футбол, плавання,
настільний теніс.
У травні 2016 р. студенти кафедри фізичного виховання взяли участь у
суддівстві всеукраїнського турніру категорії «Мастерс» з плавання «Квітуча
сакура». Вони є гравцями молодіжного складу команди «Говерла U-19», де
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беруть

участь у чемпіонаті України, чемпіонаті та першості Закарпатської

області.
Упродовж

навчального

року

на

факультетах

(математичний,

стоматологічний, історичний, географічний, економічний, суспільних наук,
географічний, гуманітарно-природничий, біологічний, міжнародної політики,
менеджменту та бізнесу, інженерно-технічний, хімічний) та у природничогуманітарному коледжі проведено кубки декана з футболу та з міні-футболу. На
географічному факультеті та факультеті суспільних наук проведено кубок
декана з волейболу.

VIII. Робота Студентської ради та
профкому студентів УжНУ
1. Студентська рада УжНУ:
У вересні-жовтні 2015 р. проведено вибори голів студентських рад на всіх
факультетах.
17 листопада 2015 р. Студентська рада долучилась до організації
урочистих заходів, присвячених Міжнародному дню студента (у фойє
головного корпусу).
7 грудня 2015 р. – на конференції створено робочу групу з розроблення
нового положення про студентське самоврядування у ДВНЗ «УжНУ».
8 грудня 2015 р. розпочато благодійну акцію зі збору коштів, іграшок та
теплих речей для дітей з дитячого будинку в смт. Батьово.
21 грудня 2015 р. відбулися організаційні збори та призначено дату
виборів голови Студентської ради ДВНЗ «УжНУ» (на 24 лютого 2016 р.).
21 грудня 2015 р. активістами Студентської ради організована поїздка в
дитячий будинок смт. Батьово та вручено подарунки дітям до свята
Св. Миколая.
24 лютого 2016 р. відбулись вибори голови Студентської ради УжНУ.
Вперше нового голову студентського самоврядування обирали шляхом прямого
таємного голосування.
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Упродовж квітня 2016 р. Студентська рада спільно з профкомом студентів
долучилася до благодійної акції «Серце до серця». Координатор акції в
університеті – Олександр Варшава, голова Студентської ради.
У квітні 2016р. організовано спільно з профкомом студентів та міською
владою м. Ужгород конкурс на кращий проект в рамках акції «10 кроків до
розвитку м. Ужгород». Студентами УжНУ було написано 18 проектів, 3 з яких
визнано найкращими, а саме: 1 місце виборола студентка факультету
міжнародної політики, менеджменту та бізнесу Камінська Дарина, 2 місце посів
студент історичного факультету Босак Едгар, 3 місце здобула студентка
біологічного факультету Федьків Ольга. Переможці отримали грошові
винагороди, а ідеї з їх проектів буде використано у Стратегії розвитку міста
Ужгород.
17 травня 2016р. вперше організовано та проведено університетський
фестиваль «Ліга сміху». 9 команд з різних факультетів боролися за Кубок
чемпіонів з гумору.
22 березня 2016р. за ініціативи Студентської ради створений регіональний
осередок студентського антикорупційного бюро, який очолив студент
юридичного факультету Олександр Лошак.
Упродовж навчального року Студентська рада є співорганізатором
культурно-масових заходів, а саме: Днів факультетів, конкурсів краси «Міс
факультету»,

конкурсу

художньої

самодіяльності

«Студентська

осінь»,

відзначення державних свят, флешмобів тощо.
Студентська рада бере участь в управлінні університетом, в обговоренні
та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної
роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та
харчування; проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні,
оздоровчі та інші заходи; бере участь у заходах щодо забезпечення якості вищої
освіти; делегує своїх представників до робочих консультативно-дорадчих
органів; бере участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових
умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
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розпоряджається коштами та іншим майном, що перебуває на

її балансі;

вносить пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм щодо розвитку
матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що
стосуються побуту та відпочинку студентів; сприяє залученню студентів до
здорового способу життя, занять спортом, активного відпочинку тощо, є
організатором різноманітних акцій щодо покращення екологічного стану
довкілля. Студентські ради гуртожитків ведуть роботу, спрямовану на
покращення дисциплінованості студентів, що проживають у гуртожитках. На
засідання Студентської ради запрошуються спікери, представники громадських
організацій, метою яких є підвищення рівня екологічної відповідальності
громадян.
2. Профком студентів УжНУ:
У липні-серпні 2015 р. голови профбюро факультетів долучилися до
роботи у приймальній комісії.
24-25 серпня 2015 р. голови профбюро долучились до підготовки списків
студентів І курсу, які належать до пільгових категорій та мають право
першочерговості на поселення в гуртожитки УжНУ.
25-28 серпня 2015 р. профком студентів долучився до процесу поселення
студентів УжНУ в гуртожитки.
1 вересня 2015 р. – організовано заходи щодо проведення Дня знань та
посвяти першокурсників у студенти спільно з відділом гуманітарно-виховної
роботи та Студентською радою.
У вересні 2015 р. організовано прийняття студентів першого курсу у
профспілку та збір документів студентів пільгових категорій.
16 вересня 2015 р. організовано та проведено наймасовіший студентський
похід на г. Говерлу (416 студентів підкорили найвищу гору України).
Вересень-листопад 2015 р. – допомога в організації урочистих вечорів
знайомств першокурсників на факультетах.
У жовтні 2015 р. проведені зустрічі з ректором у гуртожитках № 1,2,3,4.
Профком долучився до організації відзначення 70-річчя УжНУ.
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24

жовтня

2015 р.

студентська

профспілка

взяла

участь

у

загальноуніверситетському суботнику, висаджуванні алеї сакур, проведенні
міжфакультетських змагань з приготування бограчу,

присвячених 70-річчю

УжНУ.
Упродовж жовтня-грудня 2015 р. організовано заходи щодо проведення
Днів першокурсників спільно з заступниками деканів з виховної роботи та
громадськими деканами факультетів.
4 листопада 2015 р. організовано та проведено конкурс на кращу кімнату
гуртожитків УжНУ.
16-20 листопада 2015 р. надано допомогу в організації заходів щодо
відзначення Міжнародного дня студента та проведення в університеті Тижня
студента:
- 16

листопада

2015 р.

–

проведення

загальноуніверситетського

інтелектуального конкурсу «Брейн-ринг».
- 17 листопада 2015 р. – урочисте відзначення Міжнародного дня
студента, концертна шоу-програма у головному корпусі УжНУ.
- 17 листопада 2015 р. – зустріч студентського активу з ректором та
проректором з науково-педагогічної роботи.
- 18-19 листопада 2015 р. – проведення мистецького конкурсу художньої
самодіяльності «Студентська осінь».
У грудні 2015 р. вручено до Дня св. Миколая солодкі подарунки дітям, чиї
батьки навчаються в УжНУ на стаціонарній формі навчання (76 подарунків).
16 грудня 2015 р. організовано благодійну поїздку у Берегівську
спеціалізовану школу-інтернат I-III ступенів.
21 грудня 2015 р. проведено заходи з урочистого відкриття ялинки у
головному корпусі УжНУ.
23 грудня 2015 р. організовано та проведено загальноуніверситетське
святкування Нового року для студентів-активістів та викладачів УжНУ.
У лютому 2016 р. проведено ряд заходів з відзначення Дня святого
Валентина (прикрашено головний корпус УжНУ; на всіх факультетах,
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організовані «скриньки кохання», де всі бажаючі мали змогу написати про свої
почуття та надіслати «валентинку» певному адресату, голови профбюро
факультетів

виконували

обов’язки

поштарів

кохання

та

доставляли

«валентинки» адресатам).
9 березня 2016 р. організовано та проведено заходи з відзначення 8 Березня
(виготовлено та роздано студенткам та викладачам-жінкам понад 1000 квітів
ручної роботи з цукерками всередині; проведено концертну програму у
головному корпусі УжНУ).
Упродовж

квітня

2016 р.

профком

студентів

УжНУ

спільно

зі

Студентською радою долучився до ХІ Всеукраїнської благодійної акції
Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця», яка мала на меті
зібрати кошти на медичне обладнання у дитячі реанімаційні відділення. На всіх
факультетах було поставлено благодійні скриньки для збору коштів.
У продовж квітня 2016р. профком студентів спільно зі Студентською
радою та міською владою м. Ужгород провели конкурс зі створення
студентських проектів на бачення першочергових кроків міської влади «10
кроків до розвитку м. Ужгород». 13 квітня 2016р. відбулося нагородження
переможців конкурсу.
1 травня 2016р. проведено масштабну акцію щодо написання листів уряду
з вимогою підвищити рівень стипендій студентам. До акції долучилися 1276
студентів, які написали листи-звернення до Кабінету Міністрів України.
2 травня 2016р. представники профкому студентів взяли участь у соціалдемократичній платформі, присвяченій проблемам зайнятості молоді та
першого місця працевлаштування.
11 травня 2016 р. організовано та проведено загальноуніверситетський
конкурс краси «Міс УжНУ-2016», де взяли участь учасниці з 17 факультетів.
26

травня

2016 р.

профком

студентів

долучився

до

проведення

студентської вечірки, присвяченої Дню студентської дружби. Цей захід мав на
меті об’єднати студентів різних національностей. На території гуртожитку № 4
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встановили сцену, поряд із якою варили справжній угорський бограч та страви
індійської кухні.
Упродовж року організовано благодійні перегляди фільмів на базі
гуртожитку № 4 під назвою «Дивимось фільм – допомагаємо військовим».
Впродовж семестру – оформлення міжнародних карток на знижки (ISIC).
Профком

допомагає

вирішувати

питання,

які

належать

до

його

компетенції, зокрема надає юридичну, матеріальну допомогу тощо. Профком
також підтримує студентські ініціативи, зокрема студентські фотовиставки,
благодійні проекти, роботу студентських музичних колективів УжНУ, команд
КВН.

IX. Організаційно-методичні заходи та регламент роботи
1.

Здійснені

організаційні

заходи,

приурочені

до

початку

2015-

2016 навчального року (серпень 2015 р.).
2. Здійснені організаційні заходи щодо поселення студентів у гуртожитки
(серпень 2015 р.).
3. Проведена нарада-семінар із заступниками деканів з виховної роботи з
питань планування виховної роботи в університеті (21 серпня 2015 р.).
4. Скоординовано плани роботи складових організаційної структури
виховного процесу в університеті.
5. Видано наказ ректора

від 1.09.2015 №4/01-17 «Про затвердження

академнаставників студентських груп на 2015-2016 н.р.».
6. Проведено вибори голів студентських рад факультетів.
7. Проведено вибори голови Студентської ради університету.
8. Систематично проводились наради із заступниками деканів з виховної
роботи (9 жовтня 2015 р., 20 листопада 2015 р., 16 грудня 2015 р., 2 лютого
2016 р., 18 березня 2016 р., 18 квітня 2016 р., 17 травня 2016 р.).
9.

Систематично

факультетах.

проводились

наради

з

академнаставниками

на
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10. Систематично здійснювалась консультативна педагогічна допомога
Студентській раді університету та Профкому студентів.
11. На факультетах сформовано інформацію про студентів, які потребують
соціальної допомоги. У 2015-2016 н.р. за результатами зимової сесії 132
студента соціально-незахищеної категорії отримали стипендії від директора ОП
«Ужгородський коньячний завод» Володимира Гісема.
12. Регулярно, впродовж навчального року на факультетах проводились
бесіди зі студентами пільгових категорій з приводу виплати матеріальної
допомоги та особливостей призначення стипендій.
13. На факультетах налагоджений зв'язок з батьками щодо інформування їх
з питань успішності та поведінки студентів у навчальний та позанавчальний
час.
14. Систематично проводились тематичні книжкові виставки у науковій
бібліотеці УжНУ.
15.

Організовано

відвідування

студентських

гуртожитків

науково-

педагогічними працівниками та проведено низку заходів з виховної роботи в
гуртожитках.
16. Систематично проводились бесіди зі студентами щодо збереження
майна університету.
17. Проведено моніторинг якісних характеристик вихованості студентівпершокурсників, проведено опитування з метою вивчення потреб, інтересів, та
побажань студентів.
18.

Проведено

загальноуніверситетське

анонімне

анкетування

зі

студентами-першокурсниками щодо їх адаптації в університеті.
19. Регулярно проводились інструктажі із безпеки життєдіяльності
студентів та профілактики травматизму.
20. Систематично проводились превентивні заходи із запобігання
тютюнової,

алкогольної

захворювань на СНІД тощо.

та

наркотичної

залежностей,

профілактики
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Слід відзначити, що в університеті за звітний період досягнуто певного
позитивного рівня результативності виховного процесу. За активної участі
ректорату,

адміністрації

студмістечка,

студентського

активу

помітно

поліпшилось планування і якість проведення виховних заходів. Застосований
арсенал форм і методів роботи постійно збагачується участю у виховному
процесі досвідчених педагогів, заступників деканів з виховної роботи,
кураторів академічних груп.
Однак, 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;
 створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і
загальної культури, залучення до різних видів творчої діяльності (науководослідної, культурно-просвітницької, суспільно-гуманістичної, фізкультурнооздоровчої, спортивної, правоохоронної);
 формування громадянської, соціальної активності та відповідальності,
залучення молоді до участі в процесі державотворення, розвитку суспільних
відносин;
 усвідомлення взаємозв'язку індивідуальної свободи з правами людини та
її громадянським обов'язком;
 культивування кращих рис української ментальності: працелюбності,
прагнення до свободи, гармонії з природою, любові до рідної землі, підняття
престижу

української

мови

в

академічному

середовищі,

розвиток

україномовного освітнього простору, збагачення естетичного досвіду, участь у
відродженні та створенні національно-культурних традицій міста, регіону,
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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 необхідних умов для ефективного розвитку студентського
самоврядування, виявлення потенційних лідерів та організаторів;
 формування поваги до свого університету, дотримання і розвиток
демократичних та академічних традицій Державного вищого навчального
закладу «Ужгородський національний університет».

Проректор з науково-педагогічної роботи

І.І. Король

Начальник відділу з гуманітарно-виховної роботи

М.Ю. Яцьків

