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ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

В

иховна робота в Уманському НУС є
ансамбль «Криниченька», ансамблі «Read
систематичною та надзвичайно баmy Dreams», «Dark Horse», самодіяльний
гатою як жанрово, так і тематично.
студентський театр естрадних мініатюр
Центр культури і виховання студентів
«Добродії», а також чоловічий вокальний
створено на базі факультету громадських
гурт «Краяни», ансамбль сучасної пісні «Чапрофесій у 1966 році. Славну сторінку в ісрівниці», хореографічна студія «Уманська
торії створення факультету написали його
перлинка», вокальна студія солоспіву, театр
декани: З. М. Грицаєнко, З. С. Вербило,
сучасного танцю «Модерн».
З. Е. Запорожан, О. І. Шиян, П. П. Кіцно та
Кожен студент обирає для себе улюМ. І. Дяченко.
блену справу, яка дає можливість реалізуЗ 2014 року Центр культури і виховання
вати творчі здібності.
студентів очолює заслужений працівник
Щорічно Центр культури і виховання
ПАЄВСЬКИЙ
освіти України П. Б. Паєвський.
студентів в університеті та за його межПетро Борисович
Протягом 48 років існування у Центрі
ами організовує та проводить понад соПомічник ректора
культури і виховання працювали та твотню різножанрових культурно-виховних
рили високопрофесійні однодумці, ентузізаходів. Колективи Уманського національасти, справжні фахівці своєї справи, досвідчені педагоги ного університету садівництва є активними учасниками
та вмілі організатори — С. В. Калінська (засновник ан- конкурсів і фестивалів обласного, регіонального, все
самблю пісні і танцю «Хлібодари»), заслужений пра- українського та міжнародного рівнів.
цівник культури України В. В. Костриця та заслужений
У творчих колективах Центру навчається понад
працівник культури України Ю. Д. Пономарьов.
300 студентів, які опановують різні жанри мистецтва,
Центр культури і виховання студентів є основним ко- а проведення спільних заходів із факультетами й іншими
ординаційним осередком культурно-виховної роботи, структурними підрозділами університету об’єднує
що розробляє та реалізовує нові напрями розвитку й в один творчий колектив понад 2000 юнаків і дівчат.
удосконалення позанавчальної діяльності студентської
Багато з них, пройшовши школу культурно-естетичмолоді.
ного виховання в закладі вищої освіти, успішно працюУ складі Центру культури і виховання студентів ють репетиторами та керівниками творчих колективів,
17 творчих колективів, сім із яких удостоєні почес- дикторами теле- і радіостудій, методистами в районних
ного звання «Народний»: самодіяльний ансамбль пісні і міських Будинках культури.
і танцю «Хлібодари», самодіяльний ансамбль танцю
Візитівкою університету є два народні колекпрофспілок України «Нивка», інструментальний ан- тиви — «Хлібодари» та «Нивка». Народний самодіяльсамбль «Унікум», самодіяльний жіночий вокальний ний ансамбль пісні і танцю «Хлібодари» — багаторазовий
лауреат Всеукраїнського фестивалю «Софіївські зорі», учасник гастролей у Польщі, брав
участь у створенні художньодокументального українськопольського
фільму
«Квіти
Торговиці». У репертуарі колективу українські народні пісні та
найкращі твори вітчизняних
композиторів. Художній керівник ансамблю С. О. Берднікова,
концертмейстер О. С. Бердніков. У 2018 р. колектив відсвяткував 30-річний ювілей.
Народний
самодіяльний
Народний самодіяльний ансамбль пісні і танцю «Хлібодари» —
учасник телепередачі «Фольк-music» на Першому національному каналі, 2015 р.
ансамбль танцю профспілок
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«Нивка» та «Хлібодари» — візитівка Уманського НУС, 2018 р.

«Хлібодари» під час Дня університету, 2018 р.

України «Нивка» — багаторазовий переможець обласних фестивалів і конкурсів, один із провідних колективів
Черкащини, дипломант Всеукраїнського фестивалюконкурсу народної хореографії ім. П. Вірського, лауреат
4-го Всеукраїнського фестивалю народної творчості, лауреат конкурсу ім. В. Авраменка, багаторазовий лауреат
Всеукраїнського фестивалю «Софіївські зорі», лауреат
Всеукраїнського фестивалю «Барвиста Хортиця». Репертуар колективу різножанровий, багатий танцювальною лексикою та композицією.
Щедрим на творчі успіхи та досягнення для ансамблю танцю «Нивка» став 2013 рік. У Всеукраїнському
фестивалі «Барвиста Хортиця» (м. Запоріжжя) колектив
виборов I місце в піджанрі «Народна хореографія», два
перших місця в піджанрі «Мала Форма», II місце в піджанрі «Сучасна хореографія» здобула підготовча студія
ансамблю. На ХІІ фестивалі «Софіївські зорі» колектив
став володарем Гран-прі. На ІІІ конкурсі- фестивалі мистецтв «Зірковий крок» (2016 р.) ансамбль «Нивка» виборов Гран-прі у трьох номінаціях і сертифікат для участі
у II Міжнародному конкурсі-фестивалі мистецтв «Sunny
Smile-2016» (Болгарія).
На базі цих колективів, як одних із найкращих, проводять обласні семінари та курси підвищення кваліфікації, показові уроки та майстер-класи за участі провідних
хореографів України.
У 2012 році солістка народного вокального ансамблю
«Криниченька»,
студентка
факультету

плодоовочівництва, екології та захисту рослин Олена
Макаренко посіла перше місце на Міжнародному фестивалі молодих вокалістів у Польщі.
Театр естрадних мініатюр «Добродії» — дипломант Міжнародного фестивалю СТЕМів «Студентські
усмішки» (м. Запоріжжя).
Колективи центру культури і виховання студентів
з успіхом виступали в Польщі, Болгарії, Естонії, Німеччині, Франції. На вітчизняних теренах їм аплодували
жителі міст Київ, Черкаси, Львів, Умань; Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Одеської областей.
Найпомітніші культурні події в університеті — це посвята першокурсників у студенти, зустріч із випускниками попередніх років, День університету, конкурси
«Міс і Містер університету», ігри КВК, День науки, День
відкритих дверей, заходи до Дня Гідності та Свободи,
тренінги «Школи молодого лідера», Агрополітичні дебати, різноманітні акції і фотоконкурси, благодійні концерти, тематичні вечори, фольклорно-етнографічні
свята, виховні години, диспути, бесіди, зустрічі з відомими людьми тощо.
Та все ж наймасштабнішим творчим проектом
в Україні, гордістю міста Умань і Черкащини є фестиваль художньої творчості серед колективів аграрних
закладів вищої освіти «Софіївські зорі», організатором якого було Міністерство аграрної політики та продовольства України, а співорганізатором — Уманський
національний університет садівництва.

Народний самодіяльний ансамбль танцю профспілок України
«Нивка» відроджує національний колорит, 2018 р.

Народний самодіяльний ансамбль танцю профспілок України
«Нивка» вітає уманчан з Днем міста, 2017 р.
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