УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Р

ада студентського самоврядування створена за
підтримки ректорату та студентства у 2004 р.
і є сполучною ланкою між ректором, деканами
й академічними групами. Головна мета ради студентського самоврядування — організація концертів, конкурсів, спортивних розваг, контроль за побутом і порядком
у гуртожитках та на території студентського містечка,
а також створення сприятливої, доброзичливої атмосфери для навчання та життя молодого покоління.
Першим головою студентського самоврядування став
студент факультету агрономії Д. Акінчиц, з 2007 р. — студент
факультету агрономії, а згодом аспірант, В. Кравченко.
З метою підвищення рівня освіченості, виховання
національної самосвідомості особистості та пропагування здорового способу життя колектив ради організовує низку заходів: інтелектуально-розважальний конкурс
«Студентський лідер року», літературні конкурси, акції «Запали свічку», «Дзвони Чорнобиля», спортивні
турніри, дискотеки, конкурси краси «Міс і Містер університету», тематичні акції та виховні години, зустрічі
з цікавими особистостями сучасності.
Розширення кругозору молоді відбувається через організації екскурсійних поїздок визначними історичними
місцями України та країн близького зарубіжжя (Польща,
Чехія). З метою популяризації КВК, в університеті проводять ігри на кубок ректора, під час яких сформувалася
університетська команда «Made in UNUS», яка стала неодноразовим призером Аграрної ліги КВК України.
З грудня 2010 р. тимчасово обов’язки голови виконував студент інженерно-технологічного факультету
В. Войтюк. У березні 2011 р. керівництво довірено студенту інженерно-технологічного факультету В. Сидуну.
Студрада є співорганізатором фестивалів «Студентська весна» і «Софіївські зорі», турніру з мініфутболу, розважальної програми та святкового вечора, присвячених
Дню студента, Дню Святого Валентина, конкурсів «Міс
та Містер університету — 2011», «Кращий студент року»,
міського «Студентського балу», Всеукраїнських змагань
з авторалі на кубок м. Умань «Промінь Перемоги».
З вересня 2012 р. головою обрано студентку факультету агрономії А. Клименко. Протягом 2012–2013 рр.
студенти організували та провели низку заходів: перший етап конкурсу «Кращий студент року», акції «Подаруй дитині іграшку», «Зупини СНІД, доки він не зупинив
тебе», святкування Міжнародного дня обіймів, Дня
Соборності та свободи України, під час якого студенти створили ланцюг єднання. З метою формування
у молоді патріотичної позиції рада студентського

самоврядування організувала фотоконкурс «Україна —
аграрна країна очима студента».
На початку вересня 2013 р. головою було обрано
студента факультету плодоовочівництва, екології та
захисту рослин Ю. Мельника. У 2014 р. раду студентського самоврядування очолила студентка факультету
економіки і підприємництва В. Уманчик, яка впродовж
2016 р. очолювала Об’єднану раду аграрних закладів вищої освіти України. У 2017 р. головою ради обрано студента факультету агрономії В. Макарчука.
Знаменною подією для університету стало проведення
у 2018 р. ХХ Зльоту студентських лідерів аграрної освіти.
Це форум найкращих студентів в аграрній науці, зібрання
однодумців, тих, хто в напруженій навчальній праці здобуває професії для роботи на землі. У рамках Зльоту студенти
з усієї України мали можливість обмінятися досвідом,
ознайомитися з думками іноземних спеціалістів, знайти
нових друзів, познайомитися з історією Уманського НУС
і культурою та звичаями уманської землі.
З 2018 р. раду студентського самоврядування очолює
студентка факультету економіки і підприємництва А. Резнік. З метою підвищення рівня освіченості, виховання
національної самосвідомості особистості та пропаганди
здорового способу життя колектив студради проводить
низку заходів: традиційні «Козацькі забави», започатковано літературні конкурси, акції «Запали свічку», «Завітай в гості до ветерана», виставки художніх студентських
робіт, конкурси «Студентський сніданок», ігри «Що? Де?
Коли?»; інтелектуальний «Квест містом» тощо.
Для співпраці з іншими закладами вищої освіти та
всебічного розвитку студентів регулярно організовують
міжвишівські конференції, круглі столи, тренінги, проводять семінар «Молодь за Євроінтеграцію».

167

Колектив студентського активу, 2018 р.

