
Заходи на факультеті соціально'і'та психологічно'і' освіти

студентським самоврядуванням
Під час роботи студентсько'і ради на факультеті соціальноі' та

психологічноі' освіти відбулась низка розважальних, благодійних та
інтелектуальних заходів.

Для студентів 1 курсу на початку року було проведено ряд екскурсій, а

саме:

> Екскурсія для студентів 1 курсу по місту Умань

[трз://Г$ро.норы.есіила/екскурсі'і-для—студентів—1—курсу/

> Відвідали планетарій університету
ішов://Г$ро.шіри.есіи.иа/новИй-день-нові—враження/

> Екскурсія до Василіанського монастиря
ітрз://1°$ро.цс1рц.есіпла/екскурсія-до-василіанського-монасти/

> Відвідування музею університету

Ь‘Црз://Г$ро.исіри.есіц.иа/відвідування-музею—університету/

> Відвідали Уманський краезнавчий музей
Ы‘грз://Г5ро.и‹іри.е‹іц.иа/студенти—факультету-відвідали-уманс/

У рамках адаптаціі' першого курсу студентською радою факультету

було проведено тематичний захід «Мо'1` студентські роки». Усі студенти-

першокурсники отримали завдання намалювати сво'і' мрі'1', плани та
сподівання від навчання в нашому університеті та представити свій проект.
Ьпрз://і`5ро.исірцесіпла/проект-1—курсу-мо'1'-студентські-роки/

Відвідали агростанцію нашого університету, де ще більше

познайомилися з структурними підрозділами університету.
1111135://і`5ро.исіри.есіц.ца/похід—1—курсу/

Наші надзвичайно талановиті, унікальні, студенти 1 курсу щоразу

доводять бути студентом ФСПО означае вміти все, навіть бути актором та

перевтілюватись в героі'в найвідоміших фільмів ХХ1 сторіччя.



Під час своеі' презентаці'і', яка стала частиною святкування Дня
соціального працівника, наші першокурсники висвітлювали важливість свое'і
майбутньо'і професіі'.

Ьпрз://1"зро.и‹1ри.ес1ц.иа/презентація-і-курсу/

Також був створений відеоролик «ФСПО для мене це..», де студенти
факультету соціальноі' та психологічно'і освіти зазначили одним словом, що
для них навчання на факультеті.
Ьггр$://1`$ро.и(ірц_сдала/фспо-для—мене—це/

Студенти факультету соціальноі' та психологічно'і' освіти взяли на себе

ініціативу з прибирання поруч 3 університетом. Озброі'вшись рукавичками та
сміттевими пакетами, студенти зібрали сміття, чим продемонстрували свою
небайдужість до проблем міста.

11Цр5://1"5ро.шірп.еды.иа/разом-робимо-світ-чистішим/

28 жовтня студенти факультету мали можливість переглянути
документальний фільм про 11 світову війну, дізнатись основні історичні подіі',
та продискутувати про перебіг та історіі' часів війни.

Ьпрз://Гзро.ш1ры.есіц.ца/день-визволення-укра'і'ни—від-нацистсь/

21 листопада, Украіна відзначае День Гідності та Свободи,
започаткований указом президента від 13 листопада 2014 року. Це свято
відзначаеться на честь початку двох революцій — Помаранчевоі'у 2004 році та
Гідності у 2013 році.

З цього приводу студенти факультету соціально'і' та психологічноі'
освіти долучилися до міського заходу, вшанувавши пам’ять загиблих та
відзначити подвиг земляків.

Ь’с’срз://1`5ро.ц‹ірц.еды.ца/день—гідності—та-свободи—3/

Ьпрзй/Гзро.шірц.ебила/день-гідності-та-свободи—2/

Студенти факультету соціальноі' та психологічно'і' освіти переглядали
фільм «Життя на продаж». Метою цього заходу е викорінення таких
стереотипів стосовно сучасних форм рабства, як торгівля людьми, сексуальна
експлуатація, найгірші форми Дитячо'і' праці, примусові шлюби, продаж



наречених, передання у спадщину вдів і насильницьке вербування дітей для

подальшого використання у збройних конфліктах.
ітр52//1“‚`зро.ис1ри.есіи.па/міжнародний-день-боротьби-за-скасува/

Студенти активно долучилися до проведення міського заходу «Твое

життя, твій вибір» присвячений Всесвітньому дню боротьби зі СН1Дом.
Ьтгрз:#55130.шірц.еои.иа/міський-захід-твое-життя-твій-вибір/

На факультеті відбувся щорічний конкурс відеороликів «Здійсни

мрію». Завдання проекту: підтримка та розвиток творчих та інтелектуальних
здібностей у дітей, через реалізацію і'х мрій; самоствердження дітей; обмін

творчим досвідом; сприяння розвитку та реалізаціі' творчих ініціатив

молодих митців.

. Ь‘с’срз://Гзро.ис1ры.е‹іи.ца/студентський—конкурс—відеороликів-2О 19/

Студенти 1 курсу взяли участь у відкритті художньо-документальноі'
виставки «Украі'на в боротьбі за свободу та гідність», присвячену героі'чним

подіям 2014—2020 років та боротьбі за Украіни у ХХ1 столітті.

Ь‘с‘срз://Гзро.ц‹іри.ес1ц.иа/відкриття-художньо-документально`1'-в/

Був проведений майстер—клас по виготовленню новорічних іграшок.

Студенти отримали масу позитивних емоцій та вражень. Хенд-мейд — це

чудовий спосіб для дітей та дорослих проявити фантазію й відчути себе

справжнісіньким майстром створювати ексклюзивні речі й розвивати свій

творчий потенціал.

Ь‘пгрз://і`5ро.исірц.еёцла/майстер-клас-по—виготовленню—новоріч/

' Зробили величезну карту Украіни, але не звичайну, а 3 фотографій.
Кожен долучився до. створення карти еднання, створили чудову карту
великоі' родини факультету соціальноі' та психологічноі'освіти.

Ьпрз://1°зро.ис1ры.есіц.иа/неймовірна-родина-факультету-з-любов/

Напередодні Дня Миру студенти факультету соціальноі' та
психологічноі' освіти вирішили нагадати всім викладачам та студентам про

наших воі'нів та закликали подякувати і'м. Саме завдяки ним ми маемо
можливість радіти мирному небу над головою.



Ь’с’шрз://Гзро.и(ірц‚соц.па/День-миру/

В рамках діяльності Х1П зміни табору «Дія» 3 національно

патріотичного виховання, що приурочена до 2ОО-річчя від дня народження
Пантелеймона Куліша, з нагоди всеукра'і'нського дня бібліотек, студенти
відвідали Уманську районну центральну бібліотеку. Де мали змогу
поспілкуватися 3 П працівниками, почути історію центральноі' бібліотеки та
дізнатися про життевий та творчий шлях видатного педагога—просвітника

Пантелеймона Олександровича Куліша.
пиру/№5130.цсірц.есіц.ца/в—рамках—діяльності-хііі—зміни—табору/

В рамках діяльності ХП зміни табору «Дія», що приурочена до 200-річчя з

дня народження Пантелеймона Куліша, студенти розробили листівки з

крилатими висловами поета, що залишаються актуальними й в наш час!

Ьпр5://Г$ро.ис1рц.едима/в—рамках-діяльності-хіі-зміНИ-табору-Д/

На факультеті соціальноі' та психологічноі' освіти було проведено
вікторину «Вірю/не вірю», до якоі' долучилися всі охочі. Кожному було

задано по 3 твердження з часів козаччини, на яке учасник відповідав «Вірю»,
або «Не вірю», в результаті кожен отримав солодкий подарунок з щасливим
передбаченням!

Ътрз://Гзро.исірц.еды..иа/студенти—провели-вікторину-вірю-не—ві/

В межах діяльності табору «Дія» до Дня украі'нськоі' мови та
писемності було проведено конкурс скоромовок-спотиканок «Хто зможе
повторити?»‚ студенти з радістю долучилися до акціі' і отримали солодкий
подарунок!

Проведена актиВна перерва патріотичного спрямування, яка складалися
з 3 різних блоків на вибір кожного учасника:

— ерудиція;
' — креативність та винахідливість;

— активні ігри—руханки.

Студенти весело та з користю провели час, дізнавшись про Цікаві факти
з часів козаччини, символи Украіни та письменників рідноі' Батьківщини.



Ы‘срз://Гзро.цс1рц.еды.пгт/конкурс-до—дня-украі'нськоі'-мови—та-пис/

іі’сгрз://і`$ро.исірц.есіц.ыа/відбулась—активна-перерва—патріотич/

Студентська соціальна психологічна служба провела квест в

«Обласному міжрегіональному центрі соціально-психологічноі' реабілітаціі'
дітей у м. Умань» Черкаськоі' обласно'і ради. Також в центрі відсвяткували
день Козацтва та день украі'нського захисника.

Ьт‘срэИтак/тошно….іпГо/ёеиіот/ОЬ1а5піу—ті2іігеяіопаіпіу-ргішіоК-(Луа-

‹іігеу-ш-ытап

: Ьтгрз://Езро.исіри.е(111.ца/студенти—волонтери—сспс—проводили—зм/

Студенти факультету активно долучаються до волонтерськоі'діяльності
та прагнуть поглиблювати своі' знання з цього питання, завдяки Владиславі
Швець та «Клініка, дружня до молоді» це стало можливо. Вони прослухали
інтерактивну лекцію про волонтество, його історію та особливості

волонтерства в Украіні.
ЬйрзМ/Гзро.шірц.есіц.цех/волонтерство—вибір—кращих/

Волонтери студентськоі' соціально-психологічноі' служби долучились
до акціі', яку проводив Благодійний фонд «3 надіею до життя». Волонтери
збирали кошти для стерилізаціі' бездомних тварин. Збір не обмежився лише

_
стінами університету, долучились і жителі міста. Перехожі, які брали участь
в акціі', охоче допомагали тваринкам.

МШЗ://і`$ро.и(ірп.е(1п.па/студенти—факультету-долучилися-до-ак/

Перед новорічними святами наші волонтери спробували себе у ролі
помічників Святого Миколая для дітей Центру комплексноі' реабілітаціі' для
дітей з інвалід-ністю «Пролісок», які відвідували новорічну резиденцію
Святого Миколая. Там на малечу чекали веселі ігри, майстер-клас з

розмальовування новорічних іграшок та Цікаві фотозони.
Ь’с‘срз://і`зро.исірп.есіц.ца/студенти—волонтегаи-спробували—себе—у/

День спонтанного прояву доброти — одна 3 ініціатив міжнародних
благодійних організацій. Щоб підтримати ініціативу студентство факультету



соціально'і та психологічно'і' освіти в холі нового корпусу дарували щирі
посмішки перехожим та хороші передбачення на день.

ітрз://Гзро.ис1рц.е‹іы.ца/день-спонтанного—прояву-доброти/

На факультеті відбулася підсумкова науково-практична конференція П

туру обласного конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Сім’я

від А до Я», у якій брали участь представники закладів вищоі' освіти, шкіл та
коледжей міста та області.

Ьйрз://і`5ро.порцесі'цла/обласний—конкурс-студентських—та-учн—З/

На факультеті соціальноі' та психологічно'і освіти спільно з

громадською організаціею «Асоціація ЛГБТ «Л1ГА»» провели тренінг для
студентів факультету «Адвокація прав ключових спільнот у рамках відповіді

ВіЛзінфекцію в Украі'Ні».

Ь‘Щэзй/Гзродсірц.еды.ца/студенти—фспо-взяли-участь-у-тренінгу/

Гендерним центром били проведені тренінги на базі факультету:
> тренінг «Гендер: Рівні можливості для всіх»

ітрв://1Т`5ро.исірц.есіцда/тренінг-гендер-рівні—можливості—для-в/

> тренінг «Попередження гендерно — обумовленого булінгу»
Ьггрз://Гзро.исірц.е‹іц.ца/тренінг-попередження—гендерно-обу/

> тренінг «Сучасні методи профілактики ВіЛ/СНіД. Міфи та реальність»
Ьпрэ://і`5ро.шіри.есіц‚иа/захід-на-тему—сучасні-методи-профіла/

Заходи до Всеукраі'нськоі' акціі' «16 днів проти насилля»
> Акція «Долонька проти насильства»

. Ыгрз://і`$ро.щі.рц.есіы.иа/акція—долонька—проти-насильства/

> Презентація тендерногоруху НеРогБЬе

ішов://Гзро.исіри.ес1п.ца/презентацію-Гендерного-руху—ЬеГогзпе/

> Всеукраі'нськаакція «16 днів проти насилля»
Ьггрз://і`$ро.и(ірц.соц.па/акція-до-всеукраі'нськоТ—акці'і-1 6—лнів—п/

> Обласний конкурс студентських та учнівських наукових робіт «Сім’я

від А до Я»



У студентів факультету соціальноі' та психологічноі'освіти була чудова
можливість Відвідати майстер-клас по ораторському мистецтву від інституту

риторики імені Д. Кеннеді.

Ьйрз://Гзро.псіри.есіц.иа/майстер-клас-по—ораторському-мистецт/
'
В Уманській міській бібліотеці-філіі' №5 відбулася робоча зустріч з

представниками Гендерного центру факультету соціального та психологічноі'

освіти Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини. На

якій було відвідана виставка під назвою «Гендерна рівність: чи існуе вона в

Украіні та для чого вона потрібна?›>.
Ь’с‘срзМ/Гзролсірцесіп.иа/в-уманській—міській-бібліотеці-відбу/

На факультеті соціальноі' та психологічноі'освіти Молодіжним центром
«БТАКТ» було проведено тренінг для покращення адаптаціі' першокурсників

до умов навчання у закладі вищоі' освіти — «Бути студентом — круто!»
Ьг‘срз://і`$ро.исіри.есіи.иа/знайомство-3-молодіжним—центром-з‘саіт/

Молодіжний центр «БТАКТ» та Гендерний центр факультету
соціальноі та психологічноі' освіти організували благодійну акцію «Щаслива

лапка».
Ь‘с‘срз://Г5ро.и‹ірц.есіц.ца/благодійна—акція—щаслива-лапка/

За ініціативи молодіжного центру ми долучились до 1\/' Всеукраі'нськоі'

благодійноі' акціі' «НАРРУ ГАВ для Сірка». Суть акціі' полягала в зборі та
передачі допомоги собакам та котам. Спільними зусиллями викладачів,

студентів факультету соціальноі' та психологічноі' освіти ми зібрали все, що

потребують мешканці притулку: і'жу, вітаміни, іграшки для тварин та багато
іншого. З радістю стверджуемо‚ що наші студенти завжди нададуть допомогу
тому, хто `1'1' потребуе.

Ь‘стрз://і`вро.шірц.ес1и.иа/спільними—зусиллями-робимо—світ-кращ/
' Молодіжним центром «БТАКТ» та Гендерним центром для студентів-

першокурсників провели тренінг на актуальну тему «Толерантність —— основа
сучасноі' особистості». Метою тренінгу було навчити студентів виявляти
толерантність до думок, поглядів, поведінки інших людей; визначати



значення толерантності в житті людей та в суспільстві; розвивати вміння

висловлювати власну думку; засвоювати навички толерантноі' поведінки;

виховувати терпиме ставлення до інших.

Ь‘і‘ірз://Г$ро.цс1ри.есіи.иа/розпочинаемо-тиждень-3-нових-3нань/

Активіст Молодіжного центру «ЗТАКТ» та координатор Гендерного

центру провили захід «Ноль дискримінаціі'». Під час заходу студенти

переглядали відео про прояви дискримінаціі' в сучасному суспільстві.

Проводили дискусі'і' на тему дискримінаціі'. На виховному заході кожний

студент висловив свою думку на рахунок професійноі' підготовки

спеціалістів під час роботи з людьми, які зазнали нерівноправ’я 3 боку

оточуючих.
Ь’Црз://Гзро.исірцесіи.ца/виховний—захід—для-студентсько'і—моло/

Студенти факультету соціальноі' та психологічноі' освіти, провели
акцію з нагоди «Міжнародний день сліпих». Студенти були проінформовані

про потреби та проблеми цих людей, і як вони '1'х долають. Вони мали
можливість написати свое ім’я чи вислів на шрифтом Брайля.

Ьггрз://1‘_`5ро.шіриесіи.иа/Міжнародний-денъ-сліпих-2/

Центром соціально-освітньоі' інтеграціі' та інклюзивного

реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’ерів» було проведено було

проведено захід з вивчення мови жестів для студентів 1 курсу. Результатом
заходів було виконання Гімну Украіни та вірша Т. Г. Шевченка жестовою
мовою.

Ьпрз://ізро.11‹іри.есіц.па/виконання—вірша-т-г-шевченка-мовою->кес/

Ьйрз://і“зро.ш1рц.есіи.ца/захід—з—вивчення—мови-жестів—для—студе/

Ь’с‘срз://і`5ро.псірц.еды.ца/виконання-гімну—укра'1'ни—мовою-жестів/

З нагоди Дня соціального працівника на факультеті соціальноі' та
психологічноі' освіти відбулась Всеукраі'нська науково—практична

конференція «Актуальні питання професійного розвитку та становлення

майбутнього фахівця в сучасних умовах». Організаторами стали Студентське

наукове товариство факультету соціальноі' та психологічно'і освіти
'



УмаНського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,
Академія державноі' пенітенціарно'іслужби Украіни, Киі'вський національний
лінгвістичний університет, Центральноукраі'нський державний педагогічний

університет імені Володимера Винниченка, Новокаховський гуманітарний
інститут університет «Украі'на».

Ьтгрз://Г$ро.шірц.едима/всеукраі'нська-студентська-наукова-п/

У 2019 році представники факультету соціально'і та психологічноі'
освіти мали можливість приймати участь в проекті Біисіеп’с Асііоп, це

програма розвитку лідерських компетенцій у студентів від Британсько'і' Ради.

Та виграти грант на впровадження проекту «Академічна доброчесність, як
складова якості освітнього процесу в умовах ЗВО»

. У вступному слові декан факультету, доктор педагогічних наук,
професор кафедри соціальноі' педагогіки та соціальноі' роботи Оксана
Олексіі'вна Кравченко зауважила що ми прагнемо впроваджувати кращі

практики, адже неможливо досягти досконалості, та обійти увагою сучасні

методики та практики в навчальній та науковій діяльності, зокрема це

стосуеться і впровадження академічноі' доброчесності, також окреслила
заходи, які вже відбувались на факультеті в рамках впровадження
академічноі' доброчесності.

пиры/Наро.исірцесіцла/1 01030-2/
У межах програми «З‘сисіет Ас‘сіоп: Програма розвитку лідерських

компетенцій студентів» Британськоі' Ради

' На факультеті соціальноі' та психологічноі' освіти студентам першого
курсу був проведеНий тренінг «Навіщо нам потрібно дотримуватись
академічноі' доброчесності», на якому вони сформували знання про
доброчесність, дізналися про ВИДИ та сутність порушень академічноі'

доброчесності. Було зазначено, що академічна доброчесність е моральним
ядром академічноі' культури. Тому і, на часі, неможливий розвиток освіти та
науки без дотримання стандартів та принципів академічноі' доброчесності.

Ьпрз ://1‘.`$роддт]…есіц.иа/тренінг—навіщо-наМ-потрібно—дотриму/


