
 

ВИТЯГ  

із плану 

організаційно-виховних і культурно-просвітницьких заходів в 

Уманському національному університеті садівництва 

на  2022 рік 

 

№ 

з/п 
Назва заходу Відповідальний за захід 

Жовтень 

1 
Відеопривітання до Дня працівників 

освіти 

Черниченко В.П., 

заступники деканів з 

виховної роботи  

 

2 
Книжкова виставка до Дня працівників 

освіти «Усе починається з учителя» 

Борейчук О.О., 

онлайн/офлайн. 

02–30.10.2022 

3 
Участь у відео-конкурсі «Дивовижна 

Умань» з нагоди Дня міста. 
Берднікова С.О. 

4 
Огляд періодичних видань на тему 

«Тихо пливе блакитними річками льон…» 

Нечеснюк О.О., 

онлайн 

5 

До 530-тиріччя українського козацтва 

(1492) історичне досьє «Пилип Орлик: 

шляхом пера і булави» (матеріал для 

сайту)  

Діденко О.С., 

11.10.2022 

6 
Онлайн-естафета єдності «Ми - нащадки 

козацької слави» 

Центр культури і 

виховання студентів, 

14.10.2022 

7 

Виховні години в онлайн-форматі: 

– День захисника і захисниць України; 

– День ООН Світовий порядок і ООН; 

– Історичні та пам’ятні місця м. Умань 

Заступники деканів з 

виховної роботи, 

куратори академічних 

груп 

8 

Участь вокального ансамблю 

«Криниченька» у Всеукраїнському 

конкурсі з нагоди Дня козацтва  

Браславська Н.О. 

9 
До Дня Українського козацтва  «Покрова – 

свято козацьке» (матеріал для сайту) 

Нечеснюк О.О., 

14.10.2022 

10 

Книжкова виставка 

до 530-річчя українського козацтва 

«Черкащина – земля козацька» 

Побережець В.С., 

офлайн 

14–30.10.2022 

11 

До Дня українського козацтва та Дня 

захисника України виховний захід 

«Україна – це я, Україна – це ти» 

Борейчук О.О. 

онлайн, 

18.10.2022 



12 

«Козацькі випробування», приурочені до 

Дня захисників та захисниць України, Дня 

українського козацтва та Покрови 

Пресвятої Богородиці. 

Черниченко В.П., 

Мороз Ю.М., 

Берднікова С.О, 

Рада студентського 

самоврядування. 

13 

Зустріч з мобільною бригадою соціально-

психологічної допомоги до Європейського 

Дня боротьби з торгівлею людьми. 

Черниченко В.П., 

заступники деканів з 

виховної роботи. 

онлайн. 

18.10.2022. 

14 
Відео-презентація творчих колективів 

ЦКВС для першокурсників 

Берднікова С.О., 

Браславська Н.О. 

15 
Бібліотечні заняття зі студентами  

«Каталоги – компас для допитливих» 

Сержук Т.О.,  

Маєвська Т.А. 

16 
Бібліотечні заняття зі студентами 

«Правила бібліографічного опису» 

Сержук Т.О.,  

Маєвська Т.А. 

17 
Бібліотечні заняття зі студентами 

«Говоримо про академічну доброчесність» 
Олейніченко Н.О. 

18 

Книжкова виставка до дня працівників 

харчової промисловості 

 «Товарознавство харчових продуктів – 

запорука якісної продукції» 

Побережець В.С., 

Онлайн. 

16.10.2022 

19 Змагання з шашок (дистанційний формат) Гребінюк Н.М. 

20 

Змагання з шахів на Кубок ректора, 

учасники: викладачі та студенти 

(дистанційний формат) 

Гребінюк Н.М. 

21 
Вшанування пам’яті полеглих за 

визволення України 
Черниченко В.П. 

22 Конференція студентів університету  

Рада студентського 

самоврядування, 

Черниченко В.П. 

(онлайн) 

23 

Проведення конкурсу на кращу 

академічну групу на факультеті та  в 

університеті у 2022-2023 н.р. 

Черниченко В.П., 

декани факультетів . 

24 

Конкурс до Дня відповідальності людини 

 «Роздуми про академічну доброчесність»  

З 19 по 31 жовтня 2022 року 

Оргкомітет конкурсу, 

заступники деканів з 

виховної роботи  

 19 – 31.10.2022  

25 

До 160-річчя від дня народження  

М.І. Придорогіна 

Виховна година  

«Внесок професора Придорогіна в 

розвиток вітчизняної зоотехнічної науки» 

Михайлова Н.В., 

Онлайн. 

19.10.2022. 



26 
Комплексний бібліографічний захід 

BiblioSchoolforStudents 
 

27 
Бібліотечні заняття зі студентами  

«Каталоги – компас для допитливих»  

Сержук Т.О. 

Маєвська Т.А. 

28 
Бібліотечні заняття зі студентами  

«Правила бібліографічного опису» 

Сержук Т.О. 

Маєвська Т.А. 

29 
Бібліотечні заняття зі студентами  

«Говоримо про академічну доброчесність» 
Олейніченко Н.О. 

30 

Семінар-тренінг 

«Правила цитування і оформлення списку 

використаних джерел у наукових роботах» 

Маєвська Т.А.  

онлайн,  

25.10.2022 

31 

Інформаційно–пізнавальний захід з нагоди 

всесвітнього Дня усмішки 

 

Центр культури і 

виховання студентів 

32 

Проведення виборів до студентських рад 

факультетів та Ради студентського 

самоврядування університету. 

Центральна виборча 

комісія студентів 

університету, 

Черниченко В.П. 

 

33 

Психологічний супровід учасників 

освітнього процесу: індивідуальні/ групові 

онлайн-консультування з використанням 

доступних платформ з можливостями 

відео/аудіо зв'язку(Viber, Zoom, Skype, 

Тelegram, WhatsApp). 

Практичний психолог, 

куратори академічних 

груп. 

 

34 

Психоедукація з метою підтримання та 

зміцнення психічного здоров’я. 

https://t.me/psychological_help_valentuna 

Практичний психолог 

35 

Зустріч з першокурсниками: знайомство, 

діагностика рівня психологічного стану і 

рівня стресостійкості. 

Практичний психолог 

 

36 
Корекційна робота за результатами 

діагностики. 
Практичний психолог 

37 

Вебінари за запитами кураторів 

академічних груп 2-5 курсів на теми:  

«SOFTSКILLS – над професійні навички 

сьогодення»; «Особливості комунікації на 

співбесіді». 

Практичний психолог 

 

https://t.me/psychological_help_valentuna

