
Витяг із плану
 виховних та організаційних заходів 

Уманського національного університету садівництва на 2022 рік.
Листопад 

№
з/
п

Дата, час
проведення

Назва заходу
Місце

проведення
Відповідальні

1 2 3 4 5

1. 03.11.2022
Виставка-диспут
«Стратегія розвитку галузі
тваринництва»

Бібліотека Фіткаленко М.М.

2.
01.11.2022 -
10.11.2022

Проведення звітно-
виборчих  конференцій 
студентів 

Факультети,
онлайн-
формат  

Рада студентського
самоврядування

факультету

3. 07.11.2022

Зустріч із провідними 
діячами української 
культури з нагоди 
Всеукраїнського дня 
працівників культури та 
аматорів народного 
мистецтва

Центр
культури і
виховання
студентів,

олайн.

Берднікова С.О.

4. 10.11.2022
Всесвітній день науки 
задля миру і розвитку

Центр
культури і
виховання
студентів,

відео
привітання 

Браславська Н.О.

5. 11.11.2022
Проведення звітно-
виборчої Конференції 
студентів університету

Онлайн-
формат  

Рада студентського
самоврядування

університету

6. 13.11.2022

Книжкова виставка  
до Дня виноградаря і 
винороба 
«Виноградарство – одна з 
найдревніших галузей 
сільського господарства»

Бібліотека Побережець В.С.



7. 14.11.2022

Поетичний куточок
до 110-річчя від дня 
народження Андрія 
Самійловича Малишка
 «Так ніхто не кохав»

Бібліотека Михайлова Н.В.

8. 15.11.2022

Виховна година та 
книжкова виставка до Дня 
працівника сільського 
господарства
«Свято поля, хліба і душі»

Бібліотека Борейчук О.О.

9. 17.11.2022
Міжнародний день 
студента

Уманський
НУС,

відеоінтерв
’ю.

Берднікова С.О.

10.
20.11.2022

День працівника 
сільського господарства

Уманський
НУС,
відео

привітання

Браславська Н.О.

11.
22.11.2022

День Гідності і Свободи 
«З Україною в серці»

Офлайн
«Арт-

укриття»
Сошнікова Л.А.

12.
22.11.2022

Година цікавих фактів
«Професія бронзового віку
– пічник»
(Екскурс в історію 
опалення приміщень, 
оранжерей і теплиць в 
Уманському училищі 
садівництва і  
землеробства)

Бібліотека
Борейчук О.О.

13.
29.11.2022

Зустріч із спеціалістом.
Правознавчий лабіринт

Бібліотека Олейніченко Н.О.



14. Щовівторка
о 13.15

Зустрічі з представниками
соціально-психологічної
мобільної  бригади  для
запобігання  домашньому
насиллю.
На факультетах: 
- економіки і 
підприємництва, 
- агрономії, 
- лісового і садово-
паркового господарства,
-  плодоовочівництва, 
екології та захисту рослин.

Центр
культури і
виховання
студентів,

онлайн.

Мазуренко В.Д.,
керівник 
соціально-
психологічної
мобільної  бригади
м.Умань.

15. Щовівторка
о 14.00

 Зустріч із здобувачами 
освіти на тему: «Протидія 
торгівлі людьми»
на факультетах: 
- економіки і 
підприємництва, 
- агрономії, 
- лісового і садово-
паркового господарства,
-  плодоовочівництва, 
екології та захисту рослин.

Центр
культури і
виховання
студентів,

онлайн.

Мазуренко В.Д.

16. Протягом
місяця

Зустрічі з 
першокурсниками щодо 
оцінки рівня 
психологічного стану, 
тривожності і рівня 
стресу.

Онлайн
Мазуренко В.Д.

17. Протягом
місяця

Змагання з шашок Онлайн Викладачі кафедри

18. Протягом
місяця

Кубок першокурсника з 
волейболу (юнаки, 
дівчата)

Спортивна
зала 

Голубєв Ю.В.

19. Протягом
місяця

Відкритий турнір з 
баскетболу (юнаки)

Спортивна
зала

Гребінюк Н.М.

20. Протягом
місяця

Кубок ТМ «Тайфун» 
УНУС з настільного 
тенісу 

Спортивна
зала

Чорнобаб І.Ф.



Помічник ректора                                                      Валентина ЧЕРНИЧЕНКО


