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Звіт про 
проведення

"Марафону 
добрих справ"

Уманський національний

університет садівництва

Факультет менеджменту

Рада студентського

самоврядування (22 учасника)
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1.Майстер-клас «Стійкості 
для стійких»

✓ Рада студентського самоврядування 

факультету менеджменту 

Уманського національного 

університету садівництва ініціювала 

проведення «Майстер-класу 

«Стійкості для стійких». Спікером 

заходу виступила психолог УНУС 

Валентина МАЗУРЕНКО, мали змогу 

безкоштовно долучились усі бажаючі. 

Зустріч включала у себе теоретичну і 

практичну частини. Учасники майстер-

класу познайомились не лише з 

сучасними методиками протидії 

стресовим ситуаціям під час війни в 

Україні, а й відпрацювали практичні 

навички боротьби зі стресом.
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2. Волонтерська діяльність
2.1. Благодійна акція Нової
пошти

✓ Рада студентського самоврядування

факультету менеджменту активно 

долучилася до ініціативи Нової пошти та 

благодійного фонду «Онуки», які

організували українцям безкоштовну

відправку ліків та харчових продуктів на 

деокуповані території.

✓ Організаторами запропоновано список 

необхідних продуктів та ліків, які можна

принести у будь-яке відділення Нової

пошти, для відправки на звільнені території

Херсонщини, Донеччини, Харківщини. 

Радою студентського самоврядування

факультету було організовано флеш-моб, 

учасники якого, по бажанню, 

фотографувались біля відділення Нової

пошти у своєму місті чи селі з солодкими

подарунками дітям визволених міст і сіл

України.



z2.2. Допомога
волонтерам

✓ Для того щоб творити добрі справи, не 

потрібні великі кошти та можливості, 

необхідні тільки співчуття та 

небайдужість кожної окремої людини. 

Випускниця факультету менеджменту 

Анна Науменко разом зі своїм

чоловіком-військовим Владиславом 

Перевитим, який наразі навчається в 

Уманському НУС і є студентом 31-м 

групи, займаються волонтерською

діяльністю, зокрема допомагають

пораненим бійцям у яких ампутовані

кінцівки. Студенти факультету 

менеджменту долучилися до 

благодійної справи, зокрема внесли 

посильний вклад до збору коштів

пораненим воїнам. Загалом зібрано і 

передано 1000 грн.
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2.3.Благодійна лотерея

✓ Проведено благодійну лотерею 

студентом факультету менеджменту, 

фотографом Михайлом Горбатюком, 

переможець якої отримав 1 годину 

зйомки у фотостудії. Загалом 

факультет зібрав 11750 грн. Всі 

зібрані кошти були передані на 

придбання тепловізорів для ЗСУ.



z 2.4. Благодійний
захід до дня 
Святого Миколая

✓ Рада студентського 

самоврядування долучилася до 

участі у благодійних заходах до дня 

Святого Миколая (зі смаколиками і 

корисними подарунками відвідали 

дитячий будинок, будинок 

престарілих та реабілітаційний 

центр).

✓ Кафедрою соціальних і 

правових дисциплін 

профінансовано купівлю гірлянди

в дитячий буденок.
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Рада студентського самоврядування
факультету менеджменту 

закликає всіх робити добрі справи!


