
 

 

20.03.2018 № 135 

на № _____ від ___________ 

Керівникам аграрних закладів освіти 

 

 

 

Про проведення XХ зльоту  

студентських лідерів аграрної освіти 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 

2018 року № 1/11-1559 на базі Уманського національного університету 

садівництва 6-8 червня п.р. буде проведено ХХ зліт студентських лідерів 

аграрної освіти (далі Зліт).  

Запрошуємо студентів, які отримують іменні стипендії, лідерів 

студентського самоврядування, активну студентську молодь, студентів-

відмінників взяти участь у форумі. 

Пропонуємо зорієнтувати студентів на участь у “дискусійних клубах” 

відповідно до програми Зльоту (додаток 1) і визначеної тематики (додаток 2) 

та бути готовими до дискусії. 

Тези виступів для підготовки та видання збірника наукових статей 

учасників Зльоту надіслати до 1 травня п.р. на електронну адресу: 

agrarii_zlit@ukr.net (Уманський національний університет садівництва). 

Нагадуємо, що у рамках Зльоту відбудеться фінал аграрно-політичних 

дебатів та конкурсу «Стратегічний розвиток аграрного сектору – бачення 

молодих українських спеціалістів». Для участі у фіналі аграрним закладам 

освіти необхідно до складу делегації ввести переможців першого туру 

конкурсів. 

Для організації заїзду, перебування та від’їзду учасників Зльоту 

визначено базові навчальні заклади (додаток 3). Відповідальному за 

делегацію необхідно надіслати до 1 травня п.р. відповідальному від 
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Уманського НУС (додаток 4) на електронну адресу: udau@udau.edu.ua та 

irina_lepeha@ukr.net (“НМЦ “Агроосвіта”) узагальнену інформацію про 

кількість та склад учасників від області (додаток 5), вид транспорту, час 

виїзду та прибуття. 

Також до 1 травня п.р. просимо подати інформацію щодо 

працевлаштування або продовження навчання іменних стипендіатів, 

відмінників навчання та учасників зльотів випускників навчального закладу в 

період 2013-2017 років НМЦ “Агроосвіта” електронною поштою 

irina_lepeha@ukr.net за формою (додаток 6).  

 

 

Телефони для довідок:  

(096)-704-65-88 – Лепеха Ірина Олексіївна, завідувач кабінету соціально-

гуманітарної та виховної роботи НМЦ «Агроосвіта» або  

(067)-742-54-13 – Степанова Ірина Олександрівна, методист кабінету 

соціально-гуманітарної та виховної роботи НМЦ «Агроосвіта». 

(067)-715-28-00 та (047440) 3-24-27 – Паєвський Петро Борисович, завідувач 

Центром культури та виховання студентів Уманського НУС. 

 

 

 

 

 

В.о. директора      Т.Д. Іщенко 

 

 

 

 

Лепеха І.О. 

242-35-65 
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