
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 
 

НАКАЗ 
 

___   ___________ 2017 року м. Умань №  ____________ 
 

Про підготовку до проведення  

ХХ зльоту студентських лідерів  

аграрної освіти України 
 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про вищу освіту», на виконання 

Концепції національно-патріотичного виховання студентської молоді, у зв’язку з 

проведенням у травні 2018 року ХХ зльоту студентських лідерів аграрної освіти 

України на базі Уманського національного університету садівництва 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1.Утворити організаційний комітет з підготовки та проведенню ХХ зльоту 

студентських лідерів аграрної освіти України (Додаток №1). 

2. План першочергових заходів з підготовки та проведенню ХХ зльоту студентських 

лідерів аграрної освіти України – затвердити (Додаток №2). 

3.Організаційному комітету, деканам факультетів, керівникам підрозділів 

забезпечити належну підготовку та високий рівень проведення ХХ зльоту 

студентських лідерів аграрної освіти України та забезпечити виконання Плану 

першочергових заходів. 

4. Головному бухгалтеру Лисій Н.В. при формуванні видатків на 2018 рік врахувати 

необхідність фінансування заходів пов’язаних із проведенням ХХ зльоту студентських 

лідерів аграрної освіти України. 

5.    Завідувачу Центру культури і виховання студентів Паєвському П.Б. забезпечити 

щодекадне інформування про хід виконання Плану першочергових заходів з підготовки 

та проведення зльоту студентських лідерів аграрної освіти України. 

6.    Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Мостов’яка І.І., 

завідувача Центру культури і виховання студентів Паєвського П.Б. 

  
 

Ректор       О.О. Непочатенко 

 

Проект наказу вносить:  ПОГОДЖЕНО: 

Завідувач Центру культури  

і виховання студентів 

 Перший проректор 

_____________П.Б. Паєвський  ________________І.І. Мостов’як 

  Головний бухгалтер 

_____________ Н.В. Лиса 

  Юрисконсульт 

  ________________С.С. Каленська 

  Завідувач канцелярії 

  ________________Л.М. Павленко 
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З наказом ознайомлені: 

______________ М.І. Мальований  

______________ В.П. Карпенко 

______________ О.Л. Бурляй 

______________ Н.Я. Пітель 

______________ В.Л. Кульбіцький 

______________ Т.М. Пушкарьова-Безділь 

______________ О.Д. Черно 

______________ Л.Д. Матенчук 

______________ Н.О. Вернюк ______________ І.М. Гончаренко 

______________ Ю.О. Нестерчук ______________ Р.В. Длугоборський 

______________ О.С. Пушка 

______________ С.В. Щетина 

______________ О.В. Свистун 

______________ І.М. Слободяник 

______________ С.П. Полторецький 

______________ Л.В. Дядькун 

______________ М.І. Парубок 

______________ В.В. Поліщук 

______________ С.А. Власюк 

______________ Н.І. Шаповаленко 

______________ С.Ю. Берднікова 

______________ Л.М. Павленко 

______________ Д.В. Макогоненко 

______________ Я.Л. Миколайчук 

______________ Д.К. Семенда   ______________ Ю.І. Берегуля 

______________ В.Г. Погрібняк  ______________ Л.В. Барабаш 

______________ І.І. Чернега   ______________ В.С. Кравченко 

______________ С.В. Тимчук 

______________ Д.В. Нагернюк 

 

______________ Г.Я. Бруй 

______________ І.С. Смірнов 

______________ Л.О. Кустріч 
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Додаток 1 

СКЛАД  

організаційного комітету по підготовці та проведенню 

 ХХ зльоту студентських лідерів аграрної освіти України 

 

 

1.  Непочатенко О.О. 

 

– ректор, голова оргкомітету 

2.  Мостов’як І.І. 

 

– перший проректор,заступник голови 

оргкомітету 

3.  Паєвський П.Б. 

 

– завідувач ЦКВС, заступник голови 

оргкомітету 

 Члени оргкомітету   

    

4.  Карпенко В.П. 

 

– проректор з наукової та інноваційної 

діяльності 

5.  Мальований М.І. 

 

– проректор з науково-педагогічної 

діяльності 

6.  Дядькун Л.В. 

 

– проректор по адміністративно-

господарській роботі 

 

7.  Парубок М.І. – голова профкому 

 

8.  Слободяник І.В. – заступник голови ради студентського 

самоврядування 

 

9.  Вернюк Н.О. 

 

Нестерчук Ю.О. 

 

– декан факультету менеджменту 

 

10.  – декан факультету економіки і 

підприємництва 

 

11.  Полторецький С.П. – декан факультету агрономії 

 

12.  Щетина С.В. – декан факультету плодоовочівництва, 

екології та захисту рослин 

 

13.  Поліщук В.В. – т.в.о. декана факультету лісового та садово-

паркового господарства 

 

14.  Пушка О.С. 

 

– декан інженерно-технологічного факультету 

15.  Нагернюк Д.В. – помічник ректора 

 

16.  Барабаш Л.В. – завідувач редакційно-видавничим відділом 

 

17.  Лиса Н.В. – головний бухгалтер 
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18.  Гончаренко І.М. – заступник директора Наукової бібліотеки 

 

19.  Власюк С.А. – заступник декана з виховної роботи 

факультету економіки і підприємництва 

 

20.  Кустріч Л.О. – заступник декана з виховної роботи 

факультету менеджменту 

 

21.  Чернега І.І. – завідувач підготовчого відділення 

 

22.  Матенчук Л.Ю. – заступник декана з виховної роботи 

інженерно-технологічного факультету 

 

23.  Черно О.Д. – заступник декана з виховної роботи 

факультету агрономії 

 

24.  Пушкарьова-Безділь Т.М. – заступник декана з виховної роботи 

факультету плодоовочівництва, екології та 

захисту рослин 

 

25.  Кульбіцький В.Л. – заступник декана з виховної роботи 

факультету лісового та садово-паркового 

господарства 

 

26.  Кравченко В.С. – редактор газети «Університетські вісті» 

 

27.  Погрібняк В.Г. 

 

– директор студмістечка 

 

 

    


