
ПЛАН
організаційно-виховних та культурно-просвітницьких заходів в 

Уманському національному університеті садівництва на 2018 рік

№
з/п

Назва заходу
Відповідальні за 
проведення

Січень

1.
Тематична виставка до Дня утворення Черкаської 
області «Черкащина -край благословенний»

Гельд Г.Я.
Наукова бібліотека

2.
Тематична виставка до 100-річчя IV Універсалу 
Української Центральної ради «Шлях до волі»

Побережець ВС. 
Наукова бібліотека

3.
Тематична виставка до Дня Соборності України «І 
оживе добра слава, слава України!»

Борейчук О.О. 
Наукова бібліотека

4.
Книжково-ілюстративна виставка до Міжнародного 
дня пам’яті жертв Голокосту 
«Голокостіцього не можна забувати»

Борейчук О.О. 
Наукова бібліотека

5.
Засідання комісії з питань планування та організації 
виховної роботи серед студентів

Паєвський П.Б.

Лютий

1.

Книжкова виставка до 240-річчя від дня народження 
Огюстена Пірама Декандоля «Книги Декандоля в 
основі вивчення ботаніки у головному училищі 
садівництва»

Михайлова Н.В. 
Наукова бібліотека

2.
Книжково-ілюстративна виставка до Дня святого 
Валентина «І ще раз про кохання»

Рудковська О.О. 
Наукова бібліотека

3.
Книжкова виставка до Дня пам’яті Героїв Небесної 
сотні «Незгасаючий вогонь безсмертя»

Гельд Г.Я.
Наукова бібліотека

4. Книжкова виставка «Основи комп’ютерної техніки» Маєвська Т.А.

5.
Віртуальна виставка до міжнародного дня рідної 
мови «Слово наше рідне -  слово українське»

Борейчук О.О. 
Наукова бібліотека

6.
Тематична виставка «Символи держави -  гордість 
нації» до 100-річчя прийняття тризуба за офіційний 
герб УНР

Побережець В.С. 
Наукова бібліотека

7.
■V

Психологічний супровід. Психологічне консультування 
за запитами. Мазуренко В.Д.



8.

Діагностична робота:
1. Індивідуальна робота за запитом;
2. Групова форма:
-  діагностика вольової саморегуляції;
-  діагностика реактивної та особистої тривожності

Мазуренко В.Д.

9. Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні Паєвський П.Б.

10. Випуск магістрів
Паєвський П.Б. 
декани факультетів

11. Засідання ради студентського самоврядування Макарчук В.В.

Березень

1.
Книжкова виставка до проведення року німецької мови 
в Україні «Німецькі видання у фонді музейної кімнати»

Михайлова Н.В. 
Наукова бібліотека

2.
Тематична виставка до Міжнародного жіночого дня: 
«Свято весни, краси, кохання»

Брижатюк Л.М. 
Наукова бібліотека

3.
Книжково-ілюстративна виставка до Дня 
народження Т.Г. Шевченка: «Тарас Шевченко -  
геніальний художник України»

Гельд Г.Я.
Наукова
бібліотека

4.
Книжкова виставка до Дня працівників податкової та 
митної справи «Податкова культура молоді -  щасливе 
майбутнє держави»

Кецкало Л.П.

5.
Виставка-діалог до Всесвітнього дня метеорології: 
«Клімат і урожай»

Тодосійчук Л.В.

6.
Тематична виставка до Дня землевпорядника «Земля 
-  неоцінений скарб України»

Борейчук О.О.

7.

Тематична виставка «Натураліст, мислитель, 
гуманіст» до 155-річчя від дня народження 
В.І. Вернадського;
Бесіда «Україна в духовному світі В.І. Вернадського»

Побережець В.С.

8. Літературна година до Всесвітнього дня поезії 
«Любов і весна. Вірші молодих» Чернова Н.А.

9.
Психологічний супровід. Психологічне консультування 
за запитами. Мазуренко В.Д.

10.

Діагностична робота:
1. Індивідуальна робота за запитом;
2. Групова форма:
-  оцінка морально-психологічного клімату в 

колективі;
-  визначення референтної групи студентів

Мазуренко В.Д.

11. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота. 
Тренінг на встановлення потенціалу та розвиток Мазуренко В.Д.
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особистих лідерських якостей.

12.

Просвітницька та профілактична робота. 
Профілактичний захід за підтримки «Клініка дружня до 
молоді» на тему здорового способу життя (зокрема 
профілактика куріння, алкоголізму та наркоманії)

Мазуренко В.Д.

13.
Бібліографічний огляд статей наукових співробітників 
університету на сторінках періодичних видань, 
одержаних Науковою бібліотекою за 2017 рік

Наукова
бібліотека

14.
Участь делегації університету в урочистостях з 
нагоди 74 річниці визволення м. Умань від 
нацистських окупантів

Паєвський П.Б.

15.
Моніторинг діяльності Рад студентського 
самоврядування гуртожитків

Рада студентського 
самоврядування

16.
Визначення переможця «Краща академічна група 
Уманського НУС»

Декани, Рада 
студентського 
самоврядування, 
ЦКВС

17. Свято танцю

Заступники 
деканів з виховної 
роботи,
ЦКВС

18.
Засідання організаційного комітету по підготовці і 
проведенню XX зльоту лідерів аграрної освіти 
України

ЦКВС

19. Чемпіонат університету з волейболу серед дівчат Гребінюк Н.М.

20. Чемпіонат університету з баскетболу серед дівчат Гребінюк Н.М.

21. Чемпіонат університету з баскетболу серед юнаків Гребінюк Н.М.

22. Чемпіонат університету з настільного тенісу Чорнобаб І.Ф.

23. Чемпіонат університету з волейболу серед юнаків Голубєв Ю.В.

Квітень

1. Книжкова виставка до 100-річчя Олеся Гончара: 
«Книги Олеся Гончара в нашій бібліотеці» Рудковська О.О.

2. Тематична виставка «Світле Христове Воскресіння. 
Великдень» Брижатюк Л.М.

3.
Круглий стіл «До 150-річчя реорганізації Головного 
училища садівництва в Уманське училище 
землеробства і садівництва»

Михайлова Н.В.

4.
Тематична виставка до Дня довкілля «За нас ніхто 
планету не врятує» Поліщук Н.В.
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5.
Книжково-ілюстративна виставка «Наодинці з 
книгою»

Рудковська О.О.

6.
Книжково-ілюстративна виставка до Дня 
Чорнобильської трагедії «Дзвони Чорнобиля»

Михайлова Н.В.

7.
Віртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони 
праці «Безпека життєдіяльності та охорона праці»

Фіткаленко М.М.

8. Акція «Молодь за здоровий спосіб життя»

Рада студентського
самоврядування,
кафедра фізичного
виховання та
психолого-
педагогічних
дисциплін

9. Фінал кубка ректора КВН

Рада
студентського
самоврядування,
ЦКВС

10.
Участь у загальноміській акції «Збережемо свою 
землю»

Рада
студентського 
самоврядування, 
заступники деканів 
з виховної роботи

11. Всеукраїнська акція «Намалюй свою писанку» ЦКВС

12.
Участь творчих колективів ЦКВС в регіональному 
конкурсі Всеукраїнського фестивалю «Софіївські 
зорі»

ЦКВС

13.
До ЗО річчя ансамблю «Хлібодари» -  ювілейний 
концерт-вітання

ЦКВС

14. Конкурс «Міс Університету -  2017»

Рада
студентського
самоврядування,
ЦКВС

15. Чемпіонат університету з шахів Гребінюк Н.М.

16. Спартакіада університету серед факультетів та 
коледжів

Гребінюк Н.М., 
Бурба В.І.

17. Перший етап конкурсу-огляду на кращу кімнату у 
гуртожитках

Погрібняк В.Г., 
Рада студентського 
самоврядування, 
заступники деканів 
з виховної роботи

18. Виховна година до річниці аварії на Чорнобильській 
АЕС

куратори 
академічних груп
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19.
Психологічний супровід. Психологічне консультування 
за запитами.

Мазуренко В.Д.

20.

Діагностична робота:
1. Індивідуальна робота за запитом;
2. Групова форма:
— діагностика схильності до девіантної поведінки

Мазуренко В.Д.

21.
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота. 
Тренінги, що спрямовані розвиток толерантності та 
асертовності

Мазуренко В.Д.

Травень

1.
Книжково-ілюстративна виставка до Дня Перемоги 
«Застиглі миттєвості війни»

Рудковська О.О.

2.
Вшанування пам’яті полеглих в роки II Світової 
війни

ЦКВС

3.
Книжкова виставка «Перший директор Головного 
училища садівництва Олександр фон Нордман»: до 
215- річчя від дня народження 0 . Нордмана

Наукова
бібліотека

4.
Книжкова виставка до Дня матері: «Найдорожче в 
світі слово»

Полянецька О.Е.

5.
Тематична виставка до Дня науки: «Наука -  двигун 
прогресу»

Гельд Г.Я.

6. Виставка-порада «Дизайн Вашого саду» Побережець В.С.

7. Урочиста академія до Дня науки
Науковий відділ

8.
Засідання організаційного комітету по підготовці і 
проведенню XX зльоту лідерів аграрної освіти 
України

ЦКВС

9. Вшанування пам’яті Великого Кобзаря

ЦКВС
заступники 
деканів з виховної 
роботи

10. Чемпіонат університету з футболу Гребінюк Н.М.

11. Відкритий турнір з настільного тенісу на кубок 
Ю.Глібка

Чорнобаб І.Ф.

12.
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота. 
Тренінги на згуртування колективу та покращення 
міжособистісних відносин в групі

Мазуренко В.Д.

13.

Просвітницька та профілактична робота. 
Профілактичний захід за підтримки «Клініка дружня до 
молоді» на тему репродуктивного здоров’я сучасної 
молоді

Мазуренко В.Д.
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Червень

1. XX зліт лідерів аграрної освіти України
Мостов’як 1.1., 

декани факультетів, 
ЦКВС

2.
Всеукраїнський фестиваль художньої творчості 
«Софіївські зорі»

ЦКВС

3.
Вшанування пам’яті жертв II Світової війни в 
Україні

ЦКВС

4. Зустріч випускників попередніх років
ЦКВС,
асоціація
випускників

5.
Круглий стіл «Вони були першими»: до 170-річчя 
першого випуску вчених садівників Головного 
училища садівництва в Одесі

Наукова бібліотека

6.
Літературна година «Його пам’ятає Умань і рідна 
альма-матер»: до 90-річчя від дня народження 
Костянтина Петровича Степанкова

Михайлова Н.В.

7.
Книжкова виставка «Фермерство -  особливий вид 
підприємницької діяльності на селі»

Побережець В.С.

8.
Тематична виставка до Дня молоді: «Молоде 
покоління -  майбутнє держави»

Кецкало Л.П.

9.
Тематична виставка «Пам'ять вічно жива»: до Дня 
скорботи й вшанування пам’яті жертв війни в Україні Брижатюк Л.М.

10.
Виставка-огляд до Дня Конституції України 
«Конституція України -  символ незалежності 
держави»

Тодосійчук Л.В.

11.
Психологічний супровід. Психологічне консультування 
за запитами. Мазуренко В.Д.

12.
Корекційно-відновлювальна та розвивапьна робота: 

-  тренінги на розвиток комунікативних якостей; 
бесіда: «Життя -  найвища цінність»

Мазуренко В.Д.

Липень

1. Книжкова виставка до Дня бухгалтера 
«Бухгалтер -  моя професія» Полянецька О.С.

2. Книжкова виставка «Уманський період у житті та 
науковій діяльності Д.С. Леванди» ЦКВС

3.
Тематична виставка «Християнство в житті людини: 
до 1030 років Хрещення України-Русі» Побережець В.С.

Серпень

1. Тематична виставка «Державний прапор України -  
це символ віри і добра» Борейчук О.О.



2.
Книжково-ілюстративна виставка до Дня 
Незалежності України «Незалежність України -  мрія 
мільйонів»

Полянецька О.Е.

3.
Книжкова виставка до Дня пасічника:«Бджолярство: 
теорія, практика, досвід»

Побережець В.С.

4.
Участь творчих колективів в міських заходах з нагоди 
Дня Незалежності та Дня Державного прапора

ЦКВС

5. Засідання методичного об’єднання кураторів

Комісія з питань 
планування і 
організації 
виховної роботи

Вересень

1.
Бібліовересень: лекції-екскурсії «Від Головного 
училища садівництва бере початок наш університет»

Михайлова Н.В.

2. Тематична виставка до Дня працівника лісу «Ліс -  це 
легені нашої планети»

Маєвська Т.А.

3.
Бібліографічний огляд «Якість зерна і зернопродуктів 
пшениці полби: селекційно-генетичний та 
агротехнічний аспекти»

Бондаренко Л.О.

4. Тематична виставка до Дня університету «Від витоків 
до сьогодення» Гельд Г.Я.

5.
Книжкова виставка до Всесвітнього дня туризму 
«Економічні основи туристичної діяльності»

Кецкало Л.П.

6.
Виставка-портрет «Пам’яті талановитого керівника, 
доктора економічних наук О.І. Здоровцова» Г ельд Г.Я.

7.

До всеукраїнського Дня бібліотек: виставка 
періодичних видань: «3 колекції часописів Наукової 
бібліотеки».
Виставка «Нас залишили в книгах читачі».
Година інформації «Книга відкриває світ»

Брижатюк Л.М., 

Михайлова Н.В., 

Фіткаленко М.М.

8.
Психологічний супровід. Психологічне консультування 
за запитами.

Мазуренко В.Д.

9.

Діагностична робота:
1. Індивідуальна робота за запитом;
2. Групова форма:
-  оцінка психологічних станів, а саме рівня 

тривожності, фрустрації, агресивності та 
ригідності;

-  діагностика суб’єктивного відчуття самотності;
-  оцінка морально-психологічного клімату в 

колективі;
-  визначення референтної групи студентів

Мазуренко В.Д.
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10. День знань ЦКВС, декани

11. Свято Першого дзвоника
ЦКВС,
заступники деканів 
з виховної роботи

12. День Університету
Оргкомітет, ЦКВС, 
декани, завідувачі 
кафедр

13. Зустріч ректора з першокурсниками ЦКВС, декани 
факультетів

14. Презентація творчих колективів ЦКВС ЦКВС

15.
Засідання комісії з питань планування та організації 
виховної роботи ЦКВС

16.
Кубок першокурсника
-  настільного тенісу;
-  з футболу

Чорнобаб І.Ф. 

Гребінюк Н.М.

Жовтень

1. Перший етап конкурсу «Студентський лідер року». 
Визначення переможців на факультетах

Заступники деканів 
з виховної роботи, 
Рада студентського 
самоврядування

2. Участь у заходах з нагоди Дня міста
ЦКВС,
декани, завідувачі 
кафедр

3. Звітна конференція Ради студентського 
самоврядування

Рада студентського 
самоврядування

4. Виховна година «Козацька роду нема переводу»

Заступники деканів 
з виховної роботи, 
куратори 
академічних груп

5. Зустріч з воїнами збройних сил України -  
учасниками АТО

Заступники деканів 
з виховної роботи

6. До Дня захисника України -  козацькі змагання

Рада студентського
самоврядування,
кафедра фізичного
виховання і
психолого-
педагогічних
дисциплін

7. Прямі таємні вибори Ради студентського 
самоврядування

Рада студентського 
самоврядування

8. Благодійні акції, волонтерські справи
Рада студентського 
самоврядування, 
заступники деканів



з виховної роботи

9. Вшанування пам’яті визволителів України ЦКВС

10. Зустріч ректора із студентським активом
Рада студентського
самоврядування,
ЦКВС

11.
Відкритий турнір з настільного тенісу «Софіївка- 
2018»

Чорнобаб І.Ф.

12. Осінній студентський бал

Рада студентського 
самоврядування, 
заступники деканів 
з виховної роботи

13.
Книжково-ілюстративна виставка «Образи козаків у 
художній літературі »

Рудковська О.О.

14.
Виховна година до Дня українського козацтва «Всі 
ми діти козацького роду»

Полянецька О.Е.

15. Тематична виставка «Гетьмани України»
Побережець В.С.

16. Година краєзнавства «Моє рідне місто»
Маєвська Т.А.

17.
Книжкова виставка до 145-річчя від дня народження 
професора М.Є. Сафронова
«Уманський період в житті професора Сафронова М.С.»

Михайлова Н.В.
. -

18.
Віртуальна виставка до Дня працівників харчової 
промисловості «Екологічна безпека продуктів 
харчування»

Тодосійчук Л.В.

19. Огляд навчальної літератури: 21 жовтня -  День 
працівників харчової промисловості Борейчук О.О.

20.

День інформації для першокурсників: «Електронні 
ресурси університетських бібліотек в 
інформаційному забезпеченні навчального процесу 
студентів»

Чернова Н.О.

21.

Діагностична робота:
1. Індивідуальна робота за запитом;
2. Групова форма:
-  оцінка психологічних станів, а саме рівня 

тривожності, агресивності та ригідності;
-  діагностика суб’єктивного відчуття самотності;
-  оцінка морально-психологічного клімату в 

колективі;
-  визначення референтної групи студентів

Мазуренко В.Д.

22.
..

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота. 
Проведення мотиваційного тренінгу слухачів 
підготовчого відділення

Мазуренко В.Д.
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Листопад

1.
Урочисті заходи з нагоди 150-річчя заснування 
факультету агрономії

деканат агрономії, 
ЦКВС

2. Відбірковий конкурс КВН на кубок ректора
ЦКВС, Рада
студентського
самоврядування

3. Тематична полиця до Дня Гідності і Свободи Чернова Н.О.

4.
Виховна година до Дня Гідності і Свободи «Події 
що змінили долю України»

заступники деканів 
з виховної роботи

5.
До дня працівника сільського господарства: 
«Секрети сучасної господині»

Наукова бібліотека

6. Тематична виставка «Сій вчасно -  вродить рясно» Наукова бібліотека

7.
Виставка-персоналія «Пам’яті доктора 
сільськогосподарських наук, професора Івана 
Маркіяновича Карасюка»

Гельд Г.Я.

8.
Виховна година «Забуті рецепти Миколи Івановича 
Полевицького»

Михайлова Н.В.

9.
Виховна година до Дня пам’яті жертв Голодомору: 
«Скорботний біль і пам’ятка живим»

Полянецька О.Е.

10.
Фінал університетського конкурсу «Студентський 
лідер року»

ЦКВС, Рада
студентського
самоврядування

11.
Урочистий вечір до Дня працівника сільського 
господарства ЦКВС

12. Дні здоров’я на факультетах

Кафедра фізичного 
виховання і 
психолого- 
педагогічних 
дисциплін

13. Кубок першокурсника з волейболу серед юнаків і 
дівчат

Голубєв Ю.В.

14. Відкритий турнір з баскетболу серед юнаків Гребінюк Н.М.

15.

Діагностична робота:
1. Індивідуальна робота за запитом;
2. Групова форма:
-  оцінка морально-психологічного клімату в 

колективі;
-  визначення референтної групи студентів;
-  оцінка психологічних станів, а саме рівня 

тривожності, фрустрації, агресивності та 
ригідності;

-  діагностика суб’єктивного відчуття самотності

Мазуренко В.Д.
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........ 1
Г рудень

1. Засідання комісії з питань планування і організації 
виховної роботи серед студентів

ЦКВС

2. Зустріч з воїнами Збройних Сил України
Заступники деканів 
з виховної роботи

3.
Виховна година «На віки вічні» до 180-річчя від дня 
народження Івана Нечуй-Левицького

Михайлова Н.В.

4. Благодійна акція до Дня Святого Миколая
Рада студентського 
самоврядування

5.
Книжкова виставка «Закон і права для всіх єдині»: 
до Міжнародного дня прав людини

Поліщук Н.В.

6.
Круглий стіл до 150-річчя від дня народження 
професора Макса Михайловича Грюнера «Слід 
науковця в історії нашого навчального закладу»

Михайлова Н.В.

7.
Ілюстративна виставка до новорічних свят «Новий 
рік як раніше»

Рудковська О.Е.

8. Чемпіонат університету з дзюдо

Кафедра фізичного 
виховання і 
психолого- 
педагогічних 
дисциплін

9.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота. 
Проведення циклу мотиваційних тренінгів для 
студентів випускних курсів: «Від Бажання -  до Успіху» Мазуренко В.Д.

10.
Психологічний супровід. Психологічне 
консультування за запитами.

Мазуренко В.Д.

11.
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота. 
Підвищення психологічної компетентності на виховних 
годинах ( зокрема на тему «Стрес та стресостійкість»)

Мазуренко В.Д.

12.
Просвітницька та профілактична робота. 
Профілактичний захід за підтримки «Клініка дружня 
до молоді» до Міжнародного Дня боротьби зі СШДом

Мазуренко В.Д.

Завідувач Центру культури 
і виховання студентів П.Б. Паєвський


