
 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Миколаїв 

 

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації 

 МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

Програма проведення ІV учнівського зльоту 

«Лідери Миколаївщини» 

 

17.09.2021 р. – 19.09.2021 р. 

 



ПРОГРАМА ЗЛЬОТУ 

№ 

з/п 

Дата Час  Назва заходу Місце проведення  

Примітка 

 

1-й день 

1.  

1
7
.0

9
 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

14.00 Реєстрація учасників зльоту, 

інструктаж із безпеки життєдіяльності. 

У разі необхідності поселення до 

гуртожитків університету.. 

Головний навчальний 

корпус  

 

 

2.  15.00 ОБІД Їдальня навчального 

корпусу №5 
 

3.  16.00 Урочисте відкриття учнівського зльоту 

та святковий концерт «Вітаємо у 

МНАУ» 

Актова зала   

4.  17.00 Молодіжний флешмоб «Квітка 

єднання» 

Біля входу до 

головного навчального 

корпусу 

 

5.  17.30 Фотосесія «На згадку про 

Миколаївський національний аграрний 

університет»  

Фотографії біля 

головного навчального 

корпусу, у холі 

навчального корпусу 

№5, де розміщено 

виставку факультетів 

 

6.  18.00 ВЕЧЕРЯ    Їдальня навчального 

корпусу №5 

 

7.  19.00 Cut a rug у спортивній залі головного 

навчального корпусу 

Спортивна зала   

 

2-й день 

8.  

1
8
.0

9
. 

С
у
б
о
т
а

 

08.00 СНІДАНОК Їдальня  навчального 

корпусу №5 

 

9.  09.00 Презентаційна програма   

«Знайомтесь – МНАУ» (екскурсія 

навчальними корпусами) 

Навчальні корпуси, 

музей, гуртожитки 

університету  

 

10.  10.30 

-11.30 

Засідання учнівського самоврядування 

за участю представників студентської 

колегії університету, після закінчення 

якого висадження троянд у 

внутрішньому дворику головного 

навчального корпусу 

Ауд. 101 головного 

навчального корпусу та 

внутрішній дворик 

головного навчального 

корпусу 

 

11.  12.00 Проведення майстер-класів у межах 

програми «PROFI STAR» 

Головний навчальний 

корпус 

Навчальний корпус №5  

 

12.  13.00 ОБІД Їдальня навчального 

корпусу №5 

 

13.  14.00 Проведення тренінгів «SMM-фахівець 

із нуля або як почати заробляти в 

Instagram?» та «Лідерство» 

101 ауд.  

316 ауд. 

 



14.  15.30 Спортивні змагання «Молодь і спорт 

єдині» 

Спортивна зала 

головного навчального 

корпусу 

 

15.  17.00 ВЕЧЕРЯ Їдальня навчального 

корпусу №5 

 

16.  18.00 Урочисте закриття учнівського зльоту Актова зала  

17.  19.00 Прогулянка «Вечірнє рідне місто» Місто   

 

3-й день 

18.  

1
9
.0

9
 

Н
ед

іл
я

 08.00 СНІДАНОК Їдальня навчального 

корпусу №5 

 

19.  9.00 Від’їзд учасників зльоту    

 

- У програмі можливі незначні зміни. 

Бажано мати зручне взуття та одяг для екскурсій та спортивних змагань. 

Координатори 

1. Проректор з науково-педагогічної і виховної роботи та підвищення кваліфікації  – 

Наталія Григорівна Шарата 0959258200, e-mail: sharata@mnau.edu.ua 

2. Студентський президент - Василенко Марина 0635978584,  
e-mail: vasilenko.marishkaaa@gmail.com 
 

 

Миколаївський національний аграрний університет 

м. Миколаїв,  

вул. Георгія Гонгадзе, 9.  

www.mnau.edu.ua      
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