
УМОВИ  

проведення учнівського зльоту «Лідери Миколаївщини» 

 

 1. Учнівський зліт «Лідери Миколаївщини» (далі – Зліт) – це відкритий 

захід, що проводиться з метою популяризації здорового способу життя серед 

учнівської молоді, організації змістовного дозвілля молоді, розвитку її творчої 

активності. 

 

 2. Основними завданнями Зльоту є:  

 проведення низки заходів наукового, соціального, виховного, 

спортивного характеру, що забезпечать організацію дозвілля серед учнів, 

сприятимуть розвитку їхньої духовності та соціальної активності; 

 створення умов для самореалізації особистості та формування 

організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат 

своєї праці; 

 стимулювання учнів до формування активної громадської позиції; 

 виявлення та підтримка обдарованої молоді; 

 розвиток і реалізація творчих здібностей учнівської молоді; 

 сприяння гармонійному розвитку учнівської молоді; 

 стимулювання зацікавленості учнів до підвищення свого 

інтелектуального рівня. 

 

 3. Організатором Зльоту є Миколаївський національний аграрний 

університет. 

 

 4. Зліт проводиться з 17 до 19 вересня 2021 року на базі Миколаївського 

національного аграрного університету. 

 

 5. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Зльоту здійснює 

Миколаївський національний аграрний університет. 



 6. Для організації та проведення Зльоту створюється організаційний 

комітет, який:  

 забезпечує якісну підготовку та реалізацію програми Зльоту; 

 визначає організаційні умови проведення Зльоту; 

 здійснює організаційну роботу щодо проведення Зльоту; 

 сприяє висвітленню результатів Зльоту в засобах масової інформації. 

 

 7. До складу організаційного комітету входить ректор Миколаївського 

національного аграрного університету, проректори Миколаївського 

національного аграрного університету, директор Технолого-економічного 

коледжу Миколаївського національного аграрного університету, голова 

первинної профспілкової організації студентів Миколаївського національного 

аграрного університету, декани факультетів менеджменту, обліково-

фінансового факультету, інженерно-енергетичного, агротехнологій, технологій 

виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та 

біотехнології Миколаївського національного аграрного університету, 

студентські президенти Миколаївського національного аграрного університету 

та Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного 

університету, студентські декани факультетів менеджменту, обліково-

фінансового, інженерно-енергетичного, агротехнологій, технологій 

виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та 

біотехнології Миколаївського національного аграрного університету. 

 Організаційний комітет очолює ректор Миколаївського національного 

аграрного університету. 

 

 8. У межах Зльоту проводяться тематичні тренінгові заняття, майстер-

класи, конкурси та інші заходи, визначені організаційним комітетом. 

 

9. У Зльоті беруть участь учні 11-х класів закладів загальної середньої 

освіти  із числа органів учнівського самоврядування, відмінників навчання, 



переможців всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, 

фестивалів, змагань тощо. 

  

 10. Для участі у Зльоті керівники закладів загальної середньої освіти 

подають заявки їхніх учасників за зразком, наведеним у додатку, 

організаційному комітету на електронну адресу: sharata@mnau.edu.ua. 

 

11.Усі учасники-переможці передбачених програмою Зльоту заходів 

нагороджуються грамотами Миколаївського національного аграрного 

університету. 

 

12.Витрати на проведення урочистого нагородження, організацію Зльоту 

та придбання бланків подяк та дипломів фінансуються за рахунок 

позабюджетних призначень та інших, не заборонених законом джерел 

фінансування.  
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