
 



 

Анонси 
 

❖ 1-4 квітня – участь у Міжрегіональному багатожанровому 

онлайн фестивалі-конкурсі мистецтв «Творча країна СНАУ» 

❖ 14 квітня – гра КВК на кубок директора інституту 

(враховуючи карантинні обмеження) 

❖ 22 квітня – Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція «Будівництво й освіта: сучасні тренди та 

перспективи» 

❖ 27 квітня – пілотний етап міжнародного дослідження 

якості освіти PISA-2022 

❖ Протягом місяця – індивідуальна робота з випускниками 

шкіл та їх батьками  

Виховна робота 
 

❖ 1-4 квітня – участь у Міжрегіональному багатожанровому 

онлайн фестивалі-конкурсі мистецтв «Творча країна СНАУ» 

❖ 14 квітня – гра КВК на кубок директора інституту 

(враховуючи карантинні обмеження) 

❖ 15 квітня – онлайн участь у Відкритому конкурсі-фестивалі 

патріотичної пісні "Від серця до серця" 

❖ Протягом тижня – робота спортивних секцій. 

❖ Кожного понеділка – інтелектуально-розважальні настільні 

ігри (Монополія, Мафія, Uno). 

❖ Кожного вівторка – робота гуртка «Майстриня» у 1 

гуртожитку. 

 

 

Навчально-методична робота 
 

❖ 29 березня – 02 квітня  – семестрова атестація студентів I-IV 

курсів (ФМБ / МС) 

❖ Незалежний зовнішній замір знань студентів випускних  

курсів спеціальностей: 

07 квітня «Агрономія» 

12 квітня «Фінанси, банківська справа та страхування» 

14 квітня «Облік і оподаткування» 

15 квітня  «Агроінженерія» 

❖ 10 квітня – пробне зовнішнє незалежне оцінювання 

❖ 14 квітня – засідання педагогічної ради 

❖ 22 квітня – Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція «Будівництво й освіта: сучасні тренди та 

перспективи» 

❖ 27 квітня – пілотний етап міжнародного дослідження якості 

освіти PISA-2022 

❖ 29 квітня – засідання Школи педагогічної майстерності 

❖ Протягом квітня – засідання циклових комісій 

❖ Відповідно до плану – підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників 

❖ Відповідно до графіка – участь викладачів у засіданнях 

методичних об’єднань викладачів ЗФПО Сумської області 

 



 

Бібліотечна сторінка 

                                                               Радимо прочитати 

 
 The War and Myth unknown wwii 1939 – 1945. (Війна і міф. Невідома Друга світова Англійською мовою/ за заг. Ред.. О. 

Зінченка, В. Вꞌятовича, М. Майорова; Український інститут національної пам´яті. –Київ: «Фенікс», 2020. – 270 с. 

 

 

 
  

Позняк-Хоменко Н. Памꞌять роду. – К., 2020. – 82 с. 

Видання присвячене всім українським родинам, яких не оминув Голодомор. 

 

 
УПА та ВіН у боротьбі з тоталітаризмом. 1945 – 1947. Документи, спогади. Український інститут національної 

пам´яті.– Вишгород: ФОП Сергійчук М.І., 2019. – 592 с. 

До книги увійшли документи і спогади безпосередніх учасників подій, що висвітлюються в ній. Це всебічна і детальна 

розповідь про те, як у роки воєнного лихоліття та післявоєнний період УПА та ВіН віднайшли шлях до порозуміння, 

організували спільну боротьбу українських і польських патріотів проти тоталітарного режиму. 

 

 

Стяжкіна О. Рокада: чотири нариси з історії Другої світової. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2020. – 272 с. (Сер. «Друга 

світова») 

У книжці йдеться про необхідність українського погляду на історієписанні війни. У тому числі, й формування 

європейської перспективи для аналізу подій, й про повернення субꞌєктивності спільнотам і людям, які були 

привласнені чужими історичними наративами. 

 

 

Нариси з історії освоєння Південної України XV – XVIII ст.: колективна монографія/ за ред.. О. Репана; 

Український інститут національної пам´яті. –Київ: К.І.С., 2020. – 288с. 

Колективна монографія, присвячена історії Південної України XV – XVIII ст. У книзі висвітлюються різні аспекти  

історії поселень регіону в цей період та механізми символічного присвоєння простору, які використовувала Російська 

імперія. 

 
 



Лівицький Андрій. Листування (1919 – 1953 роки)/Упоряд., вступ. сл., ред. Я. Файзуліна. – Український 

інститут національної памꞌяті. – Київ: Фенікс, 2019. – 688 с. 

Видання є збірником листів Андрія Лівицького за 1919 – 1953 роки – його листування з відомими українськими 

діячами – Симоном Петлюрою, Ісааком Мазепою, Олександром Шульгіним, Іваном Огієнком, Іларіоном Косенком, 

Миколою Шумицьким, Володимиром Кедровським та багатьма іншими. Ці листи проливають світло на різноманітні 

аспекти державного будівництва, становлення і діяльності Державного Центру УНР в екзилі, становище української 

політичної еміграції, відносини між окремими її течіями, а також протистояння української політичної еміграції та 

радянських органів держбезпеки, особисте життя Андрія Лівицького й інших відомих українських діячів. Окремим 

розділом у виданні представлені копії листів Андрія Лівицького, що були перехоплені радянською закордонною 

розвідкою і нещодавно оприлюднені. Абсолютна більшість листів вперше вводиться до наукового обігу і є унікальним історичним 

джерелом для вивчення історії державотворення та національно-визвольного руху, геополітичних трансформацій в країнах 

Центрально-Східної Європи. 

 

2014: початок російсько-української війни/ В. Вꞌятович, В. Тиліщак, Р. Кулик, М. Майоров, Г. Байкєніч, О. 

Охрімчук; Український інститут національної пам´яті. –Київ, 2020. – 41с. 

 

 
  

Подобіна Є. Дівчата зрізають коси. Книга спогадів/ російсько-українська війна; Український інститут 

національної пам´яті; 2-е вид. стер. –Київ: Люта справа, 2020. – 346с. 

Книга містить спогади 25 жінок-військових, що брали участь в АТО у складі Збройних сил України та добровольчих 

підрозділів у 2014-2018 рр. як стрілки, кулеметниці, медики, мінометниці, снайпери тощо. Це розповіді про бойові 

операції різних років на Луганщині та Донеччині, про звільнення українських міст та сіл від окупантів, спогади про 

побратимів, місцевих мешканців, воєнний побут, а також роздуми про становище жінки в українському війську в 

різні періоди війни. Розповіді доповнені фотографіями із зони бойових дій. 

 

 
Усна історія російсько-української війни (1914 – 1918 років) / за ред.. В.В. Мороко. – Випуск 4. Київ: К.І.С., 2018. 

– 384 с., іл.. 

Книга спогадів містить інтервꞌю військовослужбовців, які воювали у складі українських добровольчих формувань. 

Розкривають обставини виникнення батальйонів «Донбас», «Айдар», полку «Азов», добровольчого українського 

корпусу «Правий сектор», батальйонів територіальної оборони. Висвітлюються питання мотивації добровольців, 

особливості їх бойового досвіду та оцінка сучасної українсько-російської війни. Інтервꞌю доповнені фотографіями із 

зони бойових дій. 

 

 



  

Воїни Дніпра: цінності, мотивації, смисли/ упоряд. та автор передм. І. Рева; Український інститут національної 

пам´яті. –Київ: К.І.С., 2020. – 358с. 

Книга містить спогади одинадцяти дніпрян, учасників російсько-української війни на Донбасі, які служили у складі 

Збройних сил України та добровольчих підрозділів у 2014-2015 рр. Це транскрибовані аудіо записи 

напівструктурованих інтервꞌю, записаних у 2017 році, в яких йдеться про будні військової служби, цінності та 

життєві засади бійців. Розповіді доповнені фотографіями з особистих архівів, героїв книги. 

 

 

Позняк-Хоменко Н. Волонтери: сила небайдужих/ Наталка Позняк-Хоменко, авт. і упорядн. текстів; 

Український інститут національної пам´яті. – Тернопіль: Джура, 2020. – 360 с. 

Нова книга Українського інституту національної пам´яті повертає нас у ті часи, коли волонтери, без перебільшення, 

рятували армію і нашу країну. До книги увійшло 28 історій, розказаних від першої особи, які репрезентують різні 

аспекти волонтерської діяльності: підтримка армії, допомога пораненим, підтримка населення, яке стало заручником 

цієї війни. 

 

 

Інформаційно-масові заходи 
 

❖ 7 квітня – Всесвітній День здоровꞌя. Виставка-презентація «Скарбниця здоровꞌя»  

❖ 9 квітня – виставка-портрет «Етюди про Бодлера» до 200-річчя від Дня народження Шарля Пꞌєра Бодлера 

❖ 12 квітня – виставка-круїз «Легенди космічної доби». Історія розвитку космонавтики в Україні 

❖ До 26 квітня – віртуальна виставка-реквієм «Чорнобиль – це хрест України», присвячений Дню Чорнобильської 

трагедії 

❖ В кінці місяця – година доброти «Світло вічних істин» (до Великодніх свят) 



 

Виробнича діяльність 
 

❖ Протягом місяця – підтримання належного температурного 

режиму приміщень навчального закладу 

❖ Протягом місяця – дотримання заходів для ще більшого 

зменшення витрат на оплату енергоносіїв та інших комунальних 

послуг; введення лімітів та режимів роботи; контроль їх дотримання. 

❖ Протягом місяця – ремонт лабораторії №85 

❖ Протягом місяця – видалення аварійних дерев і проведення 

весняної обрізки 

❖ Протягом місяця – ремонт котла котельні їдальні 

❖ Протягом місяця – монтаж системи опалення в лабораторії 

озеленення 

❖ Протягом місяця – ремонт покрівлі будівлі гаражу 

❖ Протягом місяця – косметичний ремонт будівлі котельні 

❖ Протягом місяця – проведення робіт із весняного 

благоустрою території 

 

Навчально-виробнича 

діяльність 
 

❖ До кінця квітня – вивчити стан підготовки слухачів 

робітничої професії «Водій автотранспортних 

засобів категорії «С»». 

❖ Протягом квітня – направити студентів інституту 

для проходження виробничої практики на базі с.-г. 

підприємств Польщі. 

❖ Протягом квітня – підготовка полів і сівба в 

лабораторії рослинництва. 

❖ Протягом квітня – весняні роботи в саду фруктової 

лабораторії. 

 


