ПЕРШИЙ РАЗ НА ПЕРШИЙ КУРС!
Вересень - це місяць детального знайомства наших першокурсниківекологів з кафедрою екології та академією. Потрібно було якнайшвидше
призвичаїтись до нових умов навчання, звикнути до самостійного
налаштування життя в гуртожитку, знайти нових друзів в групі…

Що їм все вдалося, стало зрозумілим вже в День першокурсника. Наші
талановиті студенти дуже порадували кафедру своїм блискучим виступом.

Зрозуміло, осінь була для них напруженим періодом. На першому плані навчання, адже незабаром перша в їх житті сесія і хотілося скласти її добре.

І все ж, групі вдавалося знаходити час:
і для спільного відпочинку, коли, ідучи з 5-го корпусу після виховної
години, всією групою милувалися чарівним парком Полтавської державної
аграрної академії;

і для творчості, коли готували аматорські роботи на виставки «Багряна
феєрія», «Збережемо ресурси планети»;

і для зустрічі з працівником Полтавського міського центру соціальних
служб Дарією Анатоліївною Пшичкиною-Фірсовою для бесіди про
профілактику захворювання на ВІЛ/СНІД;

Першокурсники також прийняли участь у круглих столах кафедри
екології та інших заходах кафедри і факультету агротехнологій та екології.
А ще зробили перші кроки на шляху самопізнання та саморозвитку на
тренінгах психологічної служби академії «Моє ім’я» та «Мій голос, моя
мелодія».

Першу сесію наші першокурсники подолали успішно. Молодці!
Артем Назаренко склав сесію на відмінно. Вітаємо!
Зобенько Богдан, Луценко Валерій, Матухно Григорій, Чесак Олександр без трійок. Вітаємо!
Середній бал в групі склав 3,92. Кількість студентів, які склали сесію з
середнім балом «4» і вище – 8 осіб. На першій виховній годині разом
обговоримо заходи щодо підвищення успішності та своєчасної підготовки до
екзаменаційної сесії у весняному семестрі.
Останній день сесії наші першокурсники відзначили участю у спільній
акції ПДАА з Полтавським товариством сільського господарства «Зроби
годівничку – збережи синичку!», змайструвавши для друзів наших менших
годівниці та розмістивши їх у парковій зоні академії.

Вже незабаром розпочнеться другий семестр, а це знову і напружений
графік навчання, і цікаві події, і нові відкриття.
Чекаємо на вас, наші першачки…
Куратор групи , доц.. Плаксієнко І.Л.

