
ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

4.1. Організація та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, 

круглих столів, олімпіад, конкурсів, екскурсій, виставок, спортивних 

змагань та інших заходів 
 

№ 

п/п 

ПІБ виконавця Назва заходу  

Дата і місце проведення 

Кількість учасників 

1.  Рудич А.І.,  

Єгорова О. В. 

І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Статистика». 26-27 грудня 2017 р.  

Кількість учасників – 25. 

2.  Рудич А.І.. 

 

Організовано участь у ІI етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Статистика»  12 квітня 2018 р., 

Національна академія статистики, обліку і аудиту  м. Київ 

(51 учасник) 

3.  Дорогань-Писаренко Л.О., 

Рудич А.І.,  Єгорова О. В., 

Кононенко Ж.А. 

Теоретичні, методологічні та практичні аспекти сучасних 

статистичних досліджень: наукова конференція здобувачів 

вищої освіти. 7 травня 2018 р. Кількість учасників – 75, 

кількість доповідей - 21. 

4.  Дорошенко А.П. Організаційний комітет дебатів на тему «Проблеми та 

перспективи розвитку України» із студентами факультету 

обліку та фінансів, 7 грудня 2017 р.,74 учасники. 

5.  Дорошенко А.П. Організаційний комітет дебатів на тему «Проблеми та 

перспективи розвитку України» із студентами факультету 

економіки та менеджменту, 12 грудня 2017 р., 69 учасників. 

6.  Дорошенко А.П. Екскурсія. Навчальна практика з дисципліни «Економічна 

теорія» на базі Державної податкової інспекції у м. 

Полтава, 4 липня 2018 р., 29 учасників. 

7.  Кончаковський Є.О. Засідання Дебатного Клубу ПДАА (25 учасників) – 

протягом н.р. (двічі на місяць). 

8.  Кончаковський Є.О. Організація та проведення Чемпіонату ПДАА серед 

студентів з гри «Британські парламентські дебати (32 

учасника). 

9.  Кончаковський Є.О. Організація та проведення Чемпіонату серед студентів м. 

Полтава з гри «Британські парламентські дебати (32 

учасника). 

10.  Кончаковський Є.О. Підготовка та участь в Чемпіонаті України серед студентів 

з гри «Британські парламентські дебати (2 учасника). 

11.  Песцова-Світалка О.С. Круглий стіл за результатами науково-дослідної роботи 

здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» освітнього рівня «Бакалавр» з дисципліни 

«Економічна теорія ІІ», 05 грудня 2017 р. , ПДАА (ауд. 491), 

24  учасника. 

12.  Песцова-Світалка О.С. Круглий стіл за результатами навчальної практики 

здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» освітнього рівня «Бакалавр» з дисципліни 

«Економічна теорія», 06 липня 2018 р., ПДАА (ауд. МАЗ), 

55  учасників. 

 



4.2. Профорієнтаційна робота 

 
№  

п/п 

ПІБ керівника Назва  

Дата і місце проведення  

Кількість учасників 

1. Дорогань-Писаренко 

Л.О.,  

Дорошенко А.П., 

Литвин О.Ю., 

Кончаковський Є.О., 

Участь у проведенні Дня відкритих дверей  в Полтавській 

державній аграрній академії 

2. Дорогань-Писаренко 

Л.О. студентів  

Литвин О.Ю.  

Рудич А.І. 

Дорошенко А.П. 

 Індивідуальна робота викладачів щодо залучення 

абітурієнтів: 

Дорогань-Писаренко Л.О. - 5 студентів  

Литвин О.Ю. - 2  

Рудич А.І.- 2 

Дорошенко А.П.-1 

3. Викладачі кафедри Організація екскурсій випускників шкіл до ПДАА (по 15-20 

осіб). 

4. Викладачі кафедри Розповсюдження інформації про ПДАА, умови вступу, день 

відкритих дверей (зустрічі з випускниками, вчителями -3-4 

рази на рік) кожним викладачем кафедри ЕТЕД у школах м. 

Полтави: 

- Рудич А.І. ЗОШ № 24  

- Єгорова О.В. гімназія № 31  

- Тютюнник Ю.М. ЗОШ № 28  

- Дорошенко А.П. ЗОШ № 29  

- Кончаковський Є.О. ЗОШ № 37,17  

- Литвин О.Ю. ЗОШ № 25 (18 учасників) 

- Песцова-Світалка О.С. НВК №16 

- Чіп Л.О. ЗОШ №11 

5. Рудич А.І. Профорієнтаційна робота в ЗОШ № 24 м. Полтави, 2 зустрічі з 

учнями 11 класу: грудень 2017 р., лютий 2018 р., 27 учнів. 

6. Рудич А.І. Профорієнтаційна робота в Сем’янівському НВК, 2 зустрічі з 

учнями 10-11 класу: грудень 2017 р., лютий 2018 р., 16 учнів. 

7. Рудич А.І. Профорієнтаційна робота в Тахтаулівському НВК, 2 зустрічі з 

учнями 10-11 класу: грудень 2017 р., лютий 2018 р., 16 учнів. 

8. Кончаковський Є. О. Профорієнтаційна робота в гімназії № 17 м. Полтави, 2 зустрічі з 

учнями 11 класів: грудень 2017 р., лютий 2018 р., 46 учасників 
 

4.3. Виховні заходи, проведені зі здобувачами вищої освіти 

викладачами кафедри – кураторами груп 

Захід  Дата 

проведення 

Викладач, відповідаль-

ний за виконання 

1.  Організаційний збір групи. Обговорення 

особливостей навчання на СВО 

«Магістр» 

11.09.2017 р. Дорошенко А.П. 

2. Виховна бесіда зі студентами під час 

чергування в гуртожитку 

03.10.2017 р. Дорошенко А.П. 



Захід  Дата 

проведення 

Викладач, відповідаль-

ний за виконання 

3. Обговорення поточних результатів 

навчання студентів, робота з 

боржниками 

20.11.2017 р. Дорошенко А.П. 

4. Обговорення результатів навчальної 

сесії. Робота з боржниками. 

26.12.2017 р. Дорошенко А.П. 

5. Обговорення поточних результатів 

навчання студентів, робота з 

боржниками 

16.04.2018 р. Дорошенко А.П. 

6. Виховна бесіда зі студентами під час 

чергування в гуртожитку 

05.05.2018 р. Дорошенко А.П. 

7. Обговорення результатів навчальної 

сесії. Робота з боржниками. 

18.06.2018 р. Дорошенко А.П. 

8. Ознайомлення із складовими освітнього 

процесу та переліком навчальних 

дисциплін на І семестр 2017/2018 р. 

Розгляд варіантів вибору фахового 

спрямування (набору вибіркових дис-

циплін) для вивчення на 3 і 4 курсах 

навчання. 

04.09.2017 р. Єгорова О.В. 

 

9. Бесіда на тему «Можливість та умови 

отримання субсидії для студентів, що 

проживають у гуртожитку». 

11.09.2017 р. Єгорова О.В. 

 

10. Бесіда на тему «Наукова робота 

здобувачів вищої освіти», запрошення до 

участі у наукових конференціях на базі 

ПДАА та інших ЗВО України та 

наукових конкурсах. Нагадування 

правил призначення академічних 

стипендій в ПДАА. 

18.09.2017 р. Єгорова О.В. 

 

11. Бесіда із військовозобов’язаними ЗВО на 

тему «Порядок організації та ведення 

військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних. Обов’язки 

військовозобов’язаних».  

25.09.2017 р. Єгорова О.В. 

 

12. Бесіда на тему «Видатні постаті 

факультету обліку та фінансів: 

історичний огляд». 

03.10.2017 р. Єгорова О.В. 

 

13. Святкування Дня захисника України. 13.10.2017 р. Єгорова О.В. 

 

14. Обговорення результатів поточної 

атестації студентів. Нагадування 

Положення про організацію освітнього 

процесу в ПДАА, Положення про 

індивідуальний навчальний план ЗВО. 

03.10.2017 р., 

04.12.2017 р., 

14.05.2018 р. 

Єгорова О.В. 

 

15. Виконання робіт з прибирання території 

ПДАА, утеплення вікон в навчальних 

аудиторіях 4 корпусу, благоустрою 

гуртожитків. 

14.11.2017 р. Єгорова О.В. 

 

16. Забезпечення активної участі студентів у 

культурних, спортивних, виховних 

16-17.11. 

2017 р. 

Єгорова О.В. 

 



Захід  Дата 

проведення 

Викладач, відповідаль-

ний за виконання 

заходах, благодійних акціях, що 

проводились адміністрацією факультету 

та академії до Міжнародного дня 

студентів та Дня працівника сільського 

господарства. 

17. Пояснення мети та організаційних 

питань проведення анкетування 

«Викладач очима студентів». 

Забезпечення участи у проведенні 

опитування. 

 

16.11.2017 р. Єгорова О.В. 

 

18. Організація підготовки ЗВО до 

дистанційного навчання. Ознайомлення 

із графіком начального процесу та 

переліком навчальних дисциплін на ІІ 

семестр. 

08.12.2017 р. Єгорова О.В. 

 

19. Підведення підсумків зимової екзамена-

ційної сесії та дистанційного навчання. 

26.02.2018 р. Єгорова О.В. 

20. Оформлення додаткових угод до 

договору про надання освітніх послуг. 

Ознайомлення ЗВО із можливістю та 

порядком оформлення податкової 

знижки для платників за навчання у ВЗО. 

05.03.2018 р. Єгорова О.В. 

21. Бесіда на тему «Розповсюдження 

інформації про ПДАА серед випускників  

шкіл». Забезпечення студентів 

інформацією та наочним матеріалом для 

проведення профорієнтаційної роботи. 

12.03.2018 р. Єгорова О.В. 

22. Проходження ЗВО щорічної 

флюорографії. Бесіда до міжнародного 

Дня боротьби із туберкульозом.  

16.03.2018 р. Єгорова О.В. 

23. Чергування групи із забезпечення 

громадської охорони порядку на 

території ПДАА. 

28.03.2018 р. Єгорова О.В. 

24. Бесіда на тему «Шкідливі звички та 

боротьба із ними» 

02.04.2018 р. Єгорова О.В. 

25. Інформування ЗВО про можливості 

проходження виробничої практики за 

кордоном. 

16.04.2018 р. Єгорова О.В. 

26. Бесіда на тему «Ступінь свободи людини 

та міра відповідальності» 

30.04.2018 р. Єгорова О.В. 

27. Бесіда на тему «Як впоратися із стресом 

під час сесії». 

28.05.2018 р. Єгорова О.В. 

28. Відвідування гуртожитків 
05.10.2017 р., 

07.05.2018 р. 

Єгорова О.В. 

29. Збір академічної групи. 4.09.2017 р. Кончаковський Є.О. 

30. Проведення бесіди щодо можливість та 

умов отримання субсидії для студентів, 

що проживають у гуртожитку. 

2.102017 р. Кончаковський Є.О. 

31. Ознайомлення з Правилами призначення 13.11.2017 р. Кончаковський Є.О. 



Захід  Дата 

проведення 

Викладач, відповідаль-

ний за виконання 

академічних стипендій студентам 

ПДАА, запрошення до участі у наукових 

конференціях на базі ПДАА та інших 

ВНЗів України. 

32. Участь у підготовці та проведенні 

заходів до Дня захисника України 

5-6.12.2017 Кончаковський Є.О. 

33. Чергування в гуртожитках 
06.10.2017 р., 

08.05.2018 р. 

Кончаковський Є.О. 

34. Організаційний збір академічної групи. 14.09.2017 р. Литвин О.Ю. 

35. Бесіда, щодо можливостей отримання 

субсидії. 

2.10.2017 р. Литвин О.Ю. 

36. Виховна година на тему: «Дозвілля в рамках 

адміністративного законодавства». 

Проведення бесід щодо дотримання 

законодавства та недопущення 

адміністративних правопорушень.  

10.10. 2017 р. Литвин О.Ю. 

37. Кураторська година на тему: 

«Тютюнопаління і алкоголь – небезпека для 

здоров’я». Проведення бесіди із студентами 

про шкоду тютюнопаління та вживання 

алкогольних напоїв 

13.11. 2017 р. Литвин О.Ю. 

38. Кураторська година на тему: «Можливості 

самореалізації студентів ПДАА (участь у 

наукових гуртках, стажування, організація 

практик та навчання за кордоном)». 

11.12. 2017 р. Литвин О.Ю. 

39. Профорієнтаційна робота «Розкажи другу 

про ПДАА» 

26.02.2018 р. Литвин О.Ю. 

40. Кураторська година на тему: 

«Відповідальне ставлення до навчання - 

основа  професійного зростання».(підсумки 

атестації) 

12.03. 2018 р Литвин О.Ю. 

41. Кураторська година на тему: „Досвід 

самопідготовки до занять”. 

9.04. 2018 р Литвин О.Ю. 

42. Виховна година на тему: «Формування 

дбайливого ставлення до майна Академії». 

Роз’яснення студентам необхідності 

дбайливого ставлення до майна академії, як 

в навчальних корпусах, так і в гуртожитку 

14.05. 2018 р Литвин О.Ю. 

43. Підведення підсумків  2017-2018 н.р. 6.06. 2018 р Литвин О.Ю. 

44. Виховна година на тему: «Мотивація 

навчальної діяльності» 

18.09.2017 р. Песцова-Світалка О.С. 

45. Проведення виховних заходів під час 

чергування в гуртожитку 

10.10.2017 р. Песцова-Світалка О.С. 

46. Виховна година на тему: «Життєві цінності» 17.10.2017 р. Песцова-Світалка О.С. 

47. Підведення підсумків  І атестації студентів  24.10.2017 р. Песцова-Світалка О.С. 

48. Прийняли участь у тестуванні «Викладач 

очима студентів» 

09.11.2017 р. Песцова-Світалка О.С. 

49. Виховна година на тему: «1 грудня – 

Всесвітній день боротьби СНІДом ». 

Проведення бесіди із студентами щодо 

23.11.2017 р. Песцова-Світалка О.С. 



Захід  Дата 

проведення 

Викладач, відповідаль-

ний за виконання 

необхідності дотримання умов безпеки в 

сфері особистого життя у зв’язку з високою 

небезпекою СНІДу та інших подібних 

захворювань 

50. Кураторська година за підсумками 

екзаменаційної зимової сесії. Бесіда із 

відстаючими студентами з метою 

підвищення їхньої дисциплінованості 

(Омельянович Я., Ягольник К., Хабаров А.) 

28.12.2017 р. Песцова-Світалка О.С. 

51. Кураторська година щодо заповнення 

додаткових угод до договору про надання 

освітніх послуг 

14.03.2018 р. Песцова-Світалка О.С. 

52. Прийняли участь у флюорографічному 

обстеженні 

16 03.2018 р. Песцова-Світалка О.С. 

53. Виховна година на тему: «Наркоманія та 

боротьба з нею». Проведення бесіди зі 

студентами  з питань: 1) причини 

наркоманії; 2) наслідки наркоманії; 3) шляхи 

подолання наркоманії. 

 

24.03.2018 р. Песцова-Світалка О.С. 

54. Кураторська година на тему ліквідації 

заборгованості за навчання та проживання в 

гуртожитку (Батюта М., Білик О., 

Бондаренко А., Головкіна А.) 

06.04.2018 р. Песцова-Світалка О.С. 

55. Прибирання студентів групи на території 

академії  

10.05.2018 р. Песцова-Світалка О.С. 

56. Підведення підсумків атестації студентів у ІІ 

семестрі. Бесіда з відстаючими студентами 

стосовно пропусків занять та успішності 

(Омельянович Я., Ягольник К., Хабаров А., 

Батюта М., Потапенко А.) 

17.05.2018 р. Песцова-Світалка О.С. 

57. Проведення виховних заходів під час 

чергування в гуртожитку 

22.05.2018 р. Песцова-Світалка О.С. 

58. Бесіда із відстаючими студентами з метою 

підвищення їхньої дисциплінованості 

(Омельянович Я., Ягольник К., Потапенко 

А., Петрова С.) 

30 06.2018 р., 

02.07 2018 р. 

Песцова-Світалка О.С. 

 

 

Впродовж 2017-2018 навчального року викладачами кафедри проведено 

58 виховних заходів.  

Виховна робота проводиться під час навчального процесу; у 

гуртожитках, які викладачі відвідували згідно графіка; на кураторських 

годинах в академічних групах, на засіданнях науково-практичного гуртка та в 

позанавчальний час.  

 

4.4. Виступи на радіо, телебаченні 

Впродовж 2017-2018 навчального року не було виступів на радіо, 

телебаченні викладачами кафедри.  


