
Звіт за 2020-2021 н. р. з виховної та організаційної роботи кафедри 

економічної теорії та економічних досліджень 

 

1. Школа кураторів 

1. Відвідування школи кураторів – Єгорова О.В., Кононенко Ж.А., 

Кончаковський Є.О., Песцова-Світалка О.С., Тютюнник Ю.М. (протягом 

року) 

2. Кураторські години (кількість і тематика) 

1. Збір академічної групи. Знайомство з студентами. Ознайомлення 

із складовими освітнього процесу та переліком навчальних дисциплін на І 

семестр 2020/2021 р. Ознайомлення з правилами надання ЗВО 

індивідуальних графіків – Єгорова О.В., Кононенко Ж.А., Кончаковський 

Є.О., Тютюнник Ю.М. (01.09.2020 р.) 

2. Збір академічної групи. Знайомство з студентами. Ознайомлення 

із складовими освітнього процесу та переліком навчальних дисциплін на І 

семестр 2020/2021 р. Ознайомлення з правилами надання ЗВО 

індивідуальних графіків – Песцова-Світалка О.С. (15.09.2020 р.) 

3. Кураторська година, де здійснювалася видача логінів і паролів 

ЗВО для особистого кабінету – Тютюнник Ю.М. (29.09.2020 р.) 

4. Кураторська година, де здійснювався збір інформації щодо 

оформлення студентських квитків – Тютюнник Ю.М. (30.09.2020 р.) 

5. Кураторська година 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 – Єгорова О.В. (06.10.2020 р.) 

6. Кураторська година на тему «Наукова робота здобувачів вищої 

освіти», запрошення до участі у наукових конференціях на базі ПДАА та 

інших наукових конкурсах. Нагадування правил призначення академічних 

стипендій в ПДАА – Кононенко Ж.А. (06.10.2020 р.) 

7. Кураторська година, де здійснювалася видача корпоративної 



пошти ЗВО для роботи в системі дистанційного навчання – Тютюнник Ю.М. 

(7.10.2020 р.) 

8. Кураторська година з питань порядку роботи в системі 

дистанційного навчання – Тютюнник Ю.М. (19.10.2020 р.) 

9. Кураторська година «Академічна доброчесність – норма життя». 

Обговорення основних проявів не доброчесності – Єгорова О.В. (27.10.2020 

р.) 

10. Кураторська година «Академічна доброчесність – норма життя». 

Обговорення основних проявів не доброчесності – Кононенко Ж.А. 

(27.10.2020 р.) 

11. Кураторська година «Поточне оцінювання знань студентів». 

Обговорення поточної успішності та стану відвідування ЗВО занять у 

дистанційній формі. Нагадування Положення про організацію освітнього 

процесу в ПДАА – Єгорова О.В. (10.11.2020  р.) 

12. Кураторська година «Поточне оцінювання знань студентів». 

Обговорення поточної успішності та стану відвідування ЗВО занять у 

дистанційній формі. Нагадування Положення про організацію освітнього 

процесу в ПДАА – Кононенко Ж.А. (10.11.2020  р.) 

13. Кураторська година з питань процедури анкетування ЗВО, у тому 

числі анкети «Викладач очима студента» – Тютюнник Ю.М. (10.11.2020 р.) 

14. Обговорення результатів 1 атестації (16.11.2020-21.11.2020). 

Бесіда з відстаючими студентами стосовно пропусків занять та успішності 

(Воробйов С., Довгаль Н., Нетьоміна В., Щедрик Я.)  – Песцова-Світалка 

О.С. (23.11.2020 р.) 

15. Кураторська година на тему «Вимоги роботодавців до кандидатів 

на посади фінансового спрямування. Особистісні соціально затребувані 

якості» – Єгорова О.В., Кононенко Ж.А. (24.11.2020 р.) 

16. Кураторська година, де обговорені результати атестації та 

питання підготовки до зимової екзаменаційної сесії – Тютюнник Ю.М 

(24.11.2020 р.) 



17. Кураторська година на тему «Профорієнтації студентів та 

успішність студентів» – Кононенко Ж.А. (01.12.2020 р.) 

18. Кураторська година на тему «Як впоратися із стресом під час 

сесії» – Єгорова О.В. (01.12.2020 р.) 

19. Ознайомлення з графіком навчального процесу та переліком 

навчальних дисциплін на ІІ семестр 2020-2021 н.р.  – Єгорова О.В. 

(08.12.2020 р.) 

20. Кураторська година на тему: «Спілкування. Правила 

спілкування». Бесіда зі студентами  з метою розширення знань з питань 

спілкування; дати можливість студентам розібратися в собі з метою корекції 

своєї поведінки в процесі спілкування; розвивати їхні творчі здібності. 

Проведення тестування : «Чи приємно з вами спілкуватися» – Песцова-

Світалка О.С. (10.12.2020 р.) 

21. Кураторська година з питань організації навчального процесу в ІІ 

семестрі. Підписання індивідуальних навчальних планів – Тютюнник Ю.М. 

(17.02.2021 р.) 

22. Збори академічної групи. Обговорення результатів зимової 

екзаменаційної сесії та дистанційного навчання. Нагадування Положення про 

організацію освітнього процесу в ПДАА, Положення про індивідуальний 

навчальний план ЗВО – Єгорова О.В., Песцова-Світалка О.С (19.02.2021 р.) 

23. Кураторська година на тему «Шкідливі звички та боротьба із 

ними» – Єгорова О.В., Кононенко Ж.А. (02.03.2021 р.) 

24. Кураторська година на тему «Наукова робота здобувачів вищої 

освіти», запрошення до участі у наукових конференціях на базі ПДАА та 

інших наукових конкурсах. Нагадування правил призначення академічних 

стипендій в ПДАА – Песцова-Світалка О.С. (12.03.2021 р.) 

25. Кураторська година з питань правил проживання у гуртожитка – 

Тютюнник Ю.М. (18.03.2021 р.) 

26. Кураторська година «Академічна доброчесність – норма життя». 

Обговорення основних проявів не доброчесності – Песцова-Світалка О.С. 



(26.03.2021 р.) 

27. Кураторська година «Університетська освіта. Дуальна освіта» – 

Єгорова О.В. (23.03.2021 р.) 

28. Кураторська година «Студентська мобільність» – Єгорова О.В., 

Кононенко Ж.А. (30.03.2021 р.) 

29. Кураторська година, де обговорені підсумки вибору ЗВО 

вибіркових дисциплін на 2 курс – Тютюнник Ю.М. (1.04.2021 р.) 

30. Кураторська година на тему «Участь студентів у просуванні 

інформації про ПДАА у соціальних мережах» для збільшення впізнаваності 

новин факультетів/кафедр – Песцова-Світалка О.С. (09.04.2021 р.) 

31. Кураторська година на тему «Видатні постаті факультету обліку 

та фінансів: історичний огляд» – Єгорова О.В., Кононенко Ж.А. (13.04.2021 

р.) 

32. Кураторська година, де доведена інформація щодо заборгованості 

ЗВО зі сплати за навчання та проживання у гуртожитках – Тютюнник Ю.М. 

(15.04.2021 р.) 

33. Кураторська година «Поточне оцінювання знань студентів». 

Обговорення поточної успішності та стану відвідування ЗВО занять у 

дистанційній формі. Нагадування Положення про організацію освітнього 

процесу в ПДАА – Песцова-Світалка О.С. (19.04.2021 р.) 

34. Кураторська година на тему «Набуття додаткових соціальних 

навичок (soft skills) – вміння працювати у команді, стресостійкість, здатність 

планувати роботу та робочий час тощо» – Єгорова О.В. (27.04.2021 р.) 

35. Кураторська година «Університетська освіта. Дуальна освіта» – 

Кононенко Ж.А. (27.04.2021 р.) 

36. Кураторська година, де обговорені результати атестації та 

питання підготовки до літньої екзаменаційної сесії – Тютюнник Ю.М 

(11.05.2021 р.) 

37. Кураторська година на тему «Стратегія мого професійного 

зростання» – Єгорова О.В. (01.06.2021 р.) 



38. Кураторська година на тему «Правила особистісного культурного 

зростання як основа майбутнього професійного зростання» – Кононенко 

Ж.А. (01.06.2021 р.) 

39. Кураторська година, де здійснювалося заповнення додаткових 

угод до договорів про надання освітніх послуг  – Тютюнник Ю.М. (3.06.2021 

р.) 

40. Кураторська година, де обговорений порядок заповнення анкети 

щодо задоволеності навчальними дисциплінами, які вивчалися у ІІ семестрі –

Тютюнник Ю.М. (7.06.2021 р.) 

 

3. Відзначення знаменних дат 

1. Проведення бесіди на тему «23 вересня – день рідного міста 

Полтава». Пояснення мети та організаційних аспектів проведення 

анкетування «Викладач очима студентів». Забезпечення участі у проведенні 

опитування – Кононенко Ж.А. (23.09.2020 р.) 

2. Кураторська година «100-річна історія  Полтавської державної 

аграрної академії» – Єгорова О.В., Тютюнник Ю.М. (17.11.2020 р.) 

3. Кураторська година на тему «День Європи в Україні» – Єгорова 

О.В., Тютюнник Ю.М. (14.05.2021 р.) 

4. Заходи спрямовані на протидію булінгу 

1. Кураторська година на тему «Запобігання булінгу в колективі. 

Куди звернутись по допомогу у складній психологічній ситуації – 

психологічна служба ПДАА, омбудсмен» – Тютюнник Ю.М., Єгорова О.В., 

Кононенко Ж.А. (29.09.2020 р.; 01.10.2020 р.; 08.10.2020 р.) 

2. Обговорення технології реагування працівників ПДАА на 

встановлення фактів боулінгу – Тютюнник Ю.М. (17.02.2021 р.) 

 

5. Заходи спрямовані на протидію домашньому насильству 

1. Ознайомлення з «Пам’яткою для ЗВО щодо протидії домашньому 

насильству» – Тютюнник Ю.М. (20.10.2020 р.) 

2. Лекція «Про протидію домашньому насильству» в рамках співпраці з 



національною поліцією – Песцова-Світалка О.С. (03.03.2021 р.) 

 

6. Спортивні та оздоровчі заходи 

1. Участь у якості волонтерів у проведенні змагань із скандинавської 

ходи серед людей-інвалідів різних нозологій (організатор змагань 

Полтавський міський заклад «Спорт для всіх») – Єгорова О. В., Кононенко 

Ж. А., Кончаковський Є. О., Чіп Л. О. (23.02.2021 р.) 

 

7. Просвітницькі заходи (в тому числі й бібліотека) 

 

1. Пояснення можливості та умови отримання субсидії для 

студентів, що проживають у гуртожитку» – Кононенко Ж.А. (29.09.2020 р.) 

2. Пояснення особливостей дистанційного навчання – Кононенко 

Ж.А. (12.10.2020 р.) 

3. Опитування ЗВО з метою вивчення їх задоволеності організацією 

та результатами навчального процесу – Кононенко Ж.А. (03.11.2020 р.) 

4. Виховна година на тему: «Україна – правова держава». 

Ознайомлення студентів із  системою їх соціального захисту в державі в 

цілому та академії, зокрема – Песцова-Світалка О.С. (03.11.2020 р.) 

5. Проведення бесіди з приводу відвідування занять та інших 

заходів, що проводить академія. Бесіда на тему «День студента» – Кононенко 

Ж.А. (17.11.2020  р.) 

6. Онлайн лекція «Міжнародна мобільність здобувачів вищої 

освіти: досвід організації та роль в підготовці високоякісних фахівців з 

фінансів, банківської справи та страхування». Кононенко Ж.А. 17.12.2020 р. 

7. Ознайомлення з графіком навчального процесу та переліком 

навчальних дисциплін на ІІ семестр 2020-2021 н.р.  Кононенко Ж.А.

 22.12.2020 р. 

8. Бесіда на тему «Розповсюдження інформації про ПДАА серед 

випускників шкіл». Забезпечення студентів інформацією та наочним 



матеріалом для проведення профорієнтаційної роботи – Кононенко Ж.А. 

(24.12.2020 р.) 

9. Обговорення проектів освітніх програм спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування». Круглий стіл зі 

стейкхолдерами – Кононенко Ж.А.  (12.02.2021 р.) 

10. Зустріч із деканом і начальником навчального відділу на тему: 

«Створення індивідуальної освітньої траєкторії і реалізація права ЗВО на 

вибір навчальних дисциплін»  – Тютюнник Ю.М. (18.02.2021 р.) 

11. Ознайомлення з порядком оформлення податкової знижки на 

навчання – Тютюнник Ю.М. (26.02.2021 р.) 

12. Захід до Міжнародного дня дарування книг. Передача навчальної 

літератури до бібліотеки ПДАА – Єгорова О.В. (14.02.2021 р.) 

13. Кураторська година «Covid-19: профілактика інфікування та 

поширення» – Песцова-Світалка О.С., Єгорова О.В., Кононенко Ж.А. 

(09.11.2020 р.; 09.03.2021 р.; 25.05.2021 р.) 

14. Бесіда на тему «Відповідальність до свого життя та діяльності» – 

Кононенко Ж.А. (06.04.2021 р.) 

8. Заходи патріотичного спрямування 

1. Участь у заходах до Дня вишиванки – Єгорова О.В.,  Кононенко 

Ж.А. (20.05.2021 р.) 

2. Кураторська година на тему «Патріотизм у розумінні сучасної 

української молоді» – Єгорова О.В., Кононенко Ж.А. (26.05.2021 р.) 

 

9. Співпраця зі студентськими радами 

1. Здобувачі вищої освіти даної групи є учасниками студентського 

самоврядування академії (Циб А., Васецький О., Мосензенко В.) – Кононенко 

Ж.А. (протягом навчального року) 

 


