
ПЛАН 

організаційно-виховної, культурно-спортивної та інформаційної роботи  

викладачів кафедри фінансів, банківської справи та страхування на 2020-2021 навчальний рік 

 

Захід Термін виконання 
Відповідальний за 

виконання 

Проведення організаційних зборів груп, обговорення планів на навчальний 

рік 
Вересень 2020 р. Куратори груп 

Участь у концерті з нагоди святкування дня селища Яківці 19 вересня 2020 р. Ю.А. Глущенко  

Участь в організації заходу до Дня першокурсника» в ПДАА Вересень 2020 р. Ю.І. Радочіна  

Участь у Параді вишиванок, присвяченого «Дню міста Полтава» Вересень 2020 р. 

Ю.І. Радочіна, 

Ю. А. Глущенко  

викладачі кафедри 

Участь в організації заходу до  Дня знань в ПДАА Вересень 2020 р. 
Ю.І. Радочіна, 

Ю. А. Глущенко  

Проведення  кураторської  години для ознайомлення з інформацією про 

поточні новини в академії, на факультеті, в гуртожитку 
Протягом року Куратори груп 

Відвідування гуртожитку для ознайомлення з соціально-побутовими 

умовами проживання студентів 
Згідно графіку Викладачі кафедри 

Проведення екскурсій по історичних місцях Полтави, відвідання музеїв, 

кінотеатрів 
Протягом року Куратори груп 

Залучення здібної молоді до роботи наукових гуртків, участі у студентських 

наукових конференціях. 
Протягом року 

С.П. Зоря 

викладачі кафедри 

Організація участі студентів у профорієнтаційній роботі, підготовка 

матеріалів для зустрічей з абітурієнтами за місцем проживання 
Протягом року 

Я. А. Дроботя 

викладачі кафедри 

Проведення   екскурсії та відкритого заняття у вигляді фінансової гри 

«Гроші та кредит – основа стартапу» для школярів полтавських шкіл в 

ПДАА 

Жовтень - грудень 

2020 р. 

О. В. Безкровний, 

Я. А. Дроботя 

Проведення екскурсії «Грошовий обіг на території Полтавщини» для 

здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою ФБСС на базі 
Жовтень 2020 р. О. О. Дорошенко 



Захід Термін виконання 
Відповідальний за 

виконання 

Полтавського краєзнавчого музею імені В. Кричевського  

Проведення зустрічі для здобувачів вищої освіти із провідними фахівцями у 

сфері страхування (представники провідних страхових компаній, страхові 

брокери м. Полтава) 

Жовтень - Листопад 

2020 р. 
С. П. Зоря 

В рамках профорієнтаційної роботи зустріч з учнями 10-11 класів ЗОШ № 9, 

11, 13, 14, 16, 30, 38, 27 м. Полтава (можливе проведення екскурсії до 

ПДАА) 

Жовтень - грудень 

2020 р. 
Я. А. Дроботя 

Прийняття  участі в організації та проведенні заходів Дня відкритих дверей 

ПДАА 
Листопад  2020 р. 

Березень 2021 р. 

О. В. Безкровний,  

Я. А. Дроботя 

викладачі кафедри 

Участь в організації  святкових заходів до Дня працівників сільського 

господарства в Україні 
Листопад  2020 р. 

Ю.І. Радочіна, 

Ю. А. Глущенко  

Участь в організації святкових заходів з нагоди святкування 100-річчя 

ПДАА 
Листопад 2020 р. 

Ю.І. Радочіна, 

Ю. А. Глущенко  

Презентація спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» для 

учнів 10-11 класів полтавських шкіл, зокрема ЗОШ № 27,  9 
Листопад - грудень 

2020 р. 
Я. А. Дроботя  

В рамках профорієнтаційної роботи відвідання Аграрно-економічного 

коледжу ПДДА та проведення відкритого заняття 

Листопад - грудень 

2020 р. 
О. О. Томілін 

Презентація спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 

серед учнів, роз’яснення умов вступу до ВНЗ для учнів ЗОШ  Полтавської 

області 

Листопад 2020 р., 

Березень 2021 р. 
Викладачі кафедри 

Проведення відкритих занять у вигляді фінансової гри  «Предмет фінансової 

науки як пізнання сутності фінансів» для  студентів Полтавського аграрно-

економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії 

Грудень 2020 р. 
Л. М. Капаєва, 

Я. А. Дроботя 

Розповсюдження буклетів спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування» серед сільської молоді Полтавської області Протягом року Я. А. Дроботя 



Захід Термін виконання 
Відповідальний за 

виконання 

Участь у проведенні конкурсу  «Студентська  родина»  Листопад 2020 р. 
Ю.І. Радочіна, 

Ю. А. Глущенко  

В рамках профорієнтаційної роботи відвідання Лубенського фінансово-

економічного коледжу ПДАА, презентація спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування», проведення ділової гри з предмету 

«Фінанси»  

Лютий  - березень 

2021 р. 

О. В. Безкровний 

Л. М. Капаєва 

Проведення відкритого заняття у вигляді фінансової гри  «Професія – це моє 

майбутнє! Фінансова грамотність – повсякдення необхідність!» для  

студентів Полтавського державного аграрного коледжу управління і права 

Полтавської державної аграрної академії 

Березень 

2021 р. 

О. В. Безкровний,  

Я. А. Дроботя 

Проведення відкритого заняття у вигляді фінансової гри «Фінансові ризики 

в суспільстві» для школярів ЗОШ № 27 м. Полтава 

Лютий - березень 

2021 р. 
Я. А. Дроботя 

Проведення заняття на тему: «Альтернативні джерела поповнення дохідної 

частини місцевих бюджетів» та залучення студентів до обговорення   
Березень 2021 р. О.М. Краснікова 

Ознайомча екскурсія до центру бізнес обслуговування  VIP-клієнтів ПГРУ 

«Приватбанк»  зі студентами спеціальності ФБСС 

Березень - травень 

2021 р. 
Ю. А. Глущенко  

Участь в організації та проведенні конкурсу-фестивалю «Студентська весна 

2021» 
Квітень 2021 р. 

Ю.І. Радочіна, 

Ю. А. Глущенко  

Проведення екскурсії до Управління у м. Полтаві ГУ ДПС у Полтавській 

області 
Квітень 2021 р. О. О. Дорошенко 

Організація та проведення заходу, присвяченого Дню пам’яті та 
примирення, «Солдатська каша» 

Травень 2021 р. 
Викладачі 
кафедри 

 

 

Завідувач кафедри                                                                                                                                 Валентина ЧУМАК 


