
Звіт  

про проведену  виховну роботу  

на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування за 2020 рік 
 

№ 

п\п 

Найменування заходів П.І.Б. 
відповідальних 

Відмітка про 

виконання 

1. Провели відкрите практичне  

заняття зі здобувачами вищої освіти 

спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування» та прийняли 

участь у квесті в КБ ПАТ 

«Приватбанк» 

 

 

Глущенко Ю. А. 

 

3 березеня 2020 р. 

9 березеня 2020 р 

2. Прийняли участь в організації і 

проведенні заходів з нагоди Дня 

відкритих дверей ПДАА 

Безкровний О. В., 

Дроботя Я. А., 

викладачі кафедри 

березень 2020 р. 

3. В рамках виконання програми «100 

добрих справ» висадили саджанці 

Катальпи в Аграрно-економічному 

фаховому коледжі ПДАА 

Викладачі 

кафедри 

16 червня 2020 р. 

4. Залучали здібну молодь до роботи 
у наукових гуртках та 
участі у наукових конференціях 

Куратори протягом н. р. 

5. Прийняли  участь в організації 

та проведенні позанавчальних 

культурно-спортивних заходах 

Викладачі 

кафедри 

протягом н. р. 

6. Провели лекції-бесіди зі 

здобувачами вищої освіти з метою 

проведення виховної роботи 

Куратори протягом н. р. 

7. Провели зустріч з фінансовими 

фахівцями для здобувачів вищої 

освіти спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Безкровний О.В., 

Дроботя Я.А. 

8 квітня 2020 р. 

5 червня 2020 р. 

8. Провели захід «ПДАА за чисте 
довкілля», здійснювали 
прибирання території ставків у 
мікрорайоні Огнівка 

Викладачі 

кафедри 

1 липня 2020 р. 

9. Провели засідання студентського 
наукового гуртка «Фінансовий 
клуб» 

Зоря С.П. протягом н. р. 

10. 
 

Організували та провели олімпіади 
для здобувачів вищої освіти 

Зоря О.П. протягом н. р. 

 

11. 

Провели зустрічі бесіди та онлайн 
зустрічі  з  учнями 10-11 класів 
ЗОШ м. Полтави з приводу 
профорієнтаційної роботи 

Безкровний О.В., 

Дроботя Я. А., 

викладачі кафедри 
 

 

протягом н. р. 

12. Провели інтелектуально-

розважальні фінансові ігри для 

Безкровний О.В., 

Дроботя Я. А. 
 

 

протягом н. р. 



учнів ЗОШ м. Полтави в рамках 
профорієнтаційної роботи 

13. Організували екскурсії для учнів 
ЗОШ м. Полтави до ПДАА 

Безкровний О.В., 

Дроботя Я. А. 
 

 

протягом н. р. 

2214. Провели онлайн зустрічі-бесіди та 

лекції для учнів 10-11 класів 

загальноосвітніх шкіл Полтавської 

області 

Безкровний О. В., 

Дроботя Я. А., 

викладачі кафедри 

протягом н.р. 

2215. Провели інтелектуально-

розважальні ігри та лекції для 

студентів коледжів ПДАА 

Безкровний О. В., 

Томілін О. О., 

Капаєва Л. М., 

Дроботя Я. А., 

викладачі кафедри 

протягом н.р. 

 

16. 

Здійснили чергування в 

гуртожитках здобувачів вищої 

освіти ПДАА 

Викладачі кафедри протягом н. р. 

згідно графіку 
 

2217. Виконували обов’язки кураторів 

груп 

 

Дорошенко О. О., 

Дроботя Я. А., 

Бражник Л. В. 

Зоря С.П., 

Краснікова О. М., 

Собчишин В. М. 
 

протягом н. р. 

18. Прийняли участь у організації 
заходу «День знань» ПДАА 

Радочіна Ю.І. 
 

15 вересня 2020 р. 

19. Прийняли участь у Параді 

вишиванок, присвяченому «Дню 

міста» 

Радочіна Ю.І., 

Глущенко Ю. А., 

викладачі 

кафедри 

20 вересня 2020 р. 

Завідувач кафедри В. Д. Чумак 


