
ЗВІТ 

про стан проведення організаційно-виховної, культурно-спортивної та інформаційної роботи  

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

 
№ 

Захід 
П.І.Б. 

відповідальних  

Відмітка про 

виконання 

Культурно-спортивні заходи  
1. Провели захід до  «Дня знань» в ПДАА Радочіна Ю.І. 15.09.2020 р. 

2. Взяли участь у концерті з нагоди святкування дня с. Яківці Глущенко Ю.А. 19.09. 2020 р. 

3. Взяли участь у Параді вишиванок, присвяченого «Дню міста 

Полтава» 
Радочіна Ю.І., викладачі кафедри 24.09. 2020 р. 

Школа кураторів  

1. Здійснили роз’яснення здобувачам вищої освіти умов дистанційного 

навчання та навчального процесу з використанням платформи 

Google meet 

Безкровний О.В., Дорошенко О.О., Дроботя Я.А., 

Зоря С.П., Краснікова О.М. 

05.10.2020 р.. 

 

2. Провели бесіду зі здобувачами вищої освіти стосовно захисту прав і 

протидії насильству в рамках проекту співпраці Полтавської 

державної аграрної академії з обласним благодійним фондом 

«Громадське здоров’я: насильство в сім’ї, булінг, репродуктивне 

здоров’я» 

Безкровний О.В., Дорошенко О.О., Дроботя Я.А., 

Зоря С.П., Краснікова О.М. 

27.10.2020 р 

3. Провели бесіду зі здобувачами вищої освіти стосовно протидію 

насильству (онлайн-зустріч) в рамках проекту Bridging the Gaps 

Безкровний О.В., Дорошенко О.О., Дроботя Я.А., 

Зоря С.П., Краснікова О.М. 

28.10.2020 р. 

4. Провели бесіду в рамках співпраці Полтавської державної аграрної 

академії з обласним благодійним фондом «Громадське здоров’я: 

насильство в сім’ї, булінг, репродуктивне здоров’я» про булінг 

Безкровний О.В., Дорошенко О.О., Дроботя Я.А., 

Зоря С.П., Краснікова О.М. 

04.11.2020 р. 

5. Провели бесіду в рамках співпраці Полтавської державної аграрної 

академії з обласним благодійним фондом «Громадське здоров’я: 

насильство в сім’ї, булінг, репродуктивне здоров’я» про 

репродуктивне здоров’я  

Безкровний О.В., Дорошенко О.О., Дроботя Я.А., 

Зоря С.П., Краснікова О.М. 

09.11.2020 р. 

6. Провели бесіду зі здобувачами вищої освіти стосовно попередження 

захворювання  COVID-19  

Дорошенко О.О. 

Безкровний О.В. 

Краснікова О. М., Дроботя Я.А. 

24.02.2021 р. 

03.03.21 р. 

12.03.2021 р. 

7. Відвідали здобувачів, які мешкають у гуртожитках, провели огляд 

умов їх проживання та бесіду стосовно правил проживання 

Краснікова О. М., Дроботя Я.А.  

Зоря С.П. 

17.03.2021 р. 

18.03.2021 р. 



№ 
Захід 

П.І.Б. 

відповідальних  

Відмітка про 

виконання 

Дорошенко О.О. 

Безкровний О.В. 

 

26.03.2021 р. 

31.03.2021 р. 

 

 Кураторські години (кількість і тематика) 

1. Провели організаційні збори груп обговорення освітньо-професійної 

програми та навчальних планів та бесіди зі здобувачами вищої освіти 

стосовно роз’яснення графіку навчального процесу на 2020-2021 н.р . 

Зоря С.П. 

Безкровний О.В., Краснікова О. М. 

Дроботя Я.А. 

Дорошенко О.О.  

01.09.2020 р 

02.09.2020 р 

02.09.2020 р  

21.09.2020 р. 

 

2. Обговорили питання організації ефективного освітнього процесу, 

дозвілля та спортивно-масової роботи. Ознайомили з можливостями 

кабінету здобувачів вищої освіти. Ознайомили здобувачів вищої 

освіти із запланованим проектом Студентської ради ПДАА Школа 

майбутнього працівника «Злітна смуга» 

Безкровний О.В. 

Зоря С.П. 

Краснікова О. М., Дроботя Я.А. 

Дорошенко О.О. 

 

09.09.2020 р. 

15.09.2020 р. 

16.09.2020 р. 

29.09.2020 р. 

3. Відвідали гуртожитки з метою ознайомлення з соціально-

побутовими умовами проживання студентів здобувачів вищої освіти 

Безкровний О.В., Дроботя Я.А., Краснікова О. М. 23.09.2020 р. 

4. Провели екскурсії «Грошовий обіг на території Полтавщини» для 

здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 

Фінанси, банківська справа та страхування на базі Полтавського 

краєзнавчого музею імені Василя Кричевського  

Дорошенко О.О. 29.09.2020 р. 

5.  Провели екскурсії по історичних місцях Полтави Дроботя Я. А., Краснікова О.М. 30.09.2020 р. 

6. Провели бесіди зі здобувачами щодо роботи наукових гуртків та 

гуртків художньої самодіяльності в академії  

Безкровний О.В. 

Краснікова О.М. 

Безкровний О.В.   

Дорошенко О.О. 

21.10.2020 р. 

09.10.2020 р. 

21.10.2020 р. 

24.10. 2020 р. 

7. Провели бесіди стосовно  участі у студентських наукових 

конференціях  

Краснікова О.М., Дроботя Я. А., 

Безкровний О.В.   

Дорошенко О.О. 

14.10.2020 р. 

04.11.2020 р. 

08.12.2020 р. 

8. Провели бесіду з приводу формування наукових поглядів у 

здобувачів вищої освіти, залучення до роботи студентського 

наукового гуртка «Фінансовий клуб», а також до участі у VII 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених 

Зоря С.П. 

 

06.10.2020 р. 

 



№ 
Захід 

П.І.Б. 

відповідальних  

Відмітка про 

виконання 

«Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення 

теорії та проблеми практики»  

9. 
Здійснювали відвідання музеїв, кінотеатрів 

куратори протягом 

року 

10. Ознайомили здобувачів вищої освіти з організацією взаємодії 

психологічної служби ПДАА та омбудсмена учасників освітнього 

процесу  

Дорошенко О.М. 05.10.2020 р. 

 

11. Провели лекцію-бесіду щодо дотримання принципів академічної 

доброчесності   

Безкровний О.В., Краснікова О.М. 

Зоря С.П., Дроботя Я.А. 

Дорошенко О.О. 

12.10.2020 р. 

13.10.2020 р. 

10.11.2020 р. 

12. Провели бесіду зі здобувачами щодо залучення їх до  участі у 

профорієнтаційній роботі,  здійснили підготовку матеріалів для 

зустрічей з абітурієнтами  

Дроботя Я. А. 

Дорошенко О.О. 

29.10.2020 р. 

05.05.2021 р 

13. Провели  фінансову гру «Гроші та кредит – основа стартапу»  Дроботя Я. А. 11.11.2020 р. 

14. Провели бесіду зі здобувачами вищої освіти стосовно поводження на 

території академії  

Безкровний О.О., Краснікова О.М., Дроботя Я. А. 

Дорошенко О.О. 

18.11.2020 р. 

 

09.04.2021 р. 

15. Провели бесіду зі здобувачами вищої освіти щодо поточного 

підведення підсумків навчання за 1 семестр 2020-2021 н.р. 

Безкровний О.В. 

Зоря С.П. 

Краснікова О.М. 

25.11.2020 р. 

01.12.2020 р. 

02.12.2020 р 

16. Провели бесіди зі здобувачами вищої освіти стосовно роз’яснення 

графіку навчального процесу на другий семестр 2020-2021 н.р. 

Зоря С.П. 09.02.2021 р. 

17. Здійснили обговорення Положення про порядок вирішення 

конфліктних ситуацій у Полтавській державній аграрній академії  

куратори 23.02.2021 р. 

18. Проведення бесіди зі здобувачами вищої освіти стосовно 

узагальнення результатів навчання за перший семестр 2020-2021 н.р.  

куратори 24.02.2021 р. 

19 Провели обговорення Положення про омбудсмена учасників 

освітнього процесу Полтавської державної аграрної академії  

куратори 09.03.2021 р. 

20. Здійснили інформування стосовно анонсованого конкурсу 

відеороликів «Доброчесність починається з тебе». Ознайомлення із 

конкурсними роботами попереднього року з метою популяризації 

академічної доброчесності  

Зоря С.П. 23.03.2021 р. 



№ 
Захід 

П.І.Б. 

відповідальних  

Відмітка про 

виконання 

21. Провели бесіду щодо культури спілкування між собою та з 

викладачами  

Безкровний О.В., Дроботя Я. А. 

Дорошенко О.О. 

24.03.2021 р. 

19.05.2021 р. 

22. Провели бесіду зі здобувачами вищої освіти щодо  участі у щорічній 

студентській науковій конференції  

Зоря С.П. 06.04.2021 р. 

23. 
Провели бесіду на тему: Скажи наркотикам «НІ»! Міфи та факти про 

алкоголь  

Безкровний О.В., Краснікова О.М., Дроботя Я.А.  

Зоря С.П. 

Дорошенко О.О. 

10.03.21 р. 

20.04.2021 р. 

19.05.21 р. 

24. Провели обговорення результатів атестації за 2 семестр 2020-2021 

н.р. 

Зоря С.П. 11.05.2021 р. 

25. Провели обговорення ступеня задоволеності здобувачів вищої освіти 

освітнім процесом. Ознайомили здобувачів із можливостями 

проходження анкетування ініційованого відділом моніторингу та 

забезпечення якості освіти  

Зоря С.П. 25.05.2021 р. 

Заходи спрямовані на протидію булінгу 

1. За підтримки Департаменту соціального захисту населення 

Полтавської ОДА провели роз’яснення щодо заходів протидії 

булінгу   

куратори 23.02.2021 р. 

Заходи спрямовані на протидію домашньому насильству 

1. 
За підтримки Департаменту соціального захисту населення 

Полтавської ОДА стосовно заходів протидії домашньому насильству 

Провели роз’яснення  

Безкровний О.О. 

Зоря С.П. 

Дроботя Я. А., Краснікова О.М. 

 

24.02. 2021 р 

25.02.2021 р. 

26.02.2021 р. 

Заходи патріотичного спрямування 

1 Провели захід щодо виховання патріотизму та поваги до історичної 

спадщини українського народу в рамках святкування Дня 

українського козацтва  

Дорошенко О.О. 05.10.2020 р. 

2. Провели бесіди зі здобувачами вищої освіти на тему: «Голодомор – 

це геноцид Українського народу»  

Зоря С.П. 27.11.2020 р. 

3. Провели лекції –бесіди на тему: «Україна – суверенна держава» до 

Дня Соборності України 

Дорошенко О.О. 08.12.2020 р. 

Профорієнтаційні заходи 

1. Прийняли  участь в організації та проведенні заходів Дня відкритих Безкровний О. В.,  



№ 
Захід 

П.І.Б. 

відповідальних  

Відмітка про 

виконання 

дверей ПДАА Дроботя Я. А., 

викладачі кафедри 

13.03.2021 р. 

2. Провели презентацію спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування» серед учнів, роз’яснення умов вступу до ВНЗ для учнів 

ЗОШ  Полтавської області. 

Викладачі кафедри протягом 

року 

3. Здійснили розповсюдження буклетів спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» серед сільської молоді 

Полтавської області 

Дроботя Я. А. протягом 

року 

4. Провели відкрите заняття у вигляді фінансової гри «Фінансові 

ризики в суспільстві» для школярів ЗОШ № 26 м., Полтава  

Дроботя Я. А. 25.02.2021 р. 

5. В рамках профорієнтаційної відвідання Лубенського фінансово-

економічного коледжу ПДАА, здійснили презентацію спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування», проведення ділової гри 

з предмету «Фінанси»  

Капаєва Л. М. 

Глущенко Ю.А. 

11.03.2021 р. 

6. Провели відкрите 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 

О. В. Безкровний, Я. А. Дроботя 12.03.2021 р. 

 

Відповідальна за виховну роботу на кафедрі    

фінансів, банківської справи та страхування                                                                                                                 Юлія   ГЛУЩЕНКО 

 


