
План організаційно-виховної роботи кафедри фінансів і кредиту 

на 2019-2020 навчальний рік 
 

№ 

п\

п 

Найменування заходів 
Період 

проведення 

П.І.Б. 
Відповідальних 

осіб 

1. Провести відкрите практичне  

заняття зі здобувачами вищої освіти 

спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування» та прийняти 

участь у квесті в КБ ПАТ 

«Приватбанк» 

 

березень-травень 

2020 р. 

 

 

Глущенко Ю. А. 

2. Прийняти участь в організації і 

проведенні заходів з нагоди Дня 

відкритих дверей ПДАА 

березень 2020 р., 

листопад 2020 р. 

Безкровний О. В., 

Дроботя Я. А., 

викладачі кафедри 

3. Прийняти участь в організації та 

проведенні конкурсу-фестивалю 

«Студентська весна -2020» 

квітень 2020 р. Радочіна Ю.І., 

Глущенко Ю. А. 

4. Взяти участь в організації та 
проведенні заходу присвяченого 
Дню пам’яті та примирення, 
«Солдатська каша» 

травень 2020 р. Викладачі 
кафедри 

5. Залучити здібну молодь до роботи 
у наукових гуртках та 
участі у наукових конференціях 

протягом н. р. Куратори 

6. Прийняти  участь в організації 

та проведенні позанавчальних 

культурно-спортивних заходах 

протягом н. р. Викладачі кафедри 

7. Провести лекції-бесіди зі 

здобувачами вищої освіти з метою 

проведення виховної роботи 

протягом н. р. Куратори  

8. Провести зустріч з фінансовими 

фахівцями для здобувачів вищої 

освіти спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

протягом н. р. Безкровний О.В., 

Лихопій В. І. 

9. Організувати екскурсію до 
Полтавського міського центру 
зайнятості  

протягом н. р. Безкровний О.В., 

Лихопій В.І. 

10. Провести екскурсії по історичних 
місцях м. Полтави, 
відвідати музеї, кінотеатри 

протягом н. р. Куратори 

11. 
 

Провести засідання фінансового 
клубу 

протягом н. р. Зоря С.П. 



12. 
 

Організувати та провести 
олімпіади для здобувачів вищої 
освіти 

протягом н. р. Зоря О.П. 

 

13. 

Проводити профорієнтаційну 
роботу серед молоді 

 

протягом н. р. 

 

Безкровний О.В., 

Дроботя Я. А., 

викладачі кафедри 
 

 

14. 

Провести чергування в 

гуртожитках здобувачів вищої 

освіти 

протягом н. р. Викладачі кафедри 

2215. Виконувати обов’язки кураторів 

груп 

 

протягом н. р. Дорошенко О. О.,  
Дроботя Я. А., 

Бражник Л. В. 

Зоря С.П., 

Краснікова О. М., 

Собчишин В. М. 
 

2216. Проводити інтелектуально-

розважальні ігри та лекції для 

студентів коледжів ПДАА 

протягом н.р. Безкровний О. В., 

Томілін О. О., 

Капаєва Л. М., 

Дроботя Я. А., 

викладачі кафедри 

2217. Проводити зустрічі-бесіди та 

лекції для учнів 10-11 класів 

загальноосвітніх шкіл Полтави та 

Полтавської області 

протягом н.р. Безкровний О. В., 

Дроботя Я. А., 

викладачі кафедри 

2218. Проводити екскурсії для 

студентів коледжів ПДАА та 

учнів 10-11 класів 

загальноосвітніх шкіл Полтави та 

Полтавської області 

протягом н.р. Безкровний О. В., 

Дроботя Я. А., 

викладачі кафедри 

19. Прийняти участь у організації 
заходу «День знань» ПДАА 

вересень 2020 р. Радочіна Ю.І. 

20. Прийняти участь у Параді 

вишиванок, присвяченому «Дню 

міста» 

вересень 2020 р. Радочіна Ю.І., 

Глущенко Ю. А.,  

викладачі кафедри 

21. Прийняти участь у «Святі 
першокурсника» 

вересень 2020 р. Радочіна Ю.І., 
 

22. Прийняти участь у 8-му 

регіональному фестивалі 

«Пісенна моя Україна», м. 

Первомайська Миколаївська 

область 

вересень 2020 р. Глущенко Ю. А. 

23. Прийняти участь у організації 

святкових заходів до «Дня 

працівників сільського 

господарства в Україні» 

листопад  

2020 р. 

Радочіна Ю.І., 

Глущенко Ю. А. 



24. Взяти участь у проведенні 

конкурсу  «Студентська  родина»  

листопад 2020 р. Радочіна Ю.І., 

Глущенко Ю. А. 

Завідувач кафедри В. Д. Чумак 
 


