
ЗВІТ ІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ  
кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій  

за 2017 – 2018 н.р. 
1. Робота в науково-методичних радах  ПДАА.  

2. Робота у Вченій раді ПДАА та вченій раді факультету економіки та менеджменту.  

3. Організація та проведення наукових конференцій, симпозіумів і семінарів.  

4. Робота в науково-методичній раді спеціальності «Інформаційні системи та технології».  

5. Участь у виховній роботі в студентському колективі, виконання обов'язків куратора 

(наставника) академічної групи.  

6. Керівництво студентським науковим гуртком.  

7. Участь в профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці молоді.  

8. Участь в організації та проведенні студентських олімпіад, конкурсів. 

9. Участь в організації та проведенні позанавчальних культурно-спортивних заходів.  

10. Робота в приймальній комісії. 

№ 
п/п 

Найменування робіт 
З ким 

проводиться 
робота 

Виконавець 
Термін 

виконання 
 

1 2 3 4 5 

 Організація та проведення наукових 

конференцій, симпозіумів і семінарів: 

   

 − Щорічна студентська наукова 

конференція кафедри економічної 

кібернетики та інформаційних 

технологій Полтавської державної 

аграрної академії «Сучасні 

інформаційні технології та 

інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі».  

Полтава: ПДАА, 19 квітня 2018 р. 

 викладачі кафедри 19 квітня 

2018 р. 

 − ХІV щорічний міждисциплінарний 

семінар «Студентські роботи за 

науковою тематикою кафедри 

економічної кібернетики та 

інформаційних технологій». 

Полтава: ПДАА, 29 листопада 

2017 р. 

 викладачі кафедри 29 листопада 

2017 р. 

 − Круглий стіл «Підтримка 

діяльності підприємств АПК 

засобами сучасних інформаційних 

систем та технологій». 

Полтава: ПДАА, 13-14 жовтня 

2017 р 

 к.е.н., доцент 

Галич О. А., 

к .с.-г.н., доцент 

Вакуленко Ю.В., 

к.т.н., доцент 

Уткін Ю.В., 

к.ф.-м.н., доцент 

Копішинська О. П. 

13-14 жовтня 

2017 р. 

 − Науково-практичний семінар 

«Підтримка діяльності 

підприємств АПК засобами 

інформаційних систем і 

технологій»  

Полтава: ПДАА, 21 лютого 2018 р. 

 к.е.н., доцент 

Галич О. А., 

к .с.-г.н., доцент 

Вакуленко Ю.В., 

к.т.н., доцент 

Уткін Ю.В., 

к.ф.-м.н., доцент 

Копішинська О. П. 

21 лютого 

2018 р. 
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 − Практичний семінар «Засоби 

сучасних online технологій та 

інформаційних систем  в АПК», 

Полтава: ПДАА, 15 березня 2018 р.  

 к.е.н., доцент 

Галич О. А., 

к .с.-г.н., доцент 

Вакуленко Ю.В., 

к.т.н., доцент 

Уткін Ю.В., 

к.ф.-м.н., доцент 

Копішинська О. П. 

15 березня 

2018 р. 

 Організація участі ЗВО у 

Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт з дисциплін кафедри:  

ЗВО ПДАА викладачі кафедри лютий-

квітень 

2018 р. 

 − ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з 

дисципліни «Інформатика» в 

2017/2018 н.р.  

Призов Д. О.  

(Вет_2017_м_д) 

 

17-19 квітня 

2018 р. 

 − Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Економічна 

кібернетика» у 2017/2018 н. р. 

Вибиванець А. Б.  

(Мен_2014_б_д.) 

 

 

26-27 квітня 

2018 р. 

 Участь у роботі спеціалізованої 

вченої ради по захисту дисертацій при 

Полтавській державній аграрній 

академії 

 к.е.н., доцент  

Галич О.А. 

 

упродовж 

року 

 Участь у вченій раді академії  к.е.н., доцент  

Галич О.А., 

к .с.-г.н., доцент 

Вакуленко Ю.В. 

упродовж 

року 

 Участь у вченій раді факультету 

економіки та менеджменту 

 к.е.н., доцент 

Галич О. А., 

к .с.-г.н., доцент 

Вакуленко Ю.В., 

к.с.-г.н., доцент 

Протас Н. М., 

к.ф.-м.н., доцент 

Копішинська О. П. 

упродовж 

року 

 Участь у науково-методичній раді 

академії 

 к.е.н., доцент 

Галич О. А., 

к .с.-г.н., доцент 

Вакуленко Ю.В., 

к.ф.-м.н., доцент 

Копішинська О. П. 

упродовж 

року 

 Участь у роботі науково-методичної 

ради спеціальності «Інформаційні 

системи та технології» 

 викладачі кафедри упродовж 

року 

 Участь у засіданнях деканату  к.е.н., доцент 

Галич О. А., 

к .с.-г.н., доцент 

упродовж 

року 
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Вакуленко Ю.В., 

к.ф.-м.н., доцент 

Копішинська О.П., 

к.т.н., доцент 

Уткін Ю. В. 

 Участь у засіданнях кафедри  викладачі кафедри упродовж 

року 

 Виконання обов'язків заступника 

завідувача кафедри 

 к.т.н., доцент 

Уткін Ю. В. 

 

упродовж 

року 

 Виконання обов'язків відповідального 

за профспілкову діяльність на 

факультеті 

 к.ф.-м.н., доцент 

Копішинська О. П 

упродовж 

року 

 Виконання обов’язків відповідального 

по кафедрі за наукову, виховну, 

профорієнтаційну роботу та  

висвітлення інформації про діяльність 

кафедри на сайті академії 

 к.с.-г.н. 

Мінькова О. Г.,  

к.с.-г.н., доцент 

Протас Н. М., 

к.ф.-м.н., доцент 

Копішинська О.П., 

Сазонова Н. А. 

упродовж 

року 

 Виконання обов’язків кураторів ЗВО 

факультету 

економіки та 

менеджменту 

куратори  

Вакуленко Ю.В. 

Копішинська О.П., 

Мінькова О. Г. 

Протас Н.М.,  

Уткін Ю.В. 

упродовж 

року 

 Проведення виховної роботи за 

перспективним планом виховної 

роботи факультету економіки та 

менеджменту на 2017-2018 навч.рік: 

ЗВО ПДАА викладачі кафедри  

 Проведення бесід за спеціалізацією 

кафедри: 

❑ "Необхідність вивчення 

комп'ютерної техніки вимога 

сучасності"; 

❑ "Роль Internet у суспільному 

житті" 

ЗВО ПДАА викладачі кафедри упродовж 

року 

 Правове виховання: 

❑ ознайомлення ЗВО з їх правами і 

обов'язками; 

❑ ознайомлення ЗВО з правилами 

проживання в гуртожитках; 

❑ залучення ЗВО до охорони 

громадського порядку (чергування 

у ДНД) 

❑ ознайомлення ЗВО із Законом 

України про вищу освіту. 

ЗВО 

факультету 

економіки та 

менеджменту 

викладачі кафедри упродовж 

року 

 Трудове виховання: 
❑ ознайомлення ЗВО з трудовими 
традиціями колективу ПДАА; 

ЗВО ПДАА викладачі кафедри упродовж 
року 



1 2 3 4 5 

❑ набуття ЗВО трудових умінь і 
навичок, а також досвіду з 
обраної спеціальності під час 
навчальної практики; 

❑ залучення ЗВО до ремонту 
гуртожитків, аудиторій. 

 Морально-етичне виховання: 
проведення бесід та ін. (в рамках 
виховних години, клубу цікавих 
зустрічей, студентського наукового 
гуртка) 

ЗВО ПДАА викладачі кафедри упродовж 
року 

 Естетичне виховання: 
❑ залучення ЗВО до участі у 
художній самодіяльності; 

❑ ознайомлення ЗВО з музеями м. 
Полтави; 

❑ організація культпоходів до 
філармонії, театру ім. Гоголя 

ЗВО 
факультету 
економіки та 
менеджменту 

куратори  
Вакуленко Ю.В. 
Копішинська О.П., 
Мінькова О. Г. 
Протас Н.М.,  
Уткін Ю.В. 

упродовж 
року 

 Фізичне виховання: 
❑ ознайомлення ЗВО із 
спортивною базою академії та її 
спортивними традиціями 

ЗВО 
факультету 
економіки та 
менеджменту 

куратори  
Вакуленко Ю.В. 
Копішинська О.П., 
Мінькова О. Г. 
Протас Н.М.,  
Уткін Ю.В. 

упродовж 
року 

 Екологічне виховання: 
❑ проведення бесід про сучасну 
екологічну ситуацію на 
Полтавщині; 

❑ проведення бесід на тему 
"Екологія і економіка" 

ЗВО 
факультету 
економіки та 
менеджменту 

куратори  
Вакуленко Ю.В. 
Копішинська О.П., 
Мінькова О. Г. 
Протас Н.М.,  
Уткін Ю.В. 

упродовж 
року 

 Залучення здобувачів вищої освіти до 
участі у культурно-просвітницьких 
загально академічних заходах, 
спортивних змаганнях та науковій 
роботі   

ЗВО 
факультету 
економіки та 
менеджменту 

куратори  
Вакуленко Ю.В. 
Копішинська О.П., 
Мінькова О. Г. 
Протас Н.М.,  
Уткін Ю.В. 

упродовж 
року 

 Участь у профорієнтаційній роботі учні середніх 
закладів 
освіти 

викладачі кафедри упродовж 
року 

 Робота у приймальній комісії  викладачі кафедри 12–26 липня 
2018 р. 

 Чергування у гуртожитку   викладачі кафедри упродовж 
року 

 Керівництво студентським науковим 
гуртком 

ЗВО ПДАА к.с.-г.н. 
Мінькова О. Г . 

упродовж 
року 

 Складання індивідуальних планів 
викладачів та звітів за виконану 
роботу 

  серпень-
вересень 
2017 р.,  

липень 2018 р.  

Завідувач кафедри економічної кібернетики  

та інформаційних технологій, к.с.-г.н., доцент      Ю. В. Вакуленко 


