
ЗВІТ З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

1. Організація та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, 

круглих столів, олімпіад, конкурсів, екскурсій, виставок,  

спортивних змагань та інших заходів 
№ 
п/п 

ПІБ виконавця Назва заходу, Дата і місце проведення 
Кількість учасників 

1.  Уткін Ю.В. 

Вакуленко Ю.В.  

Галич О. А.. 

Дегтярьова Л. М 

Дубик А. М 

Івко С. О  

Калініченко А. В. 
Костоглод К. Д 

Копішинська О. П. 

Мінькова О. Г. 

Одарущенко О. Б 

Поночовний Ю. Л. 

Протас Н.М. 

Сазонова Н. А 

XV Міждисциплінарний семінар «Студентські роботи за науковою тематикою 

кафедри інформаційних систем та технологій ПДАА» 15.11.2018р., Полтава: 

ПДАА 

 

 

2. Уткін Ю.В. 

Вакуленко Ю.В.  

Галич О. А.. 

Дегтярьова Л. М 

Дубик А. М 
Івко С. О  

Калініченко А. В. 

Костоглод К. Д 

Копішинська О. П. 

Мінькова О. Г. 

Одарущенко О. Б 

Поночовний Ю. Л. 

Протас Н.М. 

Сазонова Н. А 

Щорічна студентська наукова конференція кафедри інформаційних систем та 

технологій Полтавської державної аграрної академії «Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики в економіці, менеджменті та бізнесі», 22 

травня 2019 р., Полтава: ПДАА 

 
 

 

3. Уткін Ю.В. 

Галич О. А. 

Копішинська О. П. 

Мінькова О.Г. 
Одарущенко О. Б 

Протас Н.М. 

І тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Інформатика». Полтавська 

державна аграрна академія, кафедра інформаційних систем та технологій. 

 Галич О. А..  

Уткін Ю.В. 

Копішинська О. П. 

Одарущенко О. Б 

Поночовний Ю. Л. 

Протас Н.М. 

Вакуленко Ю.В.  

Мінькова О.Г. 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна 
кібернетика» у 2018/2019 н. р., І тур. 
Полтавська державна аграрна академія, кафедра інформаційних систем та 

технологій. 18.12.2018 р. 

4. Вакуленко Ю.В.  

Галич О. А..  

Оргкомітет науково-практичної конференції за підсумками проходження 

здобувачами вищої освіти виробничих практик. квітень 2019 року, Полтава: 

ПДАА 

5. Уткін Ю.В. 
Вакуленко Ю.В.  

Галич О. А.. 

Дегтярьова Л. М 

Дубик А. М 

Івко С. О  

Калініченко А. В. 

Костоглод К. Д 

Копішинська О. П. 

Мінькова О. Г. 

Одарущенко О. Б 

I етап Всеукраїнської студентської олімпіади серед студентів економічних та 
технічних закладів вищої освіти України з навчальної дисципліни «Математика», 

29.03.2019 року, кафедра інформаційних систем та технологій,  ПДАА, студенти 1 

та 2 курсів спеціальності «Інформаційні системи та технології» 

 



Поночовний Ю. Л. 

Протас Н.М. 

Сазонова Н. А 

6. Одарущенко О. Б 

 

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади серед студентів економічних та 

технічних закладів вищої освіти України з навчальної дисципліни «Математика», 

14-17 травня 2019, Сумський державний університет, 3 учасники (студенти 1 

курсу спеціальності «Інформаційні системи та технології»)  (участь в оргкомітеті) 

7. Уткін Ю.В. 

Галич О. А. 

Копішинська О. П. 
 

Участь у дводенній міжрегіональній спеціалізованій виставці «АГРОПРОМ – 

ПОЛТАВА 2018». 

Організація та проведення: 

Круглий стіл «ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК ЗАСОБАМИ 

СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ», 13-14 жовтня 

2017 р 

Організація та проведення науково-практичного семінару користувачів 

інформаційної системи «Soft.Farm» 

Організація науково-практичного семінару «Підтримка діяльності підприємств 
АПК засобами інформаційних систем і технологій»  

Організація практичний семінар «Засоби сучасних online технологій та 

інформаційних систем  в АПК», 

8 Калініченко А. В. Участь спеціалізованому фестивалі – Х Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki (Х 

Загальнопольський фестиваль екоенергетики), 9–12.10.2018, м. Ополе, Польща. 

Результат участі – сертифікат 

9. Мінькова О. Г. Керівництво студентським науково-дослідним гуртком «Економічна кібернетика». 

10. Уткін Ю.В. 

Вакуленко Ю.В.  

Галич О. А.. 
Дегтярьова Л. М 

Дубик А. М 

Івко С. О  

Калініченко А. В. 

Костоглод К. Д 

Копішинська О. П. 

Мінькова О. Г. 

Одарущенко О. Б 

Поночовний Ю. Л. 

Протас Н.М. 

Сазонова Н. А 

Створення інформаційних ресурсів та агітаційна робота для ознайомлення із 

вибором спеціальності випускників закладів середньої освіти (група створена в 

соціальній мережі Facebook та Instagram студентом 1 курсу спеціальності 
«Інформаційні системи та технології» Федорченко М. системний адміністратор) 

11. Уткін Ю.В. 

Вакуленко Ю.В.  
Галич О. А.. 

Дегтярьова Л. М 

Дубик А. М 

Івко С. О  

Калініченко А. В. 

Костоглод К. Д 

Копішинська О. П. 

Мінькова О. Г. 

Одарущенко О. Б 

Поночовний Ю. Л. 

Протас Н.М. 
Сазонова Н. А 

Організація, проведення та участь у семінарі «Енергоінформаційне моделювання 

майбутнього як основа добробуту», 06.06.2019 

 



2. Профорієнтаційна робота 
№  

п/п ПІБ керівника 

Назва  

Дата і місце проведення  

Кількість учасників 
1.  Уткін Ю.В.,  

к.т.н., доцент 

1. Участь в організації та проведенні „Днів відкритих дверей”. Потенційні абітурієнти. 30 

осіб. 

2. Проведення бесіди  та профорієнтаційна робота щодо навчання в Полтавській державні 

аграрній академії. Потенційні абітурієнти. Протягом навчального року. 

3. Інформаційна підготовка щодо особливостей викладання комп’ютерних дисциплін у 

ПДАА та запрошення на навчання до ПДАА. Учасники  другого туру олімпіади по 

інформатиці серед учнів старших класів загально навчальних закладів м. Полтава. 10 осіб. 

Березень-квітень 2019 р. 

4. Агітаційна робота та інформування потенційних абітурієнтів про спеціальність  126 

«Інформаційні системи та технології». Квітень-червень  2019  р. 

5. Участь у вступній компанії 2019-2020 н.р. Відбіркова комісія по спеціальності 126 
«Інформаційні системи та технології» Абітурієнти. 10.07-22.07.2019 р. 

6. Створення інформаційних ресурсів та агітаційна робота для ознайомлення із вибором 

спеціальності випускників закладів середньої освіти (група створена в соціальній мережі 

Facebook та Instagram студентом 1 курсу спеціальності «Інформаційні системи та технології» 

Федорченко М. системний адміністратор) 

2.  Вакуленко 

Ю.В. , к.с.-г.н, 

доцент 

1. Проведення співбесіди на заочну форму навчання. Випускники технікумів і коледжів 

регіону.120 осіб.  

2. Проведення бесіди «Переваги отримання повної вищої освіти на факультеті економіки та 

менеджменту». Випускники ОКР „Бакалавр” факультетів ПДАА, заочна форма навчання. 60 

осіб.  

3. Участь у роботі приймальної комісії. Абітурієнти. 10.07-22.07.2019 р. 

4. Участь у роботі приймальної комісії. Відбіркова комісія по спеціальності «Інформаційні 

системи та технології» Абітурієнти. 10.07-22.07.2019 р. 
5. Розробка заходів з розвитку партнерства із загальноосвітніми школами та навчальними 

закладами І-ІІ рівня акредитації по тематиці «Основні напрямки підготовки фахівців у 

ПДАА». Керівництво загальноосвітніх шкіл та  навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. 

Протягом навчального року. 

6. Агітаційна робота та інформування потенційних абітурієнтів про спеціальність  126 

«Інформаційні системи та технології». квітень-червень  2019 р. 

3.  Галич О. А.. 

к.е.н., доцент 

1. Проведення співбесіди на заочну форму навчання. Випускники технікумів і коледжів 

регіону.120 осіб.  

2. Проведення бесіди «Переваги отримання повної вищої освіти на факультеті економіки та 

менеджменту». Випускники ОКР „Бакалавр” факультетів ПДАА, заочна форма навчання. 60 

осіб.  

3. Агітаційна робота та інформування потенційних абітурієнтів про спеціальності  035 
«Філологія», 081 «Право», 126 «Інформаційні системи та технології». березень-червень  2019 

р. 

4. Участь у роботі приймальної комісії. Фахові вступні випробування. Абітурієнти. 10.07-

22.07.2019 р. 

5. Створення інформаційних ресурсів та агітаційна робота для ознайомлення із вибором 

спеціальності випускників закладів середньої освіти (група створена в соціальній мережі 

Facebook та Instagram студентом 1 курсу спеціальності «Інформаційні системи та технології» 

Федорченко М. системний адміністратор) 

4.  Дегтярьова Л. 

М. 

к.т.н., доцент 

1. Агітаційна робота та інформування потенційних абітурієнтів про спеціальність  126 

«Інформаційні системи та технології». квітень-червень  2019 р. 

5.  Дубик А. М  

к.т.н., доцент 

1. Агітаційна робота та інформування потенційних абітурієнтів про спеціальність  126 

«Інформаційні системи та технології». квітень-червень  2019 р. 

6.  Івко С. О  
к.т.н., доцент 

1. Агітаційна робота та інформування потенційних абітурієнтів про спеціальність  126 
«Інформаційні системи та технології». квітень-червень  2019 р. 



№  

п/п ПІБ керівника 

Назва  

Дата і місце проведення  

Кількість учасників 
7.  Калініченко А. 

В., д.с.-г.н, 

професор 

1.Проведено цикл ознайомчих екскурсій для випускників полтавських шкіл у Лабораторії 

Відновлювальних джерел енергії ПДАА – всього    4  екскурсійних груп. Учні Полтавських 

шкіл, ліцеїв та гімназій. 80 осіб. 5.04., 12.04., 19.04., 26.04.2019 р. 

2. Проведена бесіда на тему: «Навчання  в Полтавській державній аграрній академії», 

«Вступна кампанія 2019-2020 н.р.» (роздача інформаційних листів про навчання в ПДАА). 

Випускники та батьки Полтавської СШ № 5. 40 осіб. 10.05.2019 р. 

3. Проведена бесіда на тему: «Навчання  в Полтавській державній аграрній академії», 

«Вступна кампанія 2019-2020 н.р.» (роздача інформаційних листів про навчання в ПДАА). 

Випускники та батьки Полтавської СШ № 6. 30 осіб. 17.05.2019 р. 

4. Бесіда з завучем гімназії  № 6 та запрошення  на день відкритих дверей учнів 11 класів та їх 
батьків. Завуч гімназії № 6 м. Полтави.1.03.2019 р. 

5. Розробка заходів з розвитку партнерства із загальноосвітніми школами та навчальними 

закладами І-ІІ рівня акредитації по тематиці «Основні напрямки підготовки фахівців у 

ПДАА». Керівництво загальноосвітніх шкіл та  навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. 

Протягом навчального року. 

8.  Копішинська 

О. П., к.ф.-м.н., 

доцент 

1. Участь в організації та проведенні „Днів відкритих дверей”. Потенційні абітурієнти. 20 

осіб. 

2. Розповсюдження профорієнтаційних матеріалів (плакати та запрошення на день відкритих 

дверей  ПДАА). Запрошення  бажаючих на День відкритих дверей факультету, на підготовчі 

курси. Потенційні  абітурієнти Полтавського р-ну: с. Супрунівка, с. Малий Тростянець. 

Протягом року. 

3. Виступи  на батьківських зборах ЗОШ № 38 м. Полтава, 20 осіб. 21.09.2018 р., 6.12.2018 р., 

21.03.2019 р. 
4. Розробка заходів з розвитку партнерства із загальноосвітніми школами та навчальними 

закладами І-ІІ рівня акредитації по тематиці «Основні напрямки підготовки фахівців у 

ПДАА». Керівництво загальноосвітніх шкіл та  навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. 

Протягом навчального року. 

5. Агітаційна робота та інформування потенційних абітурієнтів про спеціальність  126 

«Інформаційні системи та технології». квітень-червень  2019 р. 

6.Участь у вступній компанії 2019-2020  н.р. Відбіркова комісія по спеціальності 126 

«Інформаційні системи та технології» Абітурієнти. 10.07-22.07.2019 р. 

7. Створення інформаційних ресурсів та агітаційна робота для ознайомлення із вибором 

спеціальності випускників закладів середньої освіти (група створена в соціальній мережі 

Facebook та Instagram студентом 1 курсу спеціальності «Інформаційні системи та технології» 
Федорченко М. системний адміністратор) 

9.  Костоглод К. 

Д.,  

доцент 

1. Участь в організації та проведенні „Днів відкритих дверей”. Потенційні абітурієнти.  

2. Інформування про центр незалежного зовнішнього оцінювання при ПДАА та запрошення 

на навчання в ПДАА. Вчителі, батьки та учні ЗОШ № 2  № і № 22 м. Полтави. 40 осіб. 14-

16.11.2018  р. 

3. Участь у вступній компанії 2019-2020 н.р. Відбіркова комісія по спеціальності 126 

«Інформаційні системи та технології» Абітурієнти. 10.07-22.07.2019 р. 

10.  Мінькова О. Г.,  

к.с.-г. н, доцент 

1. Залучення студентів до профорієнтаційної роботи.Студенти  2-3 курсів  факультету 

економіки та менеджменту ПДАА. 20 осіб. Протягом навчального року. 

2. Бесіди на тему «Умови навчання в ПДАА за двома спеціальностями одночасно». 18-20 

осіб. Протягом навчального року. 

3. Бесіда на тему «Навчання в ПДАА. Особливості викладання комп’ютерних дисциплін у 

ПДАА». Запрошення бажаючих на День відкритих дверей факультету. Учні випускних класів 

Бугаївської ЗОШ. Протягом  навчального року.  
4. Участь у вступній компанії 2017-2018 н.р. Відбіркова комісія по спеціальності 126 

«Інформаційні системи та технології» Абітурієнти. 10.07-22.07.2019 р. 



№  

п/п ПІБ керівника 

Назва  

Дата і місце проведення  

Кількість учасників 
11.  Одарущенко О. 

Б к.т.н., доцент 

1. Виконання обов’язків відповідального по кафедрі за профорієнтаційну роботу 

2. Участь в організації та проведенні „Днів відкритих дверей”. Потенційні абітурієнти 

3. Агітаційна робота та інформування потенційних абітурієнтів про спеціальність  126 

«Інформаційні системи та технології». квітень-червень  2019 р. 

4. Проведення бесід на тему «Навчання в ПДАА. Особливості викладання комп’ютер-них 

дисциплін у ПДАА». Запрошення бажаючих на День відкритих дверей факультету. Учні 

випускних класів ЗОШ № 34 м. Полтава. Протягом  навчального року. 

5. Участь у вступній компанії 2019-2020 н.р. Відбіркова комісія по спеціальності 126 

«Інформаційні системи та технології» Абітурієнти. 10.07-22.07.2019 р. 

6. Створення інформаційних ресурсів та агітаційна робота для ознайомлення із вибором 
спеціальності випускників закладів середньої освіти (група створена в соціальній мережі 

Facebook та Instagram студентом 1 курсу спеціальності «Інформаційні системи та технології» 

Федорченко М. системний адміністратор) 

12.  Поночовний 

Ю. Л. к.т.н., 

с.н.с., доцент 

1.Участь в організації та проведенні „Днів відкритих дверей”. Потенційні абітурієнти 

2. Агітаційна робота та інформування потенційних абітурієнтів про спеціальність  126 

«Інформаційні системи та технології». квітень-червень  2019 р. 

3. Бесіда на тему «Навчання в ПДАА. Особливості викладання комп’ютерних дисциплін у 

ПДАА». Учні  Щербанівського навчально-виховного комплексу, м. Полтава  

4. Участь у вступній компанії 2019-2020 н.р. Відбіркова комісія по спеціальності 126 

«Інформаційні системи та технології» Абітурієнти. 10.07-22.07.2019 р. 

5. Створення інформаційних ресурсів та агітаційна робота для ознайомлення із вибором 

спеціальності випускників закладів середньої освіти (група створена в соціальній мережі 

Facebook та Instagram студентом 1 курсу спеціальності «Інформаційні системи та технології» 
Федорченко М. системний адміністратор) 

13.  Протас Н.М.,  

к.с.-г.н, доцент 

1. Участь в організації та проведенні „Днів відкритих дверей”. Потенційні абітурієнти. 30 

осіб. 

2. Залучення студентів до профорієнтаційної роботи.Студенти  2-3 курсів  факультету 

економіки та менеджменту ПДАА. 20 осіб. Протягом навчального року. 

3. Бесіди на тему «Умови навчання в ПДАА за двома спеціальностями одночасно». 18-20 

осіб. Протягом навчального року. 

4. Про факультети та спеціальності ПДАА. Запрошення учнів випускних класів на День 

відкритих дверей у ПДАА. Учні ЗОШ №13 м. Полтава. 20 осіб. Протягом навчального року. 

5. Бесіда про  історію та визначних випускників ПДАА. Учні ЗОШ № 11 і №13 м. Полтава. 

20-25 осіб, грудень 2018 р., квітень 2019 р. 

6. Бесіда про особливості вступу та зовнішнє незалежне оцінювання. Вчителі та батьки учнів 
гімназії № 13 м. Полтави. 18 осіб. грудень 2018 р., квітень 2019 р. 

7. Участь у вступній компанії 2019-2020 н.р. Відбіркова комісія по спеціальності 126 

«Інформаційні системи та технології» Абітурієнти. 10.07-22.07.2019 р. 

14. Сазонова Н. А.,  

асистент 

1. Бесіда про особливості викладання комп’ютерних дисциплін у ПДАА. Випускники 

Козельщинського НВК, ліцею №6 м. Пирятина. 20-24 особи. листопад 2018 р., березень 2019 

р. 

2. Бесіда про особливості підготовки спеціалістів на спеціальностях  «Менеджмент» і  

«Економіка». Випускники і батьки Полтавської гімназії № 6. 14 осіб. Протягом навчального 

року. 

3. Агітаційна робота та інформування потенційних абітурієнтів про  спеціальність  126 

«Інформаційні системи та технології». квітень-червень  2019 р. 

4. Участь в організації та проведенні „Днів відкритих дверей”. Потенційні абітурієнти. 
 

3. Виховні заходи, проведені зі здобувачами вищої освіти викладачами 

кафедри – кураторами груп 

Впродовж 2018-2019 навчального року викладачами кафедри проведено 

136 виховних заходів. Виховна робота проводиться під час навчального 

процесу; у гуртожитках, які викладачі відвідували згідно графіка; на 

кураторських годинах в академічних групах, на засіданнях науково-

практичного гуртка та в позанавчальний час. 

4. Виступи на радіо, телебаченні 

Впродовж 2018 - 2019 навчального року викладачами кафедри здійснено 14 

виступів на радіо, телебаченні. 


