
ЗВІТ З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

1. Організація та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих 

столів, олімпіад, конкурсів, екскурсій, виставок, спортивних змагань та 

інших заходів 
№ 

п/п 
ПІ виконавця 

Назва заходу, Дата і місце проведення 

Кількість учасників 
1.  Уткін Ю.В.,  

(член оргкомітету) 
Копішинська О. П.,  

(член оргкомітету) 

Вакуленко Ю. В., 

(член оргкомітету)  

Дегтярьова Л. М.,  

(член оргкомітету) 

Івко С. О.,  

Калініченко А. В.,  

(член оргкомітету) 

Кравченко С.І., 

Одарущенко О.Б. 
(член оргкомітету) 

Поночовний Ю. Л., 

(член оргкомітету) 

Протас Н. М.,  

Сазонова Н. А. 

Слюсар В.І. 

Слюсарь І.І.  

(секретар 

оргкомітету) 

Щорічна студентська наукова конференція «Сучасні інформаційні технології та 

інноваційні методики в економіці, менеджменті та бізнесі». 19 травня 2021 р., 
ПДАА 

XVІІ щорічний міждисциплінарний семінар «Студентські роботи за науковою 

тематикою кафедри інформаційних систем та технологій».  Полтава, ПДАА, 

квітень 2021 р. 

ХVIІ Щорічний міжвузівський міждисциплінарний студентський семінар 

«Студентські роботи за науковою тематикою кафедри інформаційних систем та 
технологій ПДАА»», Полтава, ПДАА, 26 листопада 2020 р. 

 

 

 

 

2.  Дегтярьова Л. М. 

(секретар 

оргкомітету) 

Науково-практична конференція за результатами виробничої практики 

«Організаційно-аналітична практика» здобувачів вищої освіти освітньо-

професійної програми «Інформаційні управляючі системи» кафедри  

інформаційних систем та технологій Полтавської державної аграрної академії. 
Полтава: ПДАА, 10 вересня 2020 року  

Науково-практична конференція за результатами виробничої практики 

«Комплексна практика з фаху» здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 

програми «Інформаційні управляючі системи» кафедри інформаційних систем 

та технологій Полтавського державного аграрного університету. Полтава: 

ПДАУ, 25 лютого 2021 р. 2021 р. 

3.  Уткін Ю.В.,  

Копішинська О. П., 

Організація та проведення наукових вебінарів за темою «Програма підтримки 

підприємств АПК засобами сучасних інформаційних систем та технологій» 

3 вебінари*20 годин (2 викладачі) 

Організація тренінгів для студентів спеціальності ІСТ: 

1. «Твоя програма особистісного розвитку та професійної активності» 

https://www.pdaa.edu.ua/news/studenty-specialnosti-126-informaciyni-systemy-ta-

tehnologiyi-rozvyvaly-soft-skills-pid-chas 

2. “Networking” https://www.pdaa.edu.ua/news/networking-dlya-studentiv-

specialnosti-126-informaciyni-systemy-ta-tehnologiyi 

4.  Слюсарь І.І. (секретар 

оргкомітету) 

 

Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні напрями розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління». 8, 9 квітня 

2021 року, Харків 

5.  Слюсарь І.І. 

(член оргкомітету) 

 

Конференція за результатами виробничої практики «Організаційно аналітична 

практика» здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 

«Інформаційні управляючі системи» 10 вересня 2020 р., ПДАА 

Конференція за результатами виробничої практики «Комплексна практика з 

фаху» здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 

«Інформаційні управляючі системи». 25 лютого 2021 р., ПДАА 

6.  Дегтярьова Л. М., 

Слюсарь І.І. 

Міжвузівські круглий стіл «Кібербезпека корпоративних інформаційних 

систем» 11 березня 2021 р., ПДАА 

Вузівські круглий стіл «Використання платформ інтеграції ІоТ та штучного 

інтелекту в умовах цифрової трансформації суспільства» 22 квітня 2021 р., 

ПДАА 

https://www.pdaa.edu.ua/news/networking-dlya-studentiv-specialnosti-126-informaciyni-systemy-ta-tehnologiyi
https://www.pdaa.edu.ua/news/networking-dlya-studentiv-specialnosti-126-informaciyni-systemy-ta-tehnologiyi


 

2. Керівництво студентським науковим гуртком  
№ 

п/п 
ПІ НПП Найменування гуртка Кількість заходів 

1.  Одарущенко О.Б. Керівництво науковим студентським гуртком 

«Математичні методи в інформаційних 

системах» кафедри інформаційних систем та 

технологій.  

15 заходів 

30 год. 

2.  Слюсарь І.І. Керівництво НДГ «Економічна кібернетика». 10 заходів 

 

3. Профорієнтаційна робота 
№  

п/п ПІ НПП 

Назва  

Дата і місце проведення  

Кількість учасників 
1.  

Одарущенко О.Б. 

Виконання обов’язків відповідального по кафедрі за профорієнтаційну роботу 

Виконання обов’язків координатора із академічної мобільності 

Участь у Дні відкритих дверей ПДАА, 17 жовтня 2020  р. 

Участь у Дні відкритих дверей ПДАА, 13 березня  2021 р. 

Проведення профорієнтаційної лекції у військовому коледжі сержантського складу: 

6 березня  2021,  
24 травня 2021, 

29 травня 2021 

Проведення бесід на тему «Навчання в ПДАА. Особливості викладання комп’ютерних 

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

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

2.  Уткін Ю.В.,  

Копішинська О. П.,  

Вакуленко Ю. В., 

Дегтярьова Л. М.,  

Івко С. О.,  

Калініченко А. В., 

Кравченко С.І. 

Одарущенко О.Б. 

Поночовний Ю. Л., 
Протас Н. М.,  

Сазонова Н. А. 

Слюсар В.І. 

Слюсарь І.І. 

Участь у Дні відкритих дверей ПДАА, 17 жовтня 2020  р. 

Участь у Дні відкритих дверей ПДАА, 13 березня  2021 р. 

3.  Уткін Ю.В.,  

Копішинська О. П.,  

Дегтярьова Л. М., 

Кравченко С. І. 

Одарущенко О. Б 

Неділько Т.М. 

Протас Н.М.,  

Поночовний Ю. Л.,  
Кулага Б.А. 

Слюсар В.І. 

Слюсарь І.І. 

Яковлєва О.С. 

 

 

 

 

1. Розповсюдження профорієнтаційних матеріалів (плакати та запрошення на день 

відкритих дверей  ПДАА). Запрошення  бажаючих на День відкритих дверей інституту, 

на підготовчі курси. Потенційні  абітурієнти.Протягом року.              

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. Протягом навчального року. 

4. Агітаційна робота та інформування потенційних абітурієнтів про спеціальність  126 
«Інформаційні системи та технології». Червень-липень  2021  р. 

5. Участь у вступній компанії 2021-2022 н.р. Відбіркова комісія по спеціальності 126 

«Інформаційні системи та технології» Абітурієнти. 14.07 -30.07.2021 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 3 курсу спеціальності «Інформаційні системи та 

технології» Федорченко М. системний адміністратор) 

7. 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. Створення рекламного ролика презентації щодо особливостей викладання 
комп’ютерних дисциплін у ПДАА та запрошення на навчання до ПДАА по 

спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», студенти 2, 3 курсу 

спеціальності «Інформаційні системи та технології» Федорченко М., Кулага Б, 

Городянин А, Хухро О. , Кулінченко І.Р, Олійник Б.О., Богомольний О.В.  



№  

п/п ПІ НПП 

Назва  

Дата і місце проведення  

Кількість учасників 
4.  Вакуленко Ю.В. ,  

Калініченко А. В., 

 

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

регіону.  

2. Проведення бесіди «Переваги отримання повної вищої освіти на факультеті 
економіки та менеджменту». Випускники ОКР „Бакалавр” факультетів ПДАА, заочна 

форма навчання.  

3. Участь у роботі приймальної комісії. Відбіркова комісія по спеціальності 

«Інформаційні системи та технології» Абітурієнти. 14.07 -30.07.2021 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». Червень-липень  2021 р.  

6.  Агітаційна робота та інформування потенційних абітурієнтів про спеціальності  035 

«Філологія», 081 «Право», 126 «Інформаційні системи та технології». 
7 Інформування про центр незалежного зовнішнього оцінювання при ПДАА та 

запрошення на навчання в ПДАА. Протягом навчального року. 

5.  Дегтярьова Л. М.  

Івко С. О. 

Кравченко С.І. 

Слюсар В.І. 

Слюсарь І.І. 

Агітаційна робота та інформування потенційних абітурієнтів про спеціальність  126 

«Інформаційні системи та технології». Протягом навчального року 

6.  Копішинська О. П., 1. Залучення студентів до профорієнтаційної роботи.Студенти  2-3 курсів  спеціальності 

126 «Інформаційні системи та технології». Протягом навчального року. 

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

Протягом навчального року. 

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

у ПДАА». Запрошення бажаючих на День відкритих дверей факультету. Протягом  
навчального року.  

7.  Поночовний Ю. Л.  Залучення студентів до профорієнтаційної роботи.Студенти  2-3 курсів  спеціальності 

126 «Інформаційні системи та технології». Протягом навчального року. 

Профорієнтаційна робота. Умови навчання в ПДАА за двома спеціальностями 

одночасно. Протягом навчального року. 

Профорієнтаційна робота.Навчання в ПДАА. Особливості викладання комп’ютерних 

дисциплін у ПДАА. Навчальні заклади, м. Полтава. Протягом навчального року.  

8.  Протас Н.М.,  

 

1. Бесіди на тему «Умови навчання в ПДАА за двома спеціальностями одночасно». 

Протягом навчального року. 

2. Бесіда про  історію та визначних випускників ПДАА. Учні ЗОШ № 11 і №13 

м. Полтава. Протягом навчального року. 

3. Бесіда про особливості вступу та зовнішнє незалежне оцінювання. Вчителі та батьки 

учнів гімназії № 13 м. Полтави. Протягом навчального року. 

9.  Сазонова Н. А.,  
 

1. Агітаційна робота та інформування потенційних абітурієнтів про спеціальність  126 
«Інформаційні системи та технології». Червень-липень  2021 р. 

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

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

класів міських шкіл, ліцеїв та гімназвій. Протягом  навчального року. 

 

 

4. Організаційно-виховні заходи, проведені зі здобувачами вищої освіти 

викладачами кафедри – кураторами груп 

Впродовж 2020-2021 навчального року викладачами кафедри проведено  

62  організаційно-виховних заходів. Виховна робота проводиться під час 

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

кураторських годинах в академічних групах, на засіданнях науково-

практичного гуртка та в позанавчальний час. 
 


