
ЗВІТ З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 2021-2022 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) 

 

IV Міжнародна науково-практична конференція, що присвячена 50-ій річниці 

кафедри інформаційних систем та технологій. Полтава: ПДАУ, 2021 

ХVІІІ щорічний міждисциплінарний семінар «Студентські роботи за науковою 

тематикою кафедри інформаційних систем та технологій». Полтава: ПДАУ, 2 

грудня 2021 р. 

Науково-практична конференція за результатами виробничої практики 

«Організаційно-аналітична практика» здобувачів вищої освіти освітньо-

професійної програми «Інформаційні управляючі системи». Кафедра  

інформаційних систем та технологій, ПДАУ, 21 вересня 2021 р.   

Науково-практичної конференції за результатами виробничої практики 
«Комплексна практика з фаху»  та «Стажування з фаху» здобувачів вищої освіти 

освітньо-професійної програми «Інформаційні управляючі системи». Кафедра  

інформаційних систем та технологій, ПДАУ, 23 лютого 2022 р. 

Участь у підготовці та проведенні заходів з відкриття центру Індустрія 4.0, 

круглий стіл 

https://www.pdau.edu.ua/news/na-bazi-universytetu-vidkryly-centr-ekspertyzy-

industriyi-40 

Підготовка та проведення виїзних науково-практичних семінарів в рамках 

виконання обласної програми по дорадництву «Програма підтримки діяльності 

підприємств АПК засобами сучасних інформаційних систем та технологій» 

https://osds.aec.org.ua/   

Участь в організації урочистого відкриття навчально-дослідної лабораторії 

вебтехнологій та хмарних обчислень для здобувачів вищої освіти ступенів 

бакалавра та магістра спеціальності 126 Інформаційні системи та технології 
https://www.pdau.edu.ua/news/do-poslug-studentiv-pdau-vidteper-laboratoriya-

vebtehnologiy-ta-hmarnyh-obchyslen 

Участь в організації урочистого вручення сертифікатів на право застосування та 

впровадження онлайн-системи, заснованої на «хмарних технологіях» «Soft.Farm», 

групі магістрів, що навчаються за освітньою програмою Екологічне рослинництво 

спеціальності 201 Агрономія https://www.pdau.edu.ua/news/studentam-vruchyly-

sertyfikaty-na-pravo-zastosuvannya-ta-vprovadzhennya-onlayn-systemy  

Участь в організації та проведенні пленарного засідання IV Міжнародної 

конференції  "Інтеграція інформаційних систем і інтелектуальних технологій в 

умовах трансформації інформаційного суспільства", підготовка до підписання 

багатостороннбого меморандуму про співпрацю між учасниками регіонального 

кластера "Агроіндустрія 4.0", Департаментом агропромислового розвитку 

Полтавської ОДА, ПДАУ, ТОВ "Кварт-Софт", ТОВ  "КвартСофт-Агро", "Центром 
впровадження Індустрії 4.0" та Полтавською обласною асоціацією органів 

місцевого самоврядування. https://www.pdau.edu.ua/news/iv-mizhnarodna-

konferenciya-integraciya-informaciynyh-system-i-intelektualnyh-tehnologiy-v 

2.  Вакуленко Ю. В., 

(член оргкомітету)  

 

ХVІІІ щорічний міждисциплінарний семінар «Студентські роботи за науковою 

тематикою кафедри інформаційних систем та технологій». 02.12.2021 р.. Полтава: 

ПДАУ, кафедра ІСтаТ 

3.  Дегтярьова Л. М. 

(секретар 

оргкомітету) 

Науково-практична конференція за результатами виробничої практики 

«Організаційно-аналітична практика» здобувачів вищої освіти освітньо-

професійної програми «Інформаційні управляючі системи». Кафедра  

інформаційних систем та технологій, ПДАУ, 21 вересня 2021 р.   

Науково-практичної конференції за результатами виробничої практики 

«Комплексна практика з фаху»  та «Стажування з фаху» здобувачів вищої освіти 

освітньо-професійної програми «Інформаційні управляючі системи». Кафедра  

інформаційних систем та технологій, ПДАУ, 23 лютого 2022 р. 

4.  Дугар Т.Є.  ПОГО «Офіційна сільськогосподарська дорадча служба», 100 год. 

5.  Калініченко А. В.,  
(член оргкомітету) 

IV Міжнародна науково-практична конференція, що присвячена 50-ій річниці 
кафедри інформаційних систем та технологій. Полтава: ПДАУ, 2021 

ХVІІІ щорічний міждисциплінарний семінар «Студентські роботи за науковою 

https://www.pdau.edu.ua/news/na-bazi-universytetu-vidkryly-centr-ekspertyzy-industriyi-40
https://www.pdau.edu.ua/news/na-bazi-universytetu-vidkryly-centr-ekspertyzy-industriyi-40
https://osds.aec.org.ua/
https://www.pdau.edu.ua/news/do-poslug-studentiv-pdau-vidteper-laboratoriya-vebtehnologiy-ta-hmarnyh-obchyslen
https://www.pdau.edu.ua/news/do-poslug-studentiv-pdau-vidteper-laboratoriya-vebtehnologiy-ta-hmarnyh-obchyslen
https://www.pdau.edu.ua/news/studentam-vruchyly-sertyfikaty-na-pravo-zastosuvannya-ta-vprovadzhennya-onlayn-systemy
https://www.pdau.edu.ua/news/studentam-vruchyly-sertyfikaty-na-pravo-zastosuvannya-ta-vprovadzhennya-onlayn-systemy
https://www.pdau.edu.ua/news/iv-mizhnarodna-konferenciya-integraciya-informaciynyh-system-i-intelektualnyh-tehnologiy-v
https://www.pdau.edu.ua/news/iv-mizhnarodna-konferenciya-integraciya-informaciynyh-system-i-intelektualnyh-tehnologiy-v


тематикою кафедри інформаційних систем та технологій». Полтава: ПДАУ, 2 

грудня 2021 р. 

Науково-практична конференція за результатами виробничої практики 

«Організаційно-аналітична практика» здобувачів вищої освіти освітньо-

професійної програми «Інформаційні управляючі системи». Кафедра  

інформаційних систем та технологій, ПДАУ, 21 вересня 2021 р.   

Науково-практичної конференції за результатами виробничої практики 

«Комплексна практика з фаху»  та «Стажування з фаху» здобувачів вищої освіти 

освітньо-професійної програми «Інформаційні управляючі системи». Кафедра  

інформаційних систем та технологій, ПДАУ, 23 лютого 2022 р. 

6.  Копішинська О. П.,  
(член оргкомітету) 

IV Міжнародна науково-практична конференція, що присвячена 50-ій річниці 
кафедри інформаційних систем та технологій. Полтава: ПДАУ, 2021 

ХVІІІ щорічний міждисциплінарний семінар «Студентські роботи за науковою 

тематикою кафедри інформаційних систем та технологій». Полтава: ПДАУ, 2 

грудня 2021 р. 

Науково-практична конференція за результатами виробничої практики 

«Організаційно-аналітична практика» здобувачів вищої освіти освітньо-

професійної програми «Інформаційні управляючі системи». Кафедра  

інформаційних систем та технологій, ПДАУ, 21 вересня 2021 р.   

Науково-практичної конференції за результатами виробничої практики 

«Комплексна практика з фаху»  та «Стажування з фаху» здобувачів вищої освіти 

освітньо-професійної програми «Інформаційні управляючі системи». Кафедра  

інформаційних систем та технологій, ПДАУ, 23 лютого 2022 р. 

Участь у підготовці та проведенні заходів з відкриття центру Індустрія 4.0, 

круглий стіл, 24 вересня 2021, ПДАУ) 

https://www.pdau.edu.ua/news/na-bazi-universytetu-vidkryly-centr-ekspertyzy-
industriyi-40 

Підготовка та проведення виїзних науково-практичних семінарів в рамках 

виконання обласної програми по дорадництву «Програма підтримки діяльності 

підприємств АПК засобами сучасних інформаційних систем та технологій» 

https://osds.aec.org.ua/ , 8 семінарів у період із 24.10.2021 по 14.12.2021, 

Полтавська область, Територіальні громади  

Участь в організації урочистого відкриття навчально-дослідної лабораторії 

вебтехнологій та хмарних обчислень для здобувачів вищої освіти ступенів 

бакалавра та магістра спеціальності 126 Інформаційні системи та технології 

https://www.pdau.edu.ua/news/do-poslug-studentiv-pdau-vidteper-laboratoriya-

vebtehnologiy-ta-hmarnyh-obchyslen, 17.12.2021, ПДАУ 

Участь в організації урочистого вручення сертифікатів на право застосування та 

впровадження онлайн-системи, заснованої на «хмарних технологіях» «Soft.Farm», 

групі магістрів, що навчаються за освітньою програмою Екологічне рослинництво 

спеціальності 201 Агрономія https://www.pdau.edu.ua/news/studentam-vruchyly-
sertyfikaty-na-pravo-zastosuvannya-ta-vprovadzhennya-onlayn-systemy, (17.12.2021, 

ПДАУ) 1 захід  

Участь в організації та проведенні пленарного засідання IV Міжнародної 

конференції  "Інтеграція інформаційних систем і інтелектуальних технологій в 

умовах трансформації інформаційного суспільства", підготовка до підписання 

багатостороннбого меморандуму про співпрацю між учасниками регіонального 

кластера "Агроіндустрія 4.0", Департаментом агропромислового розвитку 

Полтавської ОДА, ПДАУ, ТОВ "Кварт-Софт", ТОВ  "КвартСофт-Агро", "Центром 

впровадження Індустрії 4.0" та Полтавською обласною асоціацією органів 

місцевого самоврядування. https://www.pdau.edu.ua/news/iv-mizhnarodna-

konferenciya-integraciya-informaciynyh-system-i-intelektualnyh-tehnologiy-v, 1 захід 

(ПДАУ, 21 жовтня 2021) 

7.  Одарущенко О.Б. 
Одарущенко О.М. 

(член оргкомітету) 

1. XVІІ щорічного міждисциплінарного семінару «Студентські роботи за 
науковою тематикою кафедри інформаційних систем та технологій».: ПДАА, 2 

грудня 2021 р. 

2. IVth International scientific-practical conference dedicated to the 50th anniversary of 

the Department of Information Systems and Technologies. Poltava, Ukraine. 2021, 21-

22 жовтня 2021 р. 

8.  Поночовний Ю. Л. 

(член оргкомітету) 

ХVІІІ щорічний міждисциплінарний семінар «Студентські роботи за науковою 

тематикою кафедри інформаційних систем та технологій». Полтава: ПДАУ, 2 

грудня 2021 р. 

IV Міжнародна науково-практична конференція, що присвячена 50-ій річниці 

кафедри інформаційних систем та технологій. Полтава: ПДАУ, 2021 

9.  Протас Н. М.,  Інтеграція інформаційних систем і інтелектуальних технологій в умовах 

https://www.pdau.edu.ua/news/na-bazi-universytetu-vidkryly-centr-ekspertyzy-industriyi-40
https://www.pdau.edu.ua/news/na-bazi-universytetu-vidkryly-centr-ekspertyzy-industriyi-40
https://osds.aec.org.ua/
https://www.pdau.edu.ua/news/do-poslug-studentiv-pdau-vidteper-laboratoriya-vebtehnologiy-ta-hmarnyh-obchyslen
https://www.pdau.edu.ua/news/do-poslug-studentiv-pdau-vidteper-laboratoriya-vebtehnologiy-ta-hmarnyh-obchyslen
https://www.pdau.edu.ua/news/studentam-vruchyly-sertyfikaty-na-pravo-zastosuvannya-ta-vprovadzhennya-onlayn-systemy
https://www.pdau.edu.ua/news/studentam-vruchyly-sertyfikaty-na-pravo-zastosuvannya-ta-vprovadzhennya-onlayn-systemy
https://www.pdau.edu.ua/news/iv-mizhnarodna-konferenciya-integraciya-informaciynyh-system-i-intelektualnyh-tehnologiy-v
https://www.pdau.edu.ua/news/iv-mizhnarodna-konferenciya-integraciya-informaciynyh-system-i-intelektualnyh-tehnologiy-v


(член оргкомітету) трансформації інформаційного суспільства: IV Міжнародна науково-практична 

конференція, що присвячена 50-ій річниці кафедри інформаційних систем та 

технологій. 21-22 жовтня 2021 р. Полтава: ПДАУ, 2021 

10.  Рябий М.О. 

(член оргкомітету) 

IV Міжнародна науково-практична конференція, що присвячена 50-ій річниці 

кафедри інформаційних систем та технологій. Полтава: ПДАУ, 2021 

ХVІІІ щорічний міждисциплінарний семінар «Студентські роботи за науковою 

тематикою кафедри інформаційних систем та технологій». Полтава: ПДАУ, 2 

грудня 2021 р. 

Науково-практична конференція за результатами виробничої практики 

«Організаційно-аналітична практика» здобувачів вищої освіти освітньо-

професійної програми «Інформаційні управляючі системи». Кафедра  
інформаційних систем та технологій, ПДАУ, 21 вересня 2021 р.   

Науково-практичної конференції за результатами виробничої практики 

«Комплексна практика з фаху»  та «Стажування з фаху» здобувачів вищої освіти 

освітньо-професійної програми «Інформаційні управляючі системи». Кафедра  

інформаційних систем та технологій, ПДАУ, 23 лютого 2022 р. 

Участь у підготовці та проведенні заходів з відкриття центру Індустрія 4.0, 

круглий стіл, 24 вересня 2021, ПДАУ) 

https://www.pdau.edu.ua/news/na-bazi-universytetu-vidkryly-centr-ekspertyzy-

industriyi-40  

Участь в організації урочистого вручення сертифікатів на право застосування та 

впровадження онлайн-системи, заснованої на «хмарних технологіях» «Soft.Farm», 

групі магістрів, що навчаються за освітньою програмою Екологічне рослинництво 

спеціальності 201 Агрономія https://www.pdau.edu.ua/news/studentam-vruchyly-

sertyfikaty-na-pravo-zastosuvannya-ta-vprovadzhennya-onlayn-systemy, (17.12.2021, 
ПДАУ), 1 захід  

Участь в організації та проведенні пленарного засідання IV Міжнародної 

конференції  "Інтеграція інформаційних систем і інтелектуальних технологій в 

умовах трансформації інформаційного суспільства", підготовка до підписання 

багатостороннбого меморандуму про співпрацю між учасниками регіонального 

кластера "Агроіндустрія 4.0", Департаментом агропромислового розвитку 

Полтавської ОДА, ПДАУ, ТОВ "Кварт-Софт", ТОВ  "КвартСофт-Агро", "Центром 

впровадження Індустрії 4.0" та Полтавською обласною асоціацією органів 

місцевого самоврядування. https://www.pdau.edu.ua/news/iv-mizhnarodna-

konferenciya-integraciya-informaciynyh-system-i-intelektualnyh-tehnologiy-v  

1 захід (ПДАУ, 21 жовтня 2021) 

11.  Слюсар В.І 

Слюсарь І.І. 

(член редколегії , 
член орг.комітету) 

Член орг.комітету IV Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція 

інформаційних систем і інтелектуальних технологій в умовах трансформації 

інформаційного суспільства», що присвячена 50-ій річниці кафедри 
інформаційних систем та технологій, м. Полтава, Україна, 21-22 жовтня 2021 р., 

ПДАУ, м. Полтава 

Член редколегії щорічного міждисциплінарного семінару «Студентські роботи 

за науковою тематикою кафедри інформаційних систем та технологій». Полтава: 

ПДАУ, Вип. ХVIII. 44 с., 2 грудня 2021 р., ПДАУ, м. Полтава 

12.  Слюсарь І.І Круглий стіл «Прикладні аспекти використання нейронних мереж», 17 березня 

2022 р., ПДАУ, м. Полтава, 15 годин  

13.  Флегантов Л.О.  

(член редколегії  ) 

 Член редколегії  IV Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція 

інформаційних систем і інтелектуальних технологій в умовах трансформації 

інформаційного суспільства», що присвячена 50-ій річниці кафедри 

інформаційних систем та технологій, м. Полтава, Україна, 21-22 жовтня 2021 р., 

ПДАУ, м. Полтава 

Член редколегії щорічного міждисциплінарного семінару «Студентські роботи 

за науковою тематикою кафедри інформаційних систем та технологій». Полтава: 

ПДАУ, Вип. ХVIII. 44 с., 2 грудня 2021 р., ПДАУ, м. Полтава 
 

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». 5 заходів 

10 годин 
 

  

https://www.pdau.edu.ua/news/na-bazi-universytetu-vidkryly-centr-ekspertyzy-industriyi-40
https://www.pdau.edu.ua/news/na-bazi-universytetu-vidkryly-centr-ekspertyzy-industriyi-40
https://www.pdau.edu.ua/news/studentam-vruchyly-sertyfikaty-na-pravo-zastosuvannya-ta-vprovadzhennya-onlayn-systemy
https://www.pdau.edu.ua/news/studentam-vruchyly-sertyfikaty-na-pravo-zastosuvannya-ta-vprovadzhennya-onlayn-systemy
https://www.pdau.edu.ua/news/iv-mizhnarodna-konferenciya-integraciya-informaciynyh-system-i-intelektualnyh-tehnologiy-v
https://www.pdau.edu.ua/news/iv-mizhnarodna-konferenciya-integraciya-informaciynyh-system-i-intelektualnyh-tehnologiy-v


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, 50 год 

Виконання обов’язків координатора із академічної мобільності, 20 год 

Участь у Дні відкритих дверей ПДАУ, 01.06.2022  р. 

Участь у Дні відкритих дверей ПДАУ, 07.06.2022 р. 
Участь у Дні відкритих дверей ПДАУ, 04.11.2022 р. 

Участь у Дні відкритих дверей ПДАУ, 08.06.2022 р. 

Участь у Дні відкритих дверей ПДАУ, 09.06.2022 р. 

Проведення профорієнтаційної лекції у військовому коледжі сержантського складу: 

06.03.2022 р.,  

24.05.2022 р., 

29.05.2022 р. 

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

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

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

Проведення профорієнаційних заходів у школах Миргородоського, Оржицького та 

Пирятинського районів, 5 лекцій, 10 годин 

2.  Уткін Ю.В.,  

Копішинська О. П.,  

Вакуленко Ю. В., 
Дегтярьова Л. М.,  

Дугар Т.Є., 

Івко С. О.,  

Калініченко А. В., 

Одарущенко О.Б. 

Одарущенко О.М. 

Поночовний Ю. Л., 

Протас Н. М., 

Рябий М.О., 

Сазонова Н. А. 

Слюсар В.І. 

Слюсарь І.І. 
Флегантов Л.О. 

Участь у Дні відкритих дверей ПДАУ, 01.06.2022  р. 

Участь у Дні відкритих дверей ПДАУ, 07.06.2022 р. 

Участь у Дні відкритих дверей ПДАУ, 04.11.2022 р. 
Участь у Дні відкритих дверей ПДАУ, 08.06.2022 р. 

Участь у Дні відкритих дверей ПДАУ, 09.06.2022 р. 

3.  Уткін Ю.В.,  

Копішинська О. П.,  

Дегтярьова Л. М., 

Одарущенко О. Б. 

Одарущенко О.М. 

Протас Н.М.,  

Поночовний Ю. Л., 

Рябий М.О.,  
Слюсар В.І. 

Слюсарь І.І. 

Яковлєва О.С. 
 

 

 

 

1. Розповсюдження профорієнтаційних матеріалів (плакати та запрошення на день 

відкритих дверей  ПДАУ). Запрошення  бажаючих на День відкритих дверей ПДАУ, на 

підготовчі курси. Потенційні  абітурієнти. Протягом року.              

2. Проведення бесіди  та профорієнтаційна робота щодо навчання в ПДАУ. Потенційні 

абітурієнти. Протягом навчального року. 

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

ПДАУ та запрошення на навчання до ПДАУ. Протягом навчального року. 

4. Агітаційна робота та інформування потенційних абітурієнтів про спеціальність   

126 «Інформаційні системи та технології». Червень-липень  2022 р. 

5. Участь у вступній компанії 2022-2023 н.р. Відбіркова комісія по спеціальності 126 

«Інформаційні системи та технології» Абітурієнти. Липень-серпень 2022 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 4 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 

ПДАУ». 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 ПДАУ та запрошення на навчання до ПДАУ по спеціальності 

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

«Інформаційні системи та технології»  



№  

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 ПДАУ, заочна форма 

навчання.  

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

системи та технології» Абітурієнти. Липень-серпень 2022 р. 

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

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

ПДАУ». 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  2022 р.  

6.  Агітаційна робота та інформування потенційних абітурієнтів про спеціальності  035 

«Філологія», 081 «Право», 126 «Інформаційні системи та технології». 

5.  Дегтярьова Л. М.  
Івко С. О. 

Рябий М.О., 

Слюсар В.І. 

Слюсарь І.І. 

Флегантов Л.О. 

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 ПДАУ за двома спеціальностями одночасно». 

Протягом навчального року. 

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

ПДАУ». 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 ПДАУ за двома спеціальностями одночасно. 

Протягом навчального року. 

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

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

8.  Протас Н.М.,  

 

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

Протягом навчального року. 

2. Бесіда про  історію та визначних випускників ПДАУ. Учні ЗОШ № 11 і №13 м. Полтава. 

Протягом навчального року. 

3. Бесіда про особливості вступу в  ПДАУ. 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  2022 р. 
2. Бесіда на тему «Навчання в ПДАУ. Особливості викладання комп’ютерних дисциплін у 

ПДАУ». 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 2021-2022 навчального року викладачами кафедри проведено  

56 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. 

 
 

 


