
ПЛАН
організаційно-виховної, культурно-спортивної та інформаційної роботи

викладачів кафедр факультету обліку та фінансів на 2019-2020 навчальний рік

Захід
Термін

виконання
Відповідальний за

виконання
Примітка

Перевірка  порядку  та  безпеки  проживання  студентів  факультету  у  гуртожитках  академії
протягом навчального року

згідно графіку Куратори кафедр обов’язково

Профорієнтаційна робота протягом року
Відповідальні за

профорієнтаційну роботу
обов’язково

Приймати участь в організації та проведенні позанавчальних культурно-спортивних заходів протягом року Куратори кафедр
всі куратори та

студенти запрошуються
Відвідування студентами 3 курсу інтегрованого набору спеціальності «Фінанси, банківська

справа та страхування» Полтавського академічного ОУМД театру ім. М. В. Гоголя
протягом року

Зоря С. П.,
Дорошенко О. О.

всі куратори та
студенти запрошуються

Відвідування студентами факультету Полтавського академічного ОУМД театру 
ім. М. В. Гоголя

протягом року Антонець М. О.
всі куратори та

студенти запрошуються
Ознайомлення  студентів  з  правилами  внутрішнього  розпорядку  академії  та  вимогами  до

поведінки в корпусах, гуртожитках, на території академії
вересень 2019 р. Куратори кафедри БОЕК обов’язково

Тематичні  бесіди,  присвячені  Дню  українського  кіно,  фізичного  виховання  та  спорту  в
Україні  /  Підготовка  до  святкування  дня  міста  Полтави  /  Обговорення правил  відвідування
святкових заходів

вересень 2019 р. Куратори кафедр

Виховна година на тему: «Дозвілля в рамках адміністративного законодавства». Проведення
бесід щодо дотримання законодавства та недопущення адміністративних правопорушень

вересень 2019 р. Куратори кафедр

Проведення  бесіди  на  тему:  «23  вересня  –  день  визволення  нашого  рідного  міста  від
німецько-фашистських загарбників»

вересень 2019 р. Куратори кафедр

Виховна година на тему: «Їх подвиг безсмертний» (до дня визволення Полтави) вересень 2019 р. Куратори кафедри ЕТЕД

Участь у Параді вишиванок, присвяченому Дню міста 23 вересня 2019 р.
Радочіна Ю. І.,
Лихопій В. І.,
Ліпський Р. В.

всі куратори та
студенти запрошуються

Тематична бесіда – «Вплив шкідливих звичок на здоров’я та особистість людини» вересень 2019 р. Куратори кафедр
Проведення бесіди на тему: «Правила поведінки та обов’язки студентів, які проживають в

гуртожитку»
вересень 2019 р. Куратори кафедри БОЕК

Проведення бесіди на тему: «Шкода алкоголю та паління для людей» жовтень 2019 р. Куратори кафедри БОЕК
Провести бесіду зі студентами на теми: «Життя без наркотиків», «Ми – за здоровий спосіб

життя», «СНІД – загроза суспільства»
жовтень 2019 р. Куратори кафедри ФіК

Бесіда на тему: «Краса Полтавщини». Проведення виховної роботи жовтень 2019 р. Куратори кафедри БОЕК
Провести акцію «Ми – проти паління» жовтень 2019 р. Куратори кафедри ФіК
Виховна година на тему: «Тютюнопаління і алкоголь – небезпека для здоров’я». Проведення жовтень 2019 р. Куратори кафедри ЕТЕД
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бесіди із студентами про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв
Підведення підсумків поточної атестації жовтень 2019 р. Куратори кафедри БОЕК
Бесіда на тему: «Успішність студента». Організаційні питання жовтень 2019 р. Куратори кафедри БОЕК
Виховна година на тему: «Можливості самореалізації студентів ПДАА (участь у наукових

гуртках, стажування, організація практик та навчання за кордоном)»
жовтень 2019 р. Куратори кафедри ЕТЕД

Бесіда на тему: «Краса навколо нас». Здорове харчування – запорука щасливого життя жовтень 2019 р. Куратори кафедри БОЕК
Зустріч  з  представниками  Головного  управління  юстиції  в  Полтавській  області  на  тему

«Запобігання насилля в сім’ї»
жовтень 2019 р. Лихопій В. І.

всі куратори та
студенти запрошуються

Провести  зустріч  із  головою  Полтавської  громадської  організації  «Центр  допомоги
вагітним» на тему «Планування родини»

жовтень 2019 р. Антонець М. О.

Прийняти участь у святі першокурсника жовтень 2019 р. Радочіна Ю. І.
всі куратори та

студенти запрошуються
Провести культпоходи на фільм «Вогнетривкий», «Чудова благодать», «Питання віри», «Бог

не вмер-1», «Бог не вмер-2», «Вистояти і зробити», «Лютер», «Мати Тереза», «Книга Ілая»
жовтень-листопад

2019 р.
Антонець М. О.

всі куратори та
студенти запрошуються

Анкетування студентів на тему: «Погляд на сім’ю в майбутньому» листопад 2019 р. Куратори кафедри БОЕК
Зустріч  із  студентами,  присвячена  дню  української  писемності  /  Бесіда  на  тему  моралі,

поведінки  та  відвідування  святкових  заходів,  присвячена  Всесвітньому  дню  молоді  та
Всесвітньому дню науки

листопад 2019 р. Куратори кафедри БОЕК

Виховна година на тему: «Тютюнопаління і алкоголь – небезпека для здоров’я». Проведення
бесіди із студентами про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв

листопад 2019 р. Куратори кафедри ЕТЕД

Тематична  бесіда  присвячена  Міжнародному  дню  бухгалтерії  /  Бесіда  на  тему  моралі,
поведінки та відвідування святкових заходів, присвячена Міжнародному дню студента

листопад 2019 р. Куратори кафедри БОЕК

Бесіда на тему: «Історія розвитку бухгалтерського обліку» листопад 2019 р.
Тютюнник С. В.,
Ходаківська Л. О.

Прийняти участь у організації  святкових заходів присвячених Дню працівника сільського
господарства

листопад 2019 р.
Радочіна Ю. І.
Лихопій В. І.

всі куратори та
студенти запрошуються

Обов’язкове проходження флюорографічного обстеження студентами згідно графіку Куратори кафедр

Організувати та провести заходи присвячені Тижню фінансової грамотності населення листопад 2019 р. Лихопій В. І.
всі куратори та

студенти запрошуються
Підведення підсумків  поточної  атестації /  Підготовка до сесії / Бесіда на тему поведінки при

відвідуванні святкових новорічних заходів
28 листопада –
2 грудня 2019 р.

Куратори кафедр

Бесіда на тему: «СНІД. Всесвітній день Волонтерів» листопад 2019 р. Куратори кафедри БОЕК
Обговорення  результатів  атестації  та  аналіз  готовності  студентів  до  здачі  зимової

екзаменаційної сесії
грудень 2019 р. Куратори кафедри БОЕК

Виховна  година  на  тему:  «Формування  дбайливого  ставлення  до  майна  Академії».
Роз’яснення студентам необхідності дбайливого ставлення до майна академії, як в навчальних
корпусах, так і в гуртожитку

грудень 2019 р. Куратори кафедри ЕТЕД

Виховна година на тему: «Досвід самопідготовки до занять» грудень 2019 р. Куратори кафедри ЕТЕД
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Провести програму «Цінуй життя» грудень 2019 р. Антонець М. О.
всі куратори та

студенти запрошуються
Підведення підсумків сесії  /  Тематична бесіда  на тему моралі,  поведінки та відвідування

святкових заходів присвячена Міжнародному жіночому дню 8 Березня
27 лютого – 3 березня

2020 р.
Куратори кафедри БОЕК

Бесіда на тему: «8 Березня – Міжнародний жіночий день» березень 2020 р. Куратори кафедри БОЕК
Бесіда до 204-ої річниці з Дня народження Т. Г. Шевченка березень 2020 р. Куратори кафедри БОЕК
Бесіда на тему: «Проблеми створення сім’ї – етичні та моральні принципи» березень 2020 р. Куратори кафедри БОЕК
Тематична  бесіда,  присвячена  Міжнародному  дню  театру  /  Відвідування  культурно-

мистецьких заходів
березень 2020 р. Куратори кафедри БОЕК

всі куратори та
студенти запрошуються

Виховна  година на  тему:  «Відповідальне  ставлення до  навчання –  основа   професійного
зростання»

березень 2020 р. Куратори кафедри ЕТЕД

Виховна година на тему: «Тютюнопаління і алкоголь – небезпека для здоров’я». Проведення
бесіди із студентами про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв

березень 2020 р. Куратори кафедри ЕТЕД

Підготовка та участь у конкурсі «Студентська весна» березень 2020 р.
Радочіна Ю. І.,

Глущенко Ю. А.
всі куратори та

студенти запрошуються
Диспут на тему: «Студентське самоврядування в житті академії» березень 2020 р. Куратори кафедри БОЕК
Провести  зустріч  із  головою  Полтавської  громадської  організації  «Центр  допомоги

вагітним» на тему «Планування родини»
березень 2020 р. Антонець М. О.

Бесіда на тему: «Успішність студента». Вирішення організаційних питань березень 2020 р. Куратори кафедри БОЕК
Провести зустріч з фахівцями з фінансів для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фінанси

і кредит»
березень-квітень

2020 р.
Безкровний О. В.

Лихопій В. І.

Провести культпоходи на перегляд вітчизняних патріотичних фільмів
березень-червень

2020 р.
Антонець М. О.

всі куратори та
студенти запрошуються

Бесіда на тему: «Сім’я: любов, повага, традиції, взаємодопомога між батьком та матір’ю, між
батьками та дітьми»

квітень 2020 р. Куратори кафедри БОЕК

Організувати виставку вирізанок зі студентами 1 курсу квітень 2020 р. Антонець М. О.
всі куратори та

студенти запрошуються
Бесіда на тему: «Великдень – релігійні та моральні аспекти» квітень 2020 р. Куратори кафедри БОЕК
Тематична  бесіда  «Планета  Земля  –  наш  рідний  дім,  зробимо  його  чистим»,  присвячена

Міжнародному дню Землі
квітень 2020 р. Куратори кафедри БОЕК

Організувати  екскурсію  до  Полтавського  міського  центру  зайнятості  студентам  4  курсу
напряму підготовки «Фінанси і кредит»

квітень 2020 р.
Безкровний О. В.

Лихопій В. І.
Підготовка та участь у конкурсі «Міс та містер академії – 2020» квітень 2020 р. Радочіна Ю. І.
Організація участі ЗВО ОКР «Магістр» факультету у заході «Дні кар’єри» квітень 2020 р. Кончаковський Є. О.
Організувати зустріч із ректором Інституту генези життя та всесвіту Решетинським В. М. квітень 2020 р. Антонець М. О.
Підготовка та проведення чемпіонату із інтелектуальної гри «Дебати» серед студентських

команд ПДАА
квітень 2020 р. Кончаковський Є. О.

всі куратори та
студенти запрошуються

Зустріч  із  студентами,  присвячена  травневим святам /  Бесіда  на  тему моралі,  поведінки  та квітень 2020 р. Куратори кафедри БОЕК
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відвідування святкових заходів
Підготовка студентської збірної ПДАА та участь у VІ Всеукраїнських студентських дебатах,І Всеукраїнських студентських дебатах,

присвячених актуальним питанням сталого розвитку громад, за підтримки спільного проекту
Європейського  союзу  та  Програми  розвитку  ООН  «Місцевий  розвиток,  орієнтований  на
громаду»

травень 2020 р. Кончаковський Є. О.
всі куратори та

студенти запрошуються

Святковий концерт та зустріч з ветеранами академії,  приурочений 68-річниці Перемоги у
ВВВ. Солдатська каша

5 травня 2020 р. Куратори кафедри БОЕК

Участь  у  організації  та  проведенні  «Солдатської  каші»  присвяченої  Дню  пам’яті  та
примирення

8-9 травня 2020 р. Куратори кафедри ФіК

Екскурсія до Ботанічного саду 10 травня 2020 р. Куратори кафедри БОЕК
всі куратори та

студенти запрошуються
Тематична бесіда,  присвячена Дню науки в Україні /  Підготовка до участі  в наукових та

громадських заходах
травень 2020 р. Куратори кафедри БОЕК

Провести програму «Цінуй життя» травень 2020 р. Антонець М. О.
всі куратори та

студенти запрошуються

Екскурсія до Полтавського художнього музею ім. М. Ярошенка травень 2020 р. Куратори кафедри БОЕК
всі куратори та

студенти запрошуються
Підведення підсумків поточної атестації / Підготовка до сесії травень 2020 р. Куратори кафедри БОЕК
Бесіда на тему: «Успішність студента». Вирішення організаційних питань 1 червня 2020 р. Куратори кафедри БОЕК
Бесіда на тему: «Релігійне свято – Трійця. Зелені свята» 7 червня 2020 р. Куратори кафедри БОЕК
Обговорення  результатів  атестації  та  аналіз  готовності  студентів  до  здачі  літньої

екзаменаційної сесії
червень 2020 р. Куратори кафедр

Розробив
заступник декана з виховної роботи факультету обліку та фінансів                                                                                            Р. В. Ліпський

Погоджено
декан факультету обліку та фінансів                                                                                                                           Л. О. Дорогань-Писаренко


