
ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

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.  Дорогань-Писаренко Л.О., 

Рудич А.І., Єгорова О. В. 

І тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Статистика», 

27 грудня 2018 р. 30 учасників. 

2.  Єгорова О. В. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

питання сучасної економічної науки», присвячена 20-річчю 

створення факультету обліку та фінансів ПДАА та пам’яті 

його першого декана д.е.н., професора А.Т. Опрі. 19 грудня 

2018 р., Полтавська державна аграрна академія. 51 учасник. 

3.  Дорошенко А.П. Організаційний комітет дебатів на тему «Проблеми та 

перспективи розвитку України» із студентами факультету 

економіки та менеджменту (1 курс, спеціальності 

Менеджмент та Публічне управління і адміністрування),  

5 грудня 2018. та 10 грудня 2018,74 учасники. 

4.  Дорошенко А.П. Екскурсія. Навчальна практика «Економічна теорія» на 

базі Головного управління статистики в Полтавській 

області, 9 липня 2019 р. ФБСС_2018_б_д, 14 учасників 

5.  Дорошенко А.П. Екскурсія. Навчальна практика  «Економічна теорія» на 

базі Головного управління державного казначейства у 

Полтавській області,  4 липня 2019 р. , ФБСС_2018_б_д, 

14 учасників 

6.  Дорошенко А.П. Екскурсія. Навчальна практика «Економічна теорія» на 

базі Державної податкової інспекції у м. Полтава, 25 

червня 2019 р., ФБСС_2018_б_д, 16 учасників 

7.  Дорошенко А.П. Екскурсія. Навчальна практика «Економічна теорія» на 

базі страхової компанії «Провідна» у м. Полтава, 3 

липня 2019 р., ФБСС_2018_б_д, 16 учасників 

8.  Литвин О.Ю. Екскурсія до Полтавського краєзнавчого музею імені 

Василя Кричевського, 23 травня, студенти 1 курсу 

Полтавської державної аграрної академії спеціальностей 

«Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та 

страхування», «Політологія», 35 ЗВО 

9.  Литвин О.Ю. Координація роботи підрозділу цивільної оборони 

10.  Литвин О.Ю. Чергування у гуртожитку згідно графіку 

11.  Литвин О.Ю. Робота по реалізації програми «Рівний –рівному» щодо 

здорового способу життя. 

12.  Кононенко Ж.А. секретар Державної екзаменаційної комісії у здобувачів 

вищої освіти за ступенем бакалавр денної форми навчання, 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

13.  Кононенко Ж.А. Чергування у гуртожитку згідно графіку 

14.  Кононенко Ж.А. Відвідування Головного управління статистики у 

Полтавській області з метою проведення семінару зі 

статистики студенти 2 та 3 курси Полтавської державної 

аграрної академії спеціальностей «Облік і оподаткування», 

«Фінанси, банківська справа та страхування», 18 ЗВО. 



№ 

п/п 

ПІБ виконавця Назва заходу  

Дата і місце проведення 

Кількість учасників 

23.10.2018 р. з дисципліни «Статистика суб’єктів 

підприємницької діяльності» 

15.  Кононенко Ж.А. Екскурсія до АТ КБ «Приватбанк» студенти 3 курсу 

Полтавської державної аграрної академії спеціальностей 

«Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 17 ЗВО. 19.11.2018 р. з дисципліни 

«Банківська статистика» 

16.  Кончаковський Є.О. 
Відвідування гуртожитків  

грудень 2018 р., лютий 2019 р., травень 2019 р. 

17.  Кончаковський Є.О. Організація засідань Дебатного Клубу ПДАА (щомісяця) 

18.  
Кончаковський Є.О., 

Дорошенко А.П. 

Турнір серед студентів І курсу факультету обліку та фінансів з 

гри «Британські парламентські дебати 

квітень 2018 року 

19.  
Кончаковський Є.О., 

Дорошенко А.П. 

Чемпіонат ПДАА серед студентів з гри «Британські 

парламентські дебати квітень 2018 року 

20.  Песцова-Світалка О.С. Круглий стіл за результатами науково-дослідної роботи 

здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» освітнього рівня «Бакалавр» з дисципліни 

«Економічна теорія ІІ», 20 травня 2019 р., ПДАА (ауд. 

МАЗ), 63  учасника. 

21.  Песцова-Світалка О.С. Екскурсія. Навчальна практика «Економічна теорія» на базі 

Державної податкової інспекції у м. Полтава, 25 червня 

2019 р., курс ОО_ бд_2018, група ОО_бд_11, 8 учасників. 

22.  Песцова-Світалка О.С. Екскурсія. Навчальна практика «Економічна теорія» на базі 

страхової компанії «Провідна» у м. Полтава, 3 липня 2019 

р., курс ОО_ бд_2018, група ОО_бд_11, 5 учасників. 

23.  Песцова-Світалка О.С. Екскурсія. Навчальна практика  «Економічна теорія» на 

базі Головного управління державного казначейства у 

Полтавській області,  4 липня 2019 р., курс ОО_ бд_2018, 

група ОО_бд_11,  6 учасників. 

24.  Песцова-Світалка О.С. Екскурсія. Навчальна практика «Економічна теорія» на базі  

Філії «Полтавського головного регіонального управління» 

Публічного акціонерного товариства комерційного банку 

«Приватбанк», 8 липня 2019 р., курс ОО_ бд_2018, група 

ОО_бд_11, 6 учасників  

25.  Песцова-Світалка О.С. Екскурсія. Навчальна практика «Економічна теорія» на базі 

Головного управління статистики в Полтавській області, 09 

липня 2019 р., курс ОО_ бд_2018, група ОО_бд_11, 6 

учасників. 

26.  Песцова-Світалка О.С. Екскурсія. Навчальна практика «Економічна теорія» на базі 

Державної фінансової інспекції в Полтавській області, 10 

липня 2019 р., курс ОО_ бд_2018, група ОО_бд_11, 6 

учасників. 

 

 

 



Профорієнтаційна робота 

 
№  

п/п 

ПІБ керівника Назва  

Дата і місце проведення  

Кількість учасників 

1. Дорогань-Писаренко 

Л.О.,  Литвин О.Ю. 

Участь у проведенні Дня відкритих дверей  в Полтавській 

державній аграрній академії 

2. Єгорова О. В. Робота у приймальній комісії. 23.07.2018 р.,  24.07.2018 р.,  

3. Єгорова О. В. Агітаційна робота серед учасників ЗНО. 34 загальноосвітня 

школа м. Полтава 23.05.2019 р.  

4. Рудич А.І. Відвідування ЗОШ  № 24  м. Полтава, зустріч з учнями 11 класу  

(04.02.2019 р.), бесіда з учнями 9-10 х класів (01.03.2019 р.) 

5. Рудич А.І. Зустріч з учнями 9-11 класів Сем’янівського НВК Полтавського 

району  25.02. 2019 р. 

6. Рудич А.І. Зустріч з учнями 9-11 класів Тахтаулівського НВК Полтавського 

району  21.02. 2019 р. 

7. Литвин О.Ю. Робота з професійної орієнтації серед випускників ЗОШ м. 

Полтави та області: 

-ЗОШ № 25, 20 листопада 2018 р. (15 осіб) 

8. Литвин О.Ю. Робота з професійної орієнтації серед випускників ЗОШ м. 

Полтави та області: 

-ЗОШ № 25, 14 березня 2019 р. (14 осіб) 

9. Литвин О.Ю. Робота з професійної орієнтації серед випускників ЗОШ м. 

Полтави та області: 

-ЗОШ № 38, 16 березня 2019 р. (60 осіб) 

 

10. Литвин О.Ю. Робота з професійної орієнтації серед випускників ЗОШ м. 

Полтави та області: 

-Полтавський електротехнічний коледж, 23 травня 2019р. (29 

осіб) 

11. Тютюнник Ю. М. Профорієнтаційна робота в гімназії № 28 м. Полтави. 2 зустрічі з 

учнями 11 класів: грудень 2018 р., лютий 2019 р., 38 учасників 
12. Кононенко Ж.А. Робота з професійної орієнтації серед випускників ЗОШ м. 

Полтави та області: 

16.03.2019 р. Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г.Короленка 

13. Кононенко Ж.А. Робота з професійної орієнтації серед випускників ЗОШ м. 

Полтави та області: 

23.05.2019 р. Загальноосвітня школа № 32 

14. 
Кончаковський Є.О. 

Профорієнтаційна робота в гімназії № 17 м. Полтави 

лютий 2019 р., травень 2019 р. 

15. Песцова-Світалка О.С. Передача інформаційних матеріалів щодо дня відкритих 

дверей випускникам школи, 27 лютого 2019 р., ЗОШ № 34 (28 

учасників) 

16. Песцова-Світалка О.С. Передача інформаційних матеріалів щодо дня відкритих 

дверей випускникам школи, 4 грудня 2018 р., ЗОШ № 34 (29 

учасників) 
 

 

 

 



Виховні заходи, проведені зі здобувачами вищої освіти  

викладачами кафедри – кураторами груп 

Захід 
Дата 

проведення 

Викладач, 

відповідальний за 

виконання 

1. Збір академічної групи. Підведення 

підсумків літньої екзаменаційної сесії. 

Ознайомлення з графіком навчального процесу та 

переліком навчальних дисциплін на І семестр 2018-

2019 н.р. 

03.09.2018 р. Єгорова О. В. 

2. Кураторська година на тему «Вимоги 

роботодавців до кандидатів на посади фінансового 

спрямування. Особистісні соціально затребувані 

якості». 

11.09.2018 р. Єгорова О. В. 

3. Прибирання території ПДАА до 

всесвітнього Дня прибирання. 

15.09.2018 р. Єгорова О. В. 

4. Участь у параді вишиванок. 22.09.2018 р. Єгорова О. В. 

5. Пояснення мети та організаційних аспектів 

проведення анкетування «Викладач очима 

студентів». 

27.09.2018 р. Єгорова О. В. 

6. Кураторська година на тему «Наукова 

робота студентів». Запрошення до участі у роботі 

наукових гуртків ПДАА та наукових конференцій. 

Ознайомлення з методичними та практичними 

аспектами написання наукових статей. 

02.10.2018 р. Єгорова О. В. 

7. Святкові заходи з нагоди Дня захисника 

України. 

12.10.2018 р. Єгорова О. В. 

8. Участь у заходах «Я люблю Україну» та 

«Дебати». 

18.10.2018 р. Єгорова О. В. 

9. Обговорення поточної успішності та стану 

відвідування ЗВО занять. Нагадування Положення 

про організацію освітнього процесу в ПДАА. 

30.10.2018 р. Єгорова О. В. 

10. Виховна година на тему «Професії 

майбутнього». Ознайомлення з правилами вступу 

до магістратури. 

05.11.2018 р. Єгорова О. В. 

11. Відвідування концерту до Дня працівників 

сільського господарства. 

14.11.2018 р. Єгорова О. В. 

12. Участь у культурно-мистецькому заході до 

Міжнародного Дня студентів «Єдина студентська 

родина». 

16.11.2018 р. Єгорова О. В. 

13. Виховна година на тему «Академічна 

доброчесність». Обговорення основних термінів 

щодо проявів недоброчесності з боку студентів. 

26.11.2018 р. Єгорова О. В. 

14. Підведення підсумків поточної атестації 

студентів.  

04.12.2018 р. Єгорова О. В. 

15. Організація підготовки ЗВО до 

дистанційного навчання. Ознайомлення з графіком 

навчального процесу та переліком навчальних 

дисциплін на ІІ семестр 2018-2019 н.р. 

10.12.2018 р. Єгорова О. В. 



Захід 
Дата 

проведення 

Викладач, 

відповідальний за 

виконання 

16. Збори академічної групи. Обговорення 

результатів зимової екзаменаційної сесії. 

11.02.2019 р. Єгорова О. В. 

17. Проходження щорічного флюорографічного 

обстеження. Бесіда до міжнародного Дня боротьби 

з туберкульозом.  

24.02.2019 р. Єгорова О. В. 

18. Виховна година на тему «Правила 

голосування на виборах президента України». 

18.03.2019 р. Єгорова О. В. 

19.  Ознайомча екскурсія до АТ КБ «Приват-

банк». 

20.03.2019 р. Єгорова О. В. 

20. Прибирання території ПДАА. 08.04.2019 р. Єгорова О. В. 

21. Участь у заході «Студентська весна»  09.04.2019 р. Єгорова О. В. 

22. Оформлення додаткових угод до договору 

про надання освітніх послуг. Ознайомлення ЗВО із 

можливістю та порядком оформлення податкової 

знижки для платників за навчання у ВЗО. 

16.04.2019 р. Єгорова О.В. 

23. Бесіда на тему «Розповсюдження інформації 

про ПДАА серед випускників шкіл». Забезпечення 

студентів інформацією та наочним матеріалом для 

профорієнтаційної роботи. 

26.04.2019 р. Єгорова О.В. 

24. Виховна година на тему: «Мотивація 

навчальної діяльності» 

18.09. 2018 р. Песцова-Світалка 

О.С. 

25. Проведення виховних заходів під час 

чергування в гуртожитку 
16.10. 2018 р. Песцова-Світалка 

О.С. 
26. Виховна година на тему: «Наукові 

дослідження з економіки» 

26.10. 2018 р. Песцова-Світалка 

О.С. 

27. Участь студентів групи Ф31 у 

господарських роботах на території академії  

08.11. 2018 р. Песцова-Світалка 

О.С. 
28. Підведення підсумків  атестації студентів у 

І семестрі. Бесіда з відстаючими студентами 

стосовно пропусків занять та успішності 

24.11. 2018 р. Песцова-Світалка 

О.С. 

29. Кураторська година за підсумками 

екзаменаційної зимової сесії  

26.12.2018 р. Песцова-Світалка 

О.С. 
30. Проведення виховних заходів під час 

чергування в гуртожитку 
14.03. 2019 р. Песцова-Світалка 

О.С. 
31. Виховна година на тему: «Ознайомлення 

здобувачів вищої освіти з кодексом академічної 

доброчесності ПДАА» 

15.03. 2019 р. Песцова-Світалка 

О.С. 

32. Кураторська година на тему ліквідації 

заборгованості за навчання та проживання в 

гуртожитку  

06.04. 2019 р. Песцова-Світалка 

О.С. 

33. Участь студентів групи Ф31 у 

господарських роботах на території академії 

08.04.2019 р. Песцова-Світалка 

О.С. 
34. Підведення підсумків атестації студентів у 

ІІ семестрі. Бесіда з відстаючими студентами 

стосовно пропусків занять та успішності  

13.05. 2019 р. Песцова-Світалка 

О.С. 

35. Кураторська година щодо заповнення 

додаткових угод до договору про надання освітніх 

послуг 

15.05. 2019 р. Песцова-Світалка 

О.С. 



Захід 
Дата 

проведення 

Викладач, 

відповідальний за 

виконання 

36. Кураторська година щодо ліквідації 

заборгованості за навчання та проживання в 

гуртожитку  

20.05. 2019 р. Песцова-Світалка 

О.С. 

37. Проведення виховних заходів під час 

чергування в гуртожитку 

22.05. 2017 р. Песцова-Світалка 

О.С. 
38. Бесіда із відстаючими студентами з метою 

підвищення їхньої дисциплінованості  

03.06. 2019 р. 

 

Песцова-Світалка 

О.С. 
39. Проведення виховних заходів під час 

чергування в гуртожитку 

11.06. 2019 р. Песцова-Світалка 

О.С. 
40. Урочиста посвята в студенти. Посадка 

троянд з нагоди 1 вересня (озеленення території 

академії). Зустріч зі студентським 

самоврядуванням. Дискотека. Участь у святі 

«Вечір першокурсника». 

3.09.2018 р. Кононенко Ж.А. 

41. Проведення зборів групи з приводу початку 

нового навчального року. 

10.09.2018 р. Кононенко Ж.А. 

42. Проведення бесіди на тему: «23 вересня – 

день визволення нашого рідного міста від німецько-

фашистських загарбників». 

17.09.2018 р. Кононенко Ж.А. 

43. Проведення бесіди на тему: «Шкода 

алкоголю та паління для людей». 

24.09.2018 р. Кононенко Ж.А. 

44. I чемпіонат ПДАА з інтелектуальної гри 

«Брейн-ринг» між студентами перших курсів. 

Команда «Круті перчики» зайняла II місце.  

25.09.2018 р. Кононенко Ж.А. 

45. Відбір у творчі колективи ПДАА. 01.10.2018 р. Кононенко Ж.А. 

46. Лекція на тему: «Надання першої 

долікарської допомоги». Подяка за проведення 

лекції кандидату сільськогосподарських наук, 

доценту Опарі Надії Миколаївні. 

08.10.2018 р. Кононенко Ж.А. 

47. Участь у адаптивно-тренінговому курсі для 

студентів, проводив заступник декана з виховної 

роботи ФОФ Ліпський Роман Вікторович. 

15.10.2018 р. Кононенко Ж.А. 

48. Розважально-патріотичний батл факультету 

обліку та фінансів «Я люблю Україну». 

18.10.2018 р. Кононенко Ж.А. 

49. Бесіда на тему: «Краса Полтавщини». 

Проведення виховної роботи. 

12.11.2018 р. Кононенко Ж.А. 

50. Екскурсія по території Полтавської 

державної аграрної академії.  

19.11.2018 р. Кононенко Ж.А. 

51. Бесіда на тему: «Краса навколо нас». 

Здорове харчування – запорука щасливого життя. 

26.11.2018 р. Кононенко Ж.А. 

52. Прибирання території академії. 03.12.2018 р. Кононенко Ж.А. 

53. Анкетування студентів на тему: «Погляд на 

сім’ю в майбутньому». 

10.12.2018 р. Кононенко Ж.А. 

54. Бесіда на тему: «СНІД. Всесвітній день 

Волонтерів». 

17.12.2018 р. Кононенко Ж.А. 

55. Обговорення результатів атестації та аналіз 

готовності студентів до здачі зимової 

екзаменаційної сесії. 

24.12.2018 р. Кононенко Ж.А. 



Захід 
Дата 

проведення 

Викладач, 

відповідальний за 

виконання 

56. Підведення підсумків зимової 

екзаменаційної сесії та організація роботи по 

ліквідації заборгованості. 

25.02.2019 р. Кононенко Ж.А. 

57. Бесіда на тему: «8 Березня – Міжнародний 

жіночий день». 

04.03.2019 р. Кононенко Ж.А. 

58. Бесіда на тему: «Правила протипожежної 

безпеки». Проведення виховної роботи. 

11.03.2019 р. Кононенко Ж.А. 

59. Бесіда на тему: «Проблеми створення сім’ї – 

етичні та моральні принципи». 

18.03.2019 р. Кононенко Ж.А. 

60. Ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

Кодексом академічної доброчесності Полтавської 

державної аграрної академії 

25.03.2019 р. Кононенко Ж.А. 

61. Бесіда на тему: «Сім’я: любов, повага, 

традиції, взаємодопомога між батьком та матір’ю, 

між батьками та дітьми». 

01.04.2019 р. Кононенко Ж.А. 

62. Екскурсія здобувачів вищої освіти до 

Полтавського головного управління АТ КБ 

«ПриватБанк». 

08.04.2019 р. Кононенко Ж.А. 

63. У Полтавській державній аграрній академії 

відбувся святковий концерт «Студентська весна – 

2019». 

09.04.2019 р. Кононенко Ж.А. 

64. Прибирання території академії згідно 

графіку проведення господарських робіт 

здобувачами вищої освіти (3 курс 2 група). 

15.04.2019 р. Кононенко Ж.А. 

65. Фестиваль науки Полтавської державної 

аграрної академії. Участь в «Ярмарку вакансій».  

17.04.2019 р. Кононенко Ж.А. 

66. Бесіда на тему: «Великдень – релігійні та 

моральні аспекти». 

22.04.2019 р. Кононенко Ж.А. 

67. Бесіда на тему: «Шкода алкоголю та паління 

для людей». 

29.04.2019 р. Кононенко Ж.А. 

68. Диспут на тему: «Студентське 

самоврядування в житті академії». 

06.05.2019 р. Кононенко Ж.А. 

69. Участь у тренінгу щодо написання проектів 

та одержання грандів. 

13.05.2019 р. Кононенко Ж.А. 

70. Бесіда на тему: «Успішність студента». 

Вирішення організаційних питань. 

20.05.2019 р. Кононенко Ж.А. 

71. Обговорення результатів атестації та аналіз 

готовності студентів до здачі літньої 

екзаменаційної сесії. 

27.05.2019 р. Кононенко Ж.А. 

72. Пленарне засідання наукової конференції 

здобувачів вищої освіти ПДАА. 

24.04.2019 р. Кононенко Ж.А. 

73. Секційне засідання наукової конференції 

здобувачів вищої освіти ПДАА. 

25.04.2019 р. Кононенко Ж.А. 

74. Брейн ринг здобувачів вищої освіти ПДАА. 28.05.2019 р. Кононенко Ж.А. 
 

Впродовж 2018-2019 навчального року викладачами кафедри проведено 

74 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.  

 
 


