
Впродовж 2015-2016 навчального року викладачами кафедри 

проводилася виховна робота під час навчального процесу; у студентських 

гуртожитках, які викладачі відвідували згідно графіка; на кураторських годинах 

в академічних групах, на засіданнях науково-практичного гуртка та в 

позанавчальний час. 

 

№ Вид  заходу 
К-сть 

заходів 

Дата і місце 

проведення 

1 
Виховна робота під час чергування у студентських 

гуртожитках 
1 

9 жовтня   

2015 р. 

2 
Виховна робота під час чергування у студентських 

гуртожитках 
1 

10 жовтня   

2015 р. 

3 
Виховна робота під час чергування у студентських 

гуртожитках 
1 

17 жовтня   

2015 р. 

4 
Виховна робота під час чергування у студентських 

гуртожитках 
1 

19 жовтня   

2015 р. 

5 
Виховна робота під час чергування у студентських 

гуртожитках 
1 

6 березня   

2016 р. 

6 
Виховна робота під час чергування у студентських 

гуртожитках 
1 

28 квітня 

 2016 р. 

7 
Виховна робота під час чергування у студентських 

гуртожитках 
1 

29 квітня 

 2016 р. 

8 
Виховна робота під час чергування у студентських 

гуртожитках 
1 

6 травня  

2016 р. 

9 
Виховна робота під час чергування у студентських 

гуртожитках 
1 

8 травня  

2016 р. 

10 Чергування по ДНД 1 ПДАА 10 вересня 2015 р. 

11 Чергування по ДНД 1 ПДАА 11 вересня 2015 р. 

12 Чергування по ДНД 1 ПДАА, 15 травня  2016 р. 

13 Чергування по ДНД 1 ПДАА, 16 травня  2016 р. 

14 Чергування у Полтавській міській раді 1 

Полтавська міська рада, 

28 жовтня  

2015 р. 

15 Чергування у Полтавській міській раді 1 

Полтавська міська рада, 

29 жовтня  

2015 р. 

16 
Збір академічної групи 1 курсу спеціальності «Фінанси і 

кредит» 
1 

ПДАА, 1 вересня 2015 р. 

17 
Збір академічної групи 2 курсу спеціальності «Фінанси і 

кредит» 
1 

ПДАА, 1 вересня 2015 р. 

18 
Збір академічної групи ОКР «Спеціаліст» спеціальності 

«Фінанси і кредит» 
1 

ПДАА, 1 вересня 2015 р. 

19 
Збір академічної групи ОКР «Магістр» спеціальності 

«Фінанси і кредит» 
1 

ПДАА, 1 вересня 2015 р. 

20 
Обговорення результатів атестації студентів 1 курсу 

спеціальності «Фінанси і кредит» 
1 

ПДАА, 15 жовтня 2015 р. 

21 
Обговорення результатів атестації студентів 2 курсу 

спеціальності «Фінанси і кредит» 
1 

ПДАА, 15 жовтня 2015 р. 



22 
Обговорення результатів атестації студентів ОКР 

«Спеціаліст» спеціальності «Фінанси і кредит» 
1 

ПДАА, 15 жовтня 2015 р. 

23 
Обговорення результатів атестації студентів ОКР 

«Магістр» спеціальності «Фінанси і кредит» 
1 

ПДАА, 15 жовтня 2015 р. 

24 
Обговорення результатів атестації студентів 1 курсу 

спеціальності «Фінанси і кредит» 
1 

ПДАА, 29 квітня 2016 р. 

25 
Обговорення результатів атестації студентів 2 курсу 

спеціальності «Фінанси і кредит» 
1 ПДАА, 29 квітня 2016 р. 

26 
Обговорення результатів атестації студентів ОКР 

«Спеціаліст» спеціальності «Фінанси і кредит» 
1 ПДАА, 29 квітня 2016 р. 

27 
Обговорення результатів атестації студентів ОКР 

«Магістр» спеціальності «Фінанси і кредит» 
1 ПДАА, 29 квітня 2016 р. 

28 
Кураторські години групи студентів 1 курсу 

спеціальності «Фінанси і кредит» 
31 ПДАА, кожного тижня 

29 
Кураторські години групи студентів 2 курсу 

спеціальності «Фінанси і кредит» 
31 ПДАА, кожного тижня 

30 
Кураторські години групи студентів ОКР «Спеціаліст» 

спеціальності «Фінанси і кредит» 
31 ПДАА, кожного тижня 

31 
Кураторські години групи студентів ОКР «Магістр» 

спеціальності «Фінанси і кредит» 
31 ПДАА, кожного тижня 

32 Кураторська година на тему «Здобутки академії». 1 вересень 2015 року 

33 

Виховна година на тему: «Дозвілля в рамках 

адміністративного законодавства». Проведення бесід 

щодо дотримання законодавства та недопущення 

адміністративних правопорушень.  

1 вересень 2015 року 

34 
Виховна година на тему: «Їх подвиг безсмертний«(до 

дня визволення Полтави). 
1 вересень 2015 року 

35 

Кураторська година на тему: «Тютюнопаління і алкоголь 

– небезпека для здоров’я». Проведення бесіди із 

студентами про шкоду тютюнопаління та вживання 

алкогольних напоїв 

1 жовтень 2015 року 

36 

Кураторська година на тему: «Можливості 

самореалізації студентів ПДАА (участь у наукових 

гуртках, стажування, організація практик та навчання за 

кордоном)». 

1 листопад 2015 року 

37 Профорієнтаційна робота «Розкажи другу про ПДАА» 1 грудень 2015 

38 
Кураторська година на тему: «Відповідальне ставлення 

до навчання – основа  професійного зростання». 
1 лютий 2016 

39 
Кураторська година на тему: «Досвід самопідготовки до 

занять». 
1 березень 2016 

40 

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 

1 квітень 2016 

41 

Кураторська година на тему: «Боротьба з палінням». 

Ознайомлення студентів з вимогою щодо заборони 

паління на території академії. 

1 травень 2016 

42 Відзначення 70-річниці визволення України 1 ПДАА, 28 жовтня 2015 р. 

43 

Організація лекції керівника Полтавського 

представництва компанії «Приватна поліцейська 

компанія» Семченка В. Є. на тему: «Шляхи 

1 

 

 

ПДАА, 12 березня 2016 



попередження корпоративного шахрайства» для 

студентів ОКР «Магістр» і «Спеціаліст» спеціальностей 

«Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Економіка 

підприємства», «Менеджмент організацій» 

р. 

44 

Організація круглого столу на тему: «Сучасні аспекти 

економічної безпеки бізнесу» у рамках проведення 

тижня Навчально-наукового інституту економіки та 

бізнесу 

1 
ПДАА, 

15 квітня 2016 р. 

45 
Організація участі студентів ОКР «Магістр» 

спеціальності «Фінанси і кредит» у Дні кар’єри 
1 14 травня 2016 р. 

46 Засідання наукового гуртка 24 
ПДАА, впродовж 

навчального року 

47 

Брейн-ринг для студентів ОКР «Магістр» спеціальності  

«Облік і аудит», «Фінанси і кредит» та «Економіка 

підприємства» 

1 
ПДАА, 25 червня 2016 

року 

48 

Роз’яснення студентам особливостей підготовки 

навчально-дослідної роботи з дисципліни 

«Мікроекономіка» (студенти 3 курсу напряму 

підготовки «Фінанси і кредит» (інтегровані), 3 курсу 

напряму підготовки «Облік і аудит» (інтегровані))  

1 
ПДАА, 14 жовтня 2015 

року 

49 

Проведення студентського круглого столу за 

результатами науково-дослідної роботи з дисципліни 

«Мікроекономіка»  для студентів напрямів підготовки 

курсу 3 курсу«Фінанси і кредит» (інтегровані), 3 курсу 

напряму підготовки «Облік і аудит» інтегровані) . 

1 
ПДАА, 28 жовтня 2015 

року 

50 

Ознайомлення студентів з методикою виконання 

навчально-дослідної роботи з дисципліни 

«Мікроекономіка» для студентів 1 курсу напряму 

підготовки «Фінанси і кредит», 1 курсу напряму 

підготовки «Облік і аудит», 1 курсу напряму підготовки 

«Економіка підприємства») 

1 
ПДАА, 2 березня 2016 

року 

51 

Ознайомлення студентів з методикою написання тез 

доповідей до студентської конференції для студентів 1 

курсу напряму підготовки «Фінанси і кредит», 1 курсу 

напряму підготовки «Облік і аудит», 1 курсу напряму 

підготовки «Економіка підприємства») 

1 
ПДАА, 2 березня 2016 

року 

52 
Проведення конкурсу есе до тижня Навчально-

наукового інституту економіки і бізнесу.  
1 

10 квітня  

2016 року 

53 
Підготовка та проведення чемпіонату із гри „Дебати” 

серед студентських команд ПДАА 
1 28 квітня 2016 року 

54 

Підготовка студентської збірної ПДАА та участь у V 

Всеукраїнських студентських дебатах, присвячених 

актуальним питанням сталого розвитку громад, за 

підтримки спільного проекту Європейського союзу та 

Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду» (, м. Одеса) 

1 14-16 травня 2016 року 

ВСЬОГО: 107 - 

 
 
 


