
ЗВІТ  

із виховної роботи кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін за 

2018‒2019 навчальний рік 

 

У процесі виховної роботи кафедри гуманітарних і соціальних 

дисциплін протягом 2018‒2019 н. р. щотижня кураторами груп Філол_бд_11, 

Філол_бд_21, Політ_бд_11, Політ_бд_21 доцентом Приходько С.М., 

доцентом кафедри Колодій О.С., старшими викладачами Сільчук О.В. та 

Лифар А.А. проводилися виховні години для здобувачів вищої освіти. 

26‒27 вересня 2018 р. здобувачі вищої освіти факультету обліку та 

фінансів (Філол_бд_11, Філол_бд_21, Політ_бд_11, Політ_бд_21) були 

залучені до господарських робіт на території Полтавської державної аграрної 

академії (організатори: куратори груп, доцент Приходько С.М., доцент 

кафедри Колодій О.С., старші викладачі Сільчук О.В., Лифар А.А.).  

У листопаді 2018 р. та червні 2019 р. було проведено обговорювання 

результатів екзаменаційної сесії усіма викладачами кафедри гуманітарних і 

соціальних дисциплін. Протягом 2018‒2019 н.р. викладачі кафедри 

проводили індивідуальні бесіди зі здобувачами вищої освіти спеціальностей 

«Філологія» та «Політологія», які не встигали у навчанні та мали порушення 

норм поведінки, доводили до відома батьків підсумки атестації та 

екзаменаційних сесій здобувачів вищої освіти 1 курсів (доцент Приходько 

С.М., старший викладач Лифар А.А.).  

Співробітники кафедри протягом 2018‒2019 н. р. у процесі аудиторної 

та позааудиторної діяльності займалися вихованням у здобувачів вищої 

освіти почуття любові до Батьківщини, рідного краю, землі, природи, 

батьків, залученням студентської молоді до участі в гуртках художньої 

самодіяльності, проведенні конкурсів «Вечір першокурсника», «Студент 

року», «Студентська весна», а також у проведенні тижня факультету обліку 

та фінансів. Постійно протягом року здобувачів вищої освіти факультету 



обліку та фінансів націлювали на дотримання належного санітарного стану в 

гуртожитках, аудиторіях, інших громадських приміщеннях. 

3 вересня 2018 р. професором кафедри гуманітарних та соціальних 

дисциплін Шейком С.В. прочитана відкрита лекція на тему: «Демократія та 

свобода ‒ основні чинники українського державотворення» (1 курс 

спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси, банківська справа та 

страхування», «Політологія», «Філологія»). 

19 вересня 2018 року викладачі кафедри гуманітарних і соціальних 

дисциплін доценти Приходько С.М., Колодій О.С. та здобувачі вищої освіти  

спеціальності «Політологія» взяли участь у зустрічі з депутатом 

Шевченківської районної ради у м. Полтава Ольгою Медвінською. На 

зустрічі обговорювалися питання складання проєктів відповідно до програми 

«Бюджет участі Полтавської області». 

22 вересня 2018 року професор кафедри  Шейко С.В.,  доценти 

Ільченко А.М., Подлєсна Г.В., доцент кафедри Колодій О.С. разом зі 

здобувачами вищої освіти спеціальностей «Політологія» та «Філологія» 

взяли участь у проведенні міського свята «Полтава вишивана».  

Під час футбольного матчу Ліги Європи «Ворскла – Спортінг» 4 

жовтня 2018 р. здобувачі вищої освіти спеціальності «Філологія» і  викладачі 

кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної 

аграрної академії доценти Воловик Л.Б, Люлька В.М., Тагільцева Я.М., 

старші викладачі Сахарова Л.М., Савенкова О.О., Лифар А.А. допомагали 

підтримувати публічний порядок поліції як перекладачі-волонтери. 

Волонтери працювали не лише на стадіоні «Ворскла», «мовні групи» також 

були у складі слідчо-оперативної групи та центру управління нарядами 

«102». Підставою такої співпраці був меморандум, підписаний між Головним 

управлінням поліції області та закладом вищої освіти. Основне завдання 

полягало в допомозі поліції порозумітися з іноземцями у разі виникнення 

конфліктної ситуації, скоєння адміністративного або кримінального 

правопорушення.  



12 жовтня 2018 р. здобувачі вищої освіти спеціальності «Політологія»  

Полтавської державної аграрної академії разом із доцентом Приходьком С.М. 

взяли участь у культурно-просвітницьких заходах до Дня захисника України 

та покладанні квітів до пам’ятника гетьманові Івану Мазепі.  

18 жовтня 2018 р. здобувачі вищої освіти спеціальності «Політологія» 

та доцент Приходько С.М. відвідали колектив телеканалу «ІРТ». Його 

працівники провели цікаву й змістовну екскурсію, на якій ознайомили 

здобувачів вищої освіти з роботою журналістів. Така інформація є дуже 

корисною для майбутніх фахівців у галузі політології, оскільки якісна 

політична аналітика передбачає наявність професійних журналістських 

навичок. Їм було запропоновано виступити у ролі операторів і ведучих 

телепередач, а також спробувати прокоментувати події життя Полтави, 

продемонструвавши при цьому певні комунікативні здібності.  

Щорічно здобувачі вищої освіти Полтавської державної аграрної 

академії беруть участь у Міжнародному конкурсі з української мови імені 

Петра Яцика. Цьогоріч, 23 жовтня 2018 року, у першому відбірковому етапі 

взяли участь 22 учасники. Найкращими стали роботи таких здобувачів вищої 

освіти: Дяченко Єлизавети – 1 курс, спеціальність «Облік і оподаткування»; 

Бухикало Анни – 1 курс, спеціальність «Ветеринарна медицина»; Баклицької 

Анни – 1 курс, спеціальність «Ветеринарна медицина». 

Вшановуючи пам’ять видатного культурного діяча, письменника 

Тараса Шевченка, у Полтавській державній аграрній академії 24 жовтня 2018 

року викладачі кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін факультету 

обліку та фінансів провели перший етап (на рівні навчального закладу) IХ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської 

молоді імені Тараса Шевченка серед здобувачів вищої освіти (організатор: 

доцент Сизоненко Н.М.). Головною метою цього конкурсу є вшанування 

творчої спадщини Тараса Шевченка. До конкурсантів висувалися такі 

вимоги: володіння знаннями про літературно-художню й мистецьку 

спадщину Тараса Шевченка; ерудованість; дотримання норм літературної 



мови в писемному мовленні; створення оригінальних текстів у формі твору-

роздуму. Найкращими щодо мовного оформлення, точності й правильності 

виконання запропонованих завдань, реалізації творчих навичок у писемній 

формі мовлення стали роботи таких здобувачів вищої освіти: Закори Тетяни, 

здобувача вищої освіти 1 курсу 2 групи спеціальності «Право»; Прокаєвої 

Олександри, здобувача вищої освіти 1 курсу 2 групи спеціальності 

«Ветеринарна медицина»; Павловської Тетяни, здобувача вищої освіти 1 

курсу 1 групи спеціальності «Облік і оподаткування» Самойленко Анни, 

здобувача вищої освіти 1 курсу 2 групи спеціальності «Ветеринарна 

медицина». 

5 листопада 2018 р. здобувачі вищої освіти спеціальності «Політологія» 

разом із доцентом Ільченко А.М. відвідали презентацію книги українського 

історика, культуролога, геополітика, громадського діяча Тараса Васильовича 

Чухліба «Магнат, козак і гайдамака». Доктор історичних наук, науковий 

співробітник Інституту історії України Національної академії наук ознайомив 

студентську молодь з основними історичними етапами становлення 

української державності та відповів на актуальні запитання щодо сучасної 

політичної ситуації в нашій країні. Зустріч виявилася цікавою, плідною, з 

позитивними враженнями. Цього ж дня відбулося засідання круглого столу 

«Актуальні наукові проблеми у контексті агропромислового комплексу» 

(організатори: доценти Тагільцева Я.М., Ніколаєнко Ю.О.), у якому взяли 

участь аспіранти Полтавської державної аграрної академії та викладачі 

кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін. Доповіді англійською мовою 

підготували Оглобля Вікторія, Павловська Інга, Ракітіна Анастасія, Солоп 

Володимир, Татарко Юлія, Лопушинська Олена і Баган Надія. Здобувачі 

ступеня доктора філософії висвітлили різні аспекти своєї наукової роботи, 

зокрема актуальні проблеми тваринництва, ветеринарної медицини, 

рослинництва й економіки. Особливий інтерес викликали доповіді про 

формування агроценозу звіробою, урожайність і якість зерна пшениці м’якої 



озимої, інноваційний потенціал використання ресурсів аграрних підприємств 

та збереження ресурсів в сучасних умовах. 

6 листопада 2018 р. доцент Воловик Л.Б. провела вікторину для 

здобувачів вищої освіти 1 курсу спеціальності «Філологія» на тему: 

«Geographi, Geschichte, Wirtschaft Deutschlands», яка передбачала відповіді на 

запитання про географію, історію та економіку Німеччини. Кожен учасник 

мав змогу продемонструвати свою обізнаність з історією, звичаями та 

традиціями Німеччини. 

13 листопада 2018 року в Полтавському міському будинку культури 

відбувся святковий концерт з нагоди Дня працівника сільського 

господарства, 20-річчя факультету обліку та фінансів і Дня студента. 

Викладачі кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін факультету обліку 

та фінансів Полтавської державної аграрної академії, а також здобувачі 

вищої освіти спеціальностей «Філологія» та «Політологія» приєдналися до 

цього чудового заходу. Незабутнім для багатьох присутніх став сольний 

виступ здобувачки вищої освіти 2 курсу спеціальності «Філологія» Чучко 

Руслани із композицією «Skyfall». 

15 листопада 2018 року відбулося засідання наукового гуртка 

«Філософські обрії» кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін 

факультету обліку та фінансів (організатор: професор кафедри Шейко С.В.), 

присвячене Всесвітньому Дню філософії. На засіданні наукового гуртка були 

присутні здобувачі вищої освіти спеціальностей «Політологія», «Економіка», 

«Право», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». З доповіддю 

виступив доктор філософських наук, науковий співробітник Інституту 

філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Киричок Олександр Борисович 

на тему: «Актуальні проблеми дослідження історії української філософії» в 

межах 100-ліття заснування Національної академії наук України. 

22 листопада 2018 року здобувачі вищої освіти 1-го та 2-го курсів 

спеціальності «Політологія» разом із доцентом кафедри Колодій О.С. 

відвідали засідання круглого столу на тему: «85-ті роковини Голодомору 



1932-1933 років в Україні − геноциду в Україні. Пам’ять кличе до дій». 

Доповідачі круглого столу, посилаючись на архівну документацію, доводили 

до відома присутніх, що голодомор був актом геноциду, оскільки він був 

навмисне спрямований проти української нації як такої. Учасники заходу 

були ознайомлені з фактами масових вбивств людей штучним голодом в 

Україні упродовж десятиліть та навмисного замовчування радянською 

владою і взагалі забороною згадувати про цей злочин.  

7 грудня 2018 року викладачі кафедри гуманітарних і соціальних 

дисциплін доцент Подлєсна Г.В. (секція: психологія), професор кафедри 

Шейко С.В. (секція: філософія, релігієзнавство) взяли участь як члени журі в 

роботі МАН м. Полтави. 

11 грудня 2018 р. у Полтавській державній аграрній академії здобувачі 

вищої освіти 1 курсу спеціальності «Філологія» факультету обліку та 

фінансів взяли участь у засіданні круглого столу «Наукові філологічні студії» 

(організатори: доцент Тагільцева Я.М., старший викладач Сільчук О.В.), 

присвяченому актуальним проблемам англійського мовознавства, а саме – 

особливостям різних варіантів англійської мови, аналізу антонімів у 

прислів’ях і приказках, характеристиці скорочень у повсякденному 

спілкуванні тощо. Також була представлена літературна студія, у якій 

вивчалося питання проблематики творчого доробку одного з найвідоміших 

драматургів світу Вільяма Шекспіра. 

14 грудня 2018 року здобувачі вищої освіти спеціальностей 

«Філологія», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Політологія», 

«Облік та оподаткування», «Ветеринарна медицина», «Інформаційні системи 

та технології», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», 

«Право» взяли участь у культурно-лінгвістичному заході, присвяченому Дню 

української писемності та мови – написанні диктанту (організатори – 

доценти Сизоненко Н.М., Дедухно А.В.) Цьогоріч у заході, організованим 

викладачами кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін та заступником 

декана обліку та фінансів з виховної роботи Ліпським Романом 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4


Вікторовичем, взяли участь 63 учасники, серед них і Канцедал Наталія 

Анатоліївна – заступник декана обліку та фінансів зі спеціальності «Облік та 

оподаткування». Тема диктанту – конкретні кроки, за допомогою яких можна 

досягти успіху в обраній професії. Найкраща ілюстрація професійних 

досягнень – наукові праці корифеїв академії. На книжковій виставці «Крила 

успіху», підготованої співробітниками бібліотеки Полтавської державної 

аграрної академії, була представлена довідкова, науково-популярна 

література, дотична до теми диктанту. 

21 лютого 2019 р. здобувачі вищої освіти Полтавської державної 

аграрної академії спеціальності «Політологія» разом із викладачами кафедри 

гуманітарних і соціальних дисциплін доцентом Приходьком С.М. та 

доцентом кафедри Колодій О.С. відвідали презентацію фільму «Сотник», 

присвячену Герою України Олегу Михнюку. Це людина унікальної долі: 

учасник афганської війни, нагороджений двома орденами Червоної Зірки, 

медаллю «За відвагу». Брав активну участь у Євромайдані, очолював 

«афганську» сотню, в АТО. Загинув у серпні 2014 року. Олег Михнюк є 

взірцем сумлінного виконання свого громадянського, професійного 

обов’язку. Фільм порушує дуже актуальні питання: як важливо бути 

професіоналом, патріотом, просто порядною людиною нині. 

27 лютого 2019 року здобувачі вищої освіти Полтавської державної 

аграрної академії факультету обліку та фінансів спеціальностей 

«Політологія» та «Облік і оподаткування» відвідали зустріч студентської 

молоді Полтави з Героєм України, командиром 13-го аеромобільного 

батальйону 95-ї аеромобільної бригади Олександром Порхуном, 

представниками ЗС України та волонтерського руху. Тема зустрічі ‒ «Сильна 

українська армія – запорука миру». Олександр Володимирович висловив своє 

бачення подальшого розвитку держави, української армії, шляхів досягнення 

миру в нашій країні. Головним засобом досягнення цієї мети, на його думку, 

є професіоналізм, відповідальність під час виконання своїх фахових і 

громадянських обов’язків. Студенти академії висловили зацікавленість 



порушеними проблемами. Напередодні виборів вони засвідчили, що 

небайдужі до подальшої долі країни. 

12 березня 2019 року з нагоди 205-ї річниці від дня народження 

великого сина українського народу Тараса Шевченка в Полтавській 

державній аграрній академії відбувся круглий стіл «Сучасні рецепції 

мистецько-поетичного доробку Тараса Шевченка» (організатори: професор 

Шаравара Т.О., доценти Сизоненко Н.М., Дедухно А.В.). У заході взяли 

участь викладачі академії, здобувачі вищої освіти всіх спеціальностей, а 

також гості – учні 10-го класу Полтавської загальноосвітньої школи № 7. З 

вітальним словом виступили декан факультету обліку та фінансів Дорогань-

Писаренко Л. В., завідувач кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін 

факультету обліку та фінансів Шаравара Т.О. Студенти спеціальностей 

«Політологія», «Філологія», «Агрономія», «Харчові технології» підготували 

цікаві медіапрезентації; майбутні випускники спеціальності «Філологія» 

декламували вірші Тараса Шевченка англійською, німецькою та польською 

мовами. Присутнім на заході було запропоновано взяти участь у літературній 

вікторині і продемонструвати знання біографії та творчості Кобзаря. 

Бібліотека Полтавської державної аграрної академії підготувала книжкову 

виставку, на який представлено унікальний експонат – «Кобзар» Тараса 

Шевченка, виданий 1905 року. 

27 березня 2019 р. здобувачі вищої освіти Полтавської державної 

аграрної академії спеціальності «Політологія» факультету обліку і фінансів 

Полтавської державної аграрної академії разом із доцентом Приходьком С.М. 

відвідали телеканал «Poltavske TV». Цей канал є молодим за досвідом, 

молодіжним за складом і швидко розвивається. Він оперативно й 

неупереджено висвітлює події життя Полтави та Полтавщини. Працівники 

телеканалу провели цікаву та змістовну екскурсію, протягом якої здобувачі 

вищої освіти ознайомилися з особливостями сучасної тележурналістики та її 

зв’язку з політикою. Також майбутнім політологам було запропоновано 



пройти стажування на телеканалі та отримати перший досвід журналістської 

роботи, а можливо ‒ непоганий startup для подальшої професійної кар’єри. 

1 квітня 2019 р. здобувачі вищої освіти спеціальності «Філологія» 

разом зі старшим викладачем Сільчук О.В. відвідали «неформатну» робочу 

зустріч поліцейських із представниками Спеціальної моніторингової місії 

ОБСЄ. Після обговорення з представниками поліції ситуації із забезпеченням 

легітимного виборчого процесу на Полтавщині, іноземні спостерігачі 

відповіли на запитання студентів-лінгвістів. На початку зустрічі підбили 

підсумки виборів з погляду безпеки громадян та створення комфортного 

правового середовища для їх прозорого й вільного волевиявлення. 

Представники місії дізналися про стан справ із рівнем безпеки в регіоні та 

розглянули статистику порушень виборчого законодавства, допущених під 

час виборчого марафону. Іноземці також відповіли на запитання здобувачів 

вищої освіти спеціальності «Філологія» Полтавської державної аграрної 

академії. Запитували про різне – від мети перебування на Полтавщині до 

особистих вражень від України. У рамках співпраці студенти-лінгвісти були 

волонтерами-перекладачами на 2-х матчах Ліги Європи «Ворскла – 

Спортінг» та «Арсенал – Ворскла», що відбулися восени 2018 року. 

20−21 квітня 2019 р. в рамках національно-патріотичного виховання та 

реалізації державної молодіжної політики відбувся обласний військово-

патріотичний проєкт «Жіночий батальйон». Команда ПДАА, що навчається 

на військовій кафедрі, посіла 1 місце в номінації «Медицина». Учасники 

обласного військово-патріотичного проєкту нагороджені грамотами та 

отримали сертифікати про проходження курсу військової підготовки. 

Товариство сприяння обороні України нагородило Подякою команду ПДАА 

за перемогу в номінації «Кращий інструктор з тактичної медицини» 

обласного військово-патріотичного заходу «Жіночий батальйон – Х». 

25 квітня 2019 р. викладачі кафедри соціальних і гуманітарних 

дисциплін доцент Приходько С.М., доцент кафедри Колодій О.С. та 

здобувачі вищої освіти спеціальності «Політологія» факультету обліку і 
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фінансів Полтавської державної аграрної академії взяли участь у заході зі 

вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній 

електростанції. Аварія на ЧАЕС, яка сталася 33 роки тому, стала найбільшою 

техногенною катастрофою ХХ століття. Ліквідатори наслідків аварії 

запобігли ще більш жахливим її наслідкам. Обов'язок нинішніх поколінь – 

пам’ятати про їх подвиг і зробити все, щоб така трагедія більше не 

повторилася. 

8 травня ЗВО 1 та 2 курсів спеціальностей «Філологія» та 

«Політологія» зустрілися з викладачами-ветеранами, з нагоди Дня Перемоги.  

17 травня 2019 р. здобувачі вищої освіти 1 та 2 курсів спеціальності 

«Політологія» взяли участь у IV Громадському лекторії «Громадянин, 

громада і держава». На заході було порушено багато актуальних питань із 

внутрішньої політики України. 

18-19 травня 2019 р. відбувся Обласний військово-патріотичний 

Вишкіл «Захисник України», на якому здобувачі військової кафедри 

Полтавської державної аграрної академії отримали нагороди та подяки, стали 

призерами в різних номінаціях. 

22 травня 2019 р. здобувачі вищої освіти спеціальності «Політологія» 

відвідали цікавий та змістовний публічний захід, проведений Регіональним 

координатором Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 

Полтавській області Яковенко Вірою Сергіївною. Тема заходу: «Відбування 

покарання в Україні» (із переглядом документального фільму «Життя за 

гратами»). Учасники заходу були ознайомлені з особливостями тюремної 

системи, формальними нормами та реаліями життя людини за ґратами. 

Майбутні політологи жваво обговорювали дотримання прав людини у місцях 

позбавлення волі.  

28 травня 2019 р. старший викладач кафедри Сахарова Л.М. провела 

шоу-вікторину «Besser Wisser» для здобувачів вищої освіти 1 курсу 

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

страхування», «Економіка». Учасники були поділені на команди, спочатку  




