
4. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

4.1. 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 

 

 

 

Ножечкіна-Єрошенко  

Галина Миколаївна 

Всеукраїнський семінар  для фахівців молочної промисловості 

України 

«Сучасні технології і обладнання для виробництва  

сиру і переробки сироватки» 

5-6 вересня 2018 року, м. Одеса, 64 учасника 

№ 

п/п 

ПІБ виконавця Назва заходу, Дата і місце проведення 

Кількість учасників 

2 

 

 

Ножечкіна-Єрошенко  

Галина Миколаївна 

Всеукраїнський семінар  для фахівців  

молочної промисловості  України 

«Молочні та молоковмісні продукти: 

сучасні технології, інгредієнти, обладнання,  

нормативна база, проблеми якості» 

6-7 грудня 2018 року, м. Полтава, ПДАА, 42 учасника 

3 

 

 

Ножечкіна-Єрошенко  

Галина Миколаївна 

Всеукраїнський семінар для фахівців  

молочної промисловості України  

«Актуальні питання виробництва молочної продукції:  

новітні технології, обладнання, новини законодавства і  

нормативної бази, проблеми якості » 

7-8 лютого 2019 року, м. Київ , 78 учасників  

4 Кравченко Оксана 

Іванівна  

ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА" 30-31 жовтня 2018 року 

5. Кайнаш Алла 

Петрівна 

Участь в проведенні лекції-тренінгу «Європейські вимоги 

безпечності харчових продуктів: від ферми до виделки», 12 

березня 2019 року, ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»,  10  учасників з 

ПДАА 

 

№ 

п/п 

ПІБ виконавця Назва заходу, Дата і місце проведення 

Кількість учасників 

6. Кайнаш Алла 

Петрівна 

Участь в проведенні Дня кар’єри ЄС, 10 квітня 2019 року,  

ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»,  20  учасників з ПДАА 

7. Кайнаш Алла 

Петрівна 

Участь у відкритті навчально-виробничої лабораторії «М’ясна 

майстерня» на кафедрі технології м’яса, риби і морепродуктів 

Одеської національної академії харчових технологій, 24 

травня 2019 року 

8. Юхно Віктор 

Миколайович 

Екскурсія до Регіональної державної лабораторії 

держпродспоживслужби в Полтавській області ТППТ бак 2 

курс 21 червня 2018 р. 12 учасників 

9. Юхно Віктор 

Миколайович 

Екскурсія в провідних господарствах Полтавської області ДП 

«Дослідне господарство ім. Декабристів» та Агрофірма «ім. 

Довженка» 20 червня 2018 року 22 учасника 

10. Юхно Віктор 

Миколайович 

Екскурсія на підприємство ТМ «Тахтаулівські ковбаси» 10 

травня 2018 року 18 учасників 

11. Юхно Віктор Екскурсія до лабораторії ВСЕ на ринку «Алмазний» 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-harchovyh-tehnologiy/zbirnykinternetkonfereciya20181.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-harchovyh-tehnologiy/zbirnykinternetkonfereciya20181.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-harchovyh-tehnologiy/zbirnykinternetkonfereciya20181.pdf


Миколайович 20 червня 2018 року 18 учасників 

12. Юхно Віктор 

Миколайович 

Екскурсія до Інституту розведення і генетики тварин НААН 

12 червня 2018 року 22 учасників 

13. Будник  Ніна  

Валівна 

Кайнаш Алла 

 Петрівна 

Екскурсія на підприємство з виробництва макаронних виробів 

ТОВ « Полтавахлібопродукт» 

14. Будник Н.В., 

Кайнаш А.П., 

Юхно В.М., 

Тендітник В.С. 

Екскурсія на переробні підприэмства ТОВ « Докучаєвські 

чорноземи»: « Карлівський м'ясокомбінат», Карлівський 

хлібзавод», Цех з виробництва соків. М. Карлівка 10.07.2019р. 

15. Тендітник В.С. 

 Кодак Т.С. ,  
Кайнаш А.П.  

21 березня 2019 року проведення екскурсії 

аудиторіями кафедри для студентів Хорольського 

коледжу 

 

 
№ 

п/п 

ПІБ виконавця Назва заходу, Дата і місце проведення 

Кількість учасників 

16. Будник  Н.В., 

Кайнаш А.П. 

29 листопада 2018 року проведення екскурсії 

аудиторіями кафедри для студентів Лохвицького 

механіко–технологічного коледжу, а також на ПП « 

Тахтаулівські ковбаси» та  « Пивоварню». 
17. Тендітник В.С. Екскурсія на підприємство ТОВ « Міськмолокозавод» м. 

Кременчук 24.07.2019р. 

18. Тендітник В.С. 

 Кайнаш А.П. 
Екскурсія на підприємство ПП « Білоцерківський 

маслозавод» 14.06.2019 

 

 

 

4.2. Профорієнтаційна робота 
№  

п/п ПІБ керівника 

Назва  

Дата і місце проведення  

Кількість учасників 

1 Тендітник В.С. 

 Кодак Т.С. , 

 Юхно В.М.  

21 березня 2019 року проведення екскурсії 

аудиторіями кафедри для студентів Хорольського 

коледжу 

2. Будник  Н.В., 

Кайнаш А.П. 

29 листопада 2018 року проведення екскурсії 

аудиторіями кафедри для студентів Лохвицького 

механіко–технологічного коледжу 

3. Кайнаш А.П. 28 лютого 2019 року проведення профорієнтаційної 

роботи з випускниками комерційного технікуму м. 

Полтава,  

40 учасників 



4. Ножечкіна -

Єрошенко Галина  

Миколаївна 

Профорінтаційна робота з учасниками Всеукраїнського 

семінару для фахівців молочної промисловості України  

«Молочні та молоковмісні продукти: 

сучасні технології, інгредієнти, обладнання,  

нормативна база, проблеми якості» 

6-7 грудня 2018 року, м. Полтава, ПДАА, 42 учасника 
 

5. 
Ножечкіна -

Єрошенко Галина  

Миколаївна 

Профорінтаційна робота з учасниками підготовчих 

курсі при ліцеї  Полтавської державної аграрної 

академії 2 

 березня 2019 року, 25 учасників 
6. Ножечкіна -

Єрошенко Галина  

Миколаївна 

Профорінтаційна робота з учнями Полтавської  

середньої школи № 2   4 березня 2019 року, 46 

учасників 
7. 

Юхно В.М. 

Участь у профорієнтаційній роботі серед учнів 11 класів 

Іркліївської ЗОШ Чорнобаївського району, Черкаської 

області 17 травня 2019 р.  20 учасників 
8. 

Юхно В.М. 

Участь у профорієнтаційній роботі серед учнів 

Золотоніського коледжу ветеринарної медицини 17 травня 

2019 р.  

 42 учасників 
9. 

Юхно В.М. 

Участь у профорієнтаційній роботі серед учнів 10-11 класу 

Громадсько-активної школи №16 м. Кременчук.  21 

вересня 2018 р. 22 січня 2019 р.33 учасника  

 
№  

п/п ПІБ керівника 

Назва  

Дата і місце проведення  

Кількість учасників 

10. 

Будник Н.В. 

20 січня 2019 року проведення профорієнтаційної 

роботи з випускниками, Лохвицького механіко–

технологічного коледжу 28 учасників 

 
11. 

Будник Н.В. 

Участь у профорієнтаційній роботі серед учнів 10-11 класу 

Полтавського комунального закладу ЗОСШ  №38 м.  

Полтави 20 вересня 2018 р. 22  травня 2019 р. 50  учасників 

 

 

 

 

4.3. Виховні заходи, проведені зі здобувачами вищої освіти викладачами 

 кафедри – кураторами груп 

Протягом  2018 - 2019 навчального року викладачами кафедри - 

кураторами груп  проводено  25  виховних заходів, зокрема : екскурсії з 

студентами першого курсу  спеціальності 181 – Харчові технології 



історичними місцями Полтавщини. Провлдяться бесіди на тему: « Мій Вклад 

у майбутнє країни» . Куратори академічних груп тісно співпрацюють зі 

студентами, допомагали їм у підготовці « Дня першокурсника»,  

« Міс та Містер ПДАА 2019» Виховна робота проводиться під час 

навчального процесу; у гуртожитках, які викладачі відвідували згідно 

графіка; на кураторських годинах в академічних групах, на засіданнях 

наукового гуртка та в позанавчальний час. 

 Кураторами  груп проводилась індивідуально-консультативна робота ,  

враховуючи індивідуальні особливості кожного студента, його сімейно-

побутові умови, зверталась  увага на погляди та інтереси студентів, 

виявлялися  їхні здібності.  Здобувачі вищої освіти  на протязі навчального 

року  залучались до участі у громадському житті академії, культурно-

масових та спортивно-оздоровчих заходах.  Робота кураторів будувалась на 

індивідуальному (особистісно- орієнтованому) підході до студентів, на 

обізнаності у сфері їхніх інтересів, схильностей, побуту тощо.  

 

 

 

4.4. Виступи на радіо, телебаченні 
 

Впродовж 2018 - 2019 навчального року викладачами кафедри здійснено 4 

виступи на телебаченні. Виступили завідуючий кафедри Харчових 

технологій, професор ПДАА  Тендітник В.С.  у вересні 2018 року з приводу 

фальсифікації вершкового масла - 1 виступ  і професор кафедри Сукманов 

В.О.-  січень, березень 2019 року – 3 виступи на телебаченні (2- м. Полтава; 1- м. 

Кременчук) з питань профорієнтаційної роботи. 

 


