
4. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 Організація та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих 

столів, олімпіад, конкурсів, екскурсій, виставок, спортивних змагань та 

інших заходів 
№ 

п/п 
ПІ виконавця 

Назва заходу, Дата і місце проведення 

Кількість учасників 

1. Кайнаш А.П. Організація та проведення міжкафедрального круглого столу 

«Сучасні підходи до якості та безпечності сировини та готової 

продукції на підприємствах харчової промисловості», 26 

листопада 2019 року, ПДАА. 50 учасників 

2. Кайнаш А.П. Організація та проведення виставки – дегустації наукових 

розробок студентів в рамках проведення тижня факультету 

Технології виробництва та переробки продукції тваринництва, 

17.10.2019 р., 4 корпус, ПДАА. 350 учасників 

3. Кодак Т.С Виставка студентських фоторобіт та малюнків на тижню 

факультету ТВППТ. 17 жовтня 2019 року  

4. Кодак Т.С Виготовлення м’ясних виробів на виставку-дегустацію до тижня 

факультету 17 жовтня 2019 року 

5. Будник Н.В. Організація та проведення міжкафедрального круглого столу 

«Сучасні підходи до якості та безпечності сировини та готової 

продукції на підприємствах харчової промисловості», 26 

листопада 2019 року, ПДАА. 50 учасників 

6. Будник Н.В. Організація та проведення виставки – дегустації наукових 

розробок студентів в рамках проведення тижня факультету 

Технології виробництва та переробки продукції тваринництва, 

17.10.2019 р., 4 корпус, ПДАА. 300 учасників 

7. Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М. 

1. Міжнародна конференція для фахівців молочної промисловості 

України: 

«Сучасні технології і обладнання для виробництва молочної 

продукціїі»  

Дата і місце проведення: 12-13 вересня 2019 року, 

Дніпропетровська область, село Орлівщина, курорт «Осокори» 

Кількість учасників: 84 учасника 

8. Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М. 

2. Міжнародна конференція для фахівців молочної промисловості 

України: 

«Актуальні питання розвитку сироробства і маслоробства: новітні 

технології, інгредієнти, обладнання, новини законодавства і 

нормативної бази, проблеми якості»  

Дата і місце проведення:5-6 грудня 2019 року, м. Київ, Пуща 

Водиця, пансіонат «Преміум» 

Кількість учасників: 80 учасників 

9. Ножечкіна-Єрошенко 

Г.М. 

3. Міжнародна конференція для фахівців молочної промисловості 

України: 

«Актуальні питання виробництва молочної продукції: новітні 

технології, обладнання, інгредієнти, новини законодавчої і 

нормативної бази, проблеми якості»  

Дата і місце проведення:6-7 лютого 2020 року, м. Київ, Пуща 

Водиця, пансіонат «Преміум» 

Кількість учасників: 78 учасників 

10. Кравченко О.І. Координатор та відповідальний редактор збірника статей ІV 

Всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції  



«Актуальні питання технології продукції тваринництва». 30-31 

жовтня 2019 р. 

11. Кравченко О.І. Член редакційної колегії збірнику наукових праць професорсько-

викладацького складу академії за підсумками науково-дослідної 

роботи в 2018 році. (м. Полтава 16-17 травня 2019 року.) 

12. Кравченко О.І. Член редакційної колегії «Матеріалів студентської наукової 

конференції Полтавської державної аграрної академії, 25-26 

квітня 2019 р. Том ІІ. 

 

 Керівництво студентським науковим гуртком  
№ 

п/п 
ПІ НПП Найменування гуртка Кількість заходів 

1. Будник Ніна 

Василівна 

Інноваційні технології 

харчових виробництв 

3 

2. Кравченко Оксана 

Іванівна 

Technology food production 4 

 

Профорієнтаційна робота  
№  

п/п ПІ НПП 

Назва  

Дата і місце проведення  

Кількість учасників 

1. Юхно В.М. Участь у профорієнтаційній роботі серед учнів 11 класів Іркліївської 

ЗОШ Чорнобаївського району, Черкаської області 15 травня 2020 р.  

 20 учасників 

2. Юхно В.М. Участь у профорієнтаційній роботі серед учнів Золотоніського 

коледжу ветеринарної медицини 15 травня 2020 р.  

 42 учасників 

3. Юхно В.М. Участь у профорієнтаційній роботі серед учнів 10-11 класу 

Громадсько-активної школи №16 м. Кременчук.  21 вересня 2018 р. 

21 лютого 2019 р.33 учасника 

4. Кодак Т.С. 8 листопада 2019 року школу №26 м.Полтава (2 класи) 

5. Кодак Т.С. 18 грудня 2019 року Полтавська загальноосвітня школа №24. (2 

класи) 

6. Кодак Т.С. 2 березня Пирятинська ЗОШ №4 (2 класи) 

7. Кодак Т.С. 2 березня Пирятинсьа ЗОШ №6 (2 класи) 

8. Кодак Т.С. 2 березня Пирятинський ліцей №2 (5 класів) 

9. 
Кодак Т.С. 

Регулярне висвітення інформації на інформаційних сторінках 

різних міст області. 

10. Будник Н.В.  28, 29, 30 січня січня 2020 року 25 учасників Лохвицький 

механіко – технологічний коледж ПДАА 

11. Будник Н.В.  27, 26 травня 2020 14 учасників Лохвицький механіко – 

технологічний коледж ПДАА 

12. Будник Н.В.  24, 26 червня 19 учасників Лохвицький механіко – 

технологічний коледж ПДАА 

13. Будник Н.В.  5 березня  Полтавська ЗОСШ № 38  40 учасників 

14. 

Ножечкіна-

Єрошенко Г.М. 

Зустріч із учнями 11-тих класів Полтавської загальноосвітньої 

школи № 2  

Дата:  06.11.2019 р.  

Кількість учасників – 42 учасника 

 



 

 

Організаційно-виховні заходи, проведені зі здобувачами вищої освіти 

викладачами кафедри – кураторами груп 

Впродовж 2019 - 2020 навчального року викладачами кафедри проведено 20 

організаційно-виховних заходів. Виховна робота проводиться під час освітнього 

процесу; у гуртожитках, які викладачі відвідували згідно графіка; на кураторських 

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

позанавчальний час. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


