
ЗВІТ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

І семестр 

02.09.2019 р. – участь в урочистій посвяті у студенти Полтавської державної 
аграрної академії 

        

     

 

03.09.2019 р. – чергування у гуртожитках Полтавської державної аграрної 
академії 

                          



                      

05.09.2019 р. – участь у грі «Мафія» 

                          

          

05.09.2019 р. – перегляд фільму «Оно» 

 



06.09.2019 р. – участь у круглому столі-дискусії «Доля української землі. 
Земля – власність українського народу» за участю відомого політичного діяча, 
громадського активіста Хмари Степана Ілліча 

                            

11.09.2019 р. – поліпшення благоустрою території ПДАА здобувачами 1курсу 
спеціальності 073 Менеджмент  

                   

23.09.2019 р. – участь у параді вишиванок 

 



24.09.2019 р. – екскурсія на ПраТ «Фірма Полтавпиво»  

 

24.09.2019 р. – «Вечір першокурсника» 

      

    

 



07.10.2019 р. – адаптаційно-тренінгові курси ФЕМ 2019, або як саморозвиток 
єднає 
 

                     
 

                        
 

                                 
 
 

15.10.2019 р. – участь у школі майбутнього підприємця «Зворотній відлік» 
 

                           

 

https://www.pdaa.edu.ua/news/adaptaciyno-treningovi-kursy-fem-2019-abo-yak-samorozvytok-yednaye
https://www.pdaa.edu.ua/news/adaptaciyno-treningovi-kursy-fem-2019-abo-yak-samorozvytok-yednaye


24.10.2019 р. – участь у  5-тижневому курсі з медіаграмотності  

             

28.10.2019 р. – «Ні курінню» 

                          

07.11.2019 р. – участь у квесті 

 



08.11.2019 р. – участь у написанні Всеукраїнського радіодиктанту національної 
єдності 

 

 
18.11.2019 р. – участь у благодійному ярмарку присвяченому тижню 

факультету економіки та менеджменту 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3181292918611008&set=pcb.3181298011943832&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCssUgzK_UoCwparMuiUqyty09W1U6OFlMxh69LjJiHbOpp9Zn4VpjcPgQwafvb2ysMB8zzau7XpLbW
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3181292918611008&set=pcb.3181298011943832&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCssUgzK_UoCwparMuiUqyty09W1U6OFlMxh69LjJiHbOpp9Zn4VpjcPgQwafvb2ysMB8zzau7XpLbW


18.11.2019 р. – участь у відкритті тижня факультету економіки та менеджменту 

     
07.12.2019 р. – участь у VIII Школі органів студентського самоврядування 

               

 

10.12.2019 р. – зустрiч Народного депутата Дмитра Нальотова з викладачами та 
студентами ПДАА  

 



29.12.2019 р. – проведення майстер-класу із виготовлення новорічної листівки 
для учнів 3-А класу Новосанжарського НВК у рамках «100 добрих справ ПДАА» 

 

ІІ семестр 

04.03.2020 р. – участь у тренінгу з ефективного SMM (Social Media Marketing). 
Cпікер заходу Рена Дарсанія – PR-менеджер компанії Yoda Consult 

             

 



березень-червень 2020 р. – дистанційне навчання в умовах карантину 

             

     

              

 
 
 



 
23-24.04.2020 р. – участь у щорічній науковій конференції здобувачів вищої 

освіти ПДАА 

 

 

 

 

 Виконавець: відповідальний за виховну роботу  

  к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту                                           А. С. Олійник  

 

Завідувач кафедри, д.е.н., професор                                                     І. А. Маркіна 
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