
ЗВІТ 

за 2016-2017 навчальний рік 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

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 Галина 

Миколаївна 

Всеукраїнський семінар    для фахівців  молочної промисловості 

             «Сучасні технології, новини законодавства і проблеми 

 якості та безпечності у виробництві молочної продукції» 

8-9 вересня 2016 року, м. Київ , 35 учасників 

 

2 Ножечкіна Галина 

Миколаївна 

Тренінг  для фахівців молочної промисловості України 

«ШКОЛА СИРОРОБСТВА» 

  8-9 грудня 2016 року, м. Полтава, ПДАА, 35 учасників 
3 Ножечкіна Галина 

Миколаївна 

Всеукраїнський семінар для фахівців молочної промисловості 

України «Виробництво молочної продукції:новітні технології, 

обладнання, новини законодавства, нормативна база, проблеми 

якості та безпечності» 

16-17 лютого 2016 року, м. Київ , 42 учасники 

4 Кузьменко Лариса 

Михайлівна 

Екскурсія на молокопереробне підприємство ТОВ «Глобинський  

маслосирзавод» ТППТ  бак 3 курс 7 червня 2017 р. 25 учасників 

5 Кодак Тетяна   

Степанівна 

Екскурсія на м’ясопереробне підприємство  ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат» ТППТ  бак 3 курс 7 червня 2017 р. 25 учасників 

6. Кравченко  

Оксана Іванівна 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

студентів і молодих вчених «Актуальні питання технології 

продукції           тваринництва» 

20-21 жовтня 2016 року, м.Полтава 

   

 

Профорієнтаційна робота 
№  

п/п ПІБ керівника 

Назва  

Дата і місце проведення  

Кількість учасників 

1 Ножечкіна Галина  

Миколаївна 

Профорієнтаційна робота під час всеукраїнського семінару 

для фахівців молочної промисловості 

 У            «Сучасні технології, новини законодавства  і проблеми 

 якості та безпечності у виробництві молочної продукції» 

8-9 вересня 2016 року, м. Київ , 35 учасників 

 

2 Ножечкіна Галина 

 Миколаївна 

Профорієнтаційна робота  на тренінгу  для фахівців молочної 

 промисловості України 

«ШКОЛА СИРОРОБСТВА» 

  8-9 грудня 2016 року, м. Полтава, ПДАА, 35 учасників 



3 Ножечкіна Галина  

Миколаївна 

Профорінтаційна робота з учасниками всеукраїнського семінару 

для фахівців молочної промисловості України «Виробництво 

молочної продукції:новітні технології, обладнання, новини 

законодавства, нормативна база, проблеми якості та безпечності» 

16-17 лютого 2016 року, м. Київ , 42 учасники 

4 Тендітник  

Володимир   

Сергійович, 

 Кодак  

Тетяна  

Степанівна 

Ножечкіна 

 Галина  

Миколаївна 

Зустріч з учнями 9 і 11 класів загальноосвітньої школи м 

Полтави № 2  10 лютого 2017 р., проведення екскурсії. 

5 

Юхно В.М. 

Участь у профорієнтаційній роботі серед учнів 11 класів Іркліївської 

ЗОШ Чорнобаївського району, Черкаської області  12 травня 2017 р.  

 25 учасників 

 

 


