
Організація та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих 
стовів, олімпіад, конкурсів, екскурсій, виставок, спортивних змагань та ін-

ших заходів протягом 2016-17н.р. 
№ 
п/п 

ПІБ виконавця Назва заходу, Дата і місце проведення 
Кількість учасників 

1 Дудніков І.А., 
 Біловод О.І. 

XV Міжнародна науково-практична конференція 
«ВІБРАЦІЇ В ТЕХНІЦІ ТА ТЕХНОЛОГІЯХ» інженерно-
технологічнному факультеті 19 - 21 жовтня 2016 р. (Конференція 
присвячена до 50-річчя факультету) 

2 Горик О.В. XV–я Международная научно-практическая Интернет-
конференция «Состояние современной строительной науки –
 2017». 15-20 мая 2017 г.  

3 Дудніков І.А., 
 Біловод О.І. 

«День механіка», 29 вересня 2016 р., Хорольський агропромисло-
вий коледж ПДАА, 35  

4 Канівець О.В., 
Яхін С.В. 

Студентська олімпіада з нарисної геометрії, 05 грудня 2016  р., 
ПДАА, 12 

 
Профорієнтаційна робота протягом 2016-17н.р. 

№  
п/п ПІБ керівника 

Назва  
Дата і місце проведення  
Кількість учасників 

1 Дудніков І.А. Березоворудський  аграрний коледж ПДДА, 29.09.2016, 96 
2 

Біловод О.І. 
Березоворудський аграрний коледж с. Березова Рудка Пирятинсько-
го району, 19-24 червня 2017 р., 60 

3 
Дудніков І.А. 

 Гадяцький вищий професійний аграрний ліцей, 29.09.2016 на базі   
Хорольського агропромислового коледжу ПДАА,96 

4 Прілєпо Н.В. Хорольський агропромисловий коледж  ПДАА, 29.09.2016 ,96 
5 

Канівець О.В. 
Профорієнтваційна робота із випускниками Гадячського вищого 
професійного аграрного училища , 17.03.2017 р м. Гадяч,  52 

6 
Бурлака О.А. 

Профорієнтваційна робота із випускниками школи №7 м. Полтави, 
27.02.2017 р.,  65 

7 
Біловод О.І. 

Профорієнтваційна робота із випускниками школи №7 м. Полтави, 
27.02.2017 р. 45 

 
Виховні заходи, проведені зі здобувачами вищої освіти 

викладачами кафедри – кураторами груп протягом 2016-17н.р. 
Впродовж 2016 - 2017 навчального року викладачами кафедри проведено 56 виховних 

заходів. Виховна робота проводиться під час навчального процесу; у гуртожитках, які викла-
дачі відвідували згідно графіка; на кураторських годинах в академічних групах, на засіданнях 
науково-практичного гуртка та в позанавчальний час. Студенти факультету прийняли участь у 
проведення зоходів до 50-річчя заснування факультету та у проведенні святкового концерту з 
цієї нагоди. Куратори груп провели виховну роботу з профілактики куріння, наркоманії та 
СНІДу серед студентської молоді та обговоренні випадків порушення норм моралі та дисцип-
ліни. 
 

Виступи на радіо, телебаченні протягом 2016-17н.р. 
Впродовж 2016 - 2017 навчального року викладачами кафедри здійснено 2 виступи на  

телебаченні:  «День механіка», 29 вересня 2016 р. та XV Міжнародна науково-практична кон-
ференція«ВІБРАЦІЇ В ТЕХНІЦІ ТА ТЕХНОЛОГІЯХ», яка присвячена  50-річчю факультету 
інженерно-технологічнному факультеті 19 жовтня 2016 р.  
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