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4. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 
4.1. Організація та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, круг-
лих стовів, олімпіад, конкурсів, екскурсій, виставок, спортивних змагань та 

інших заходів 
№ 
п/п 

ПІБ виконавця Назва заходу, Дата і місце проведення 
Кількість учасників 

1 О.В. Горик Член міського журі по визначенню людини року за напрямами 
діяльності Полтавської громади. Грудень, 2017, Міська рада, 38 
учасників 

2 О.В. Горик Співавтор проекту відновлення садиби В.І. Вернадського за до-
рученням Кабінету Міністрів України та НАНУ 

3 О.В. Горик Голова ради по призначенню стипендій Міського голови моло-
дим ученим ВНЗ м. Полтави. Березень, 2018, Міська рада, 54 уча-
сники;  

4 О.В. Горик Член редколегії : 
Журнал «Вісник Полтавської державної аграрної академії» тех-
нічні науки. – Полтава: ПДАА (1); 

 О.В. Горик Член редколегії : 
Журнал «Технологический аудит и резервы производства» тех-
нічні науки. – Харків; 

 О.В. Горик Член редколегії : 
Журнал «Экология плюс».  Полтава (2); 

5 Л.М. Шенгерій Член редколегії Науково-теоретичний журнал «Філософські об-
рії». 
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. Полтав-
ський національний педагогічний університет імені 
В. Г. Короленка. Полтава. 
Кількість редакційних статей – 28. 

6 Л.М. Шенгерій Член редколегії «Вісник Полтавської державної агра-
рної академії» науково-виробничий фаховий жур-
нал, «Технічні науки». 

 Л.М. Шенгерій Робота в редакційних колегіях збірників матеріалів конферен-
цій Л.М. Шенгерій Людина, природа, техніка у ХХІ столітті : VІI 
Міжнародна науково-практична конференція (Полтава, 16-17 ли-
стопада 2017 року) : збірник матеріалів. – Полтава : ФОП 
О. І. Кека, 2017. – 86 с.  

7 Л.М. Шенгерій Робота в редакційних колегіях збірників матеріалів конференцій 
Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті : V Все-
українська науково-практична конференція молодих учених та 
студентів (Полтава, 22-23 листопада 2017 р.) : матеріали. – Пол-
тава: ФОП Гаража М. Ф., 2017. – 168 с. 

8 Л.М. Шенгерій Робота в редакційних колегіях збірників матеріалів конференцій V 
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та сту-
дентів «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті», 
м. Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені 
В. Г. Короленка, 22-23 листопада 2017 року, 168 с.; 10,5 др. арк. 

9 Л.М. Шенгерій Участь в роботі журі олімпіад, конкурсів наукових робіт Міський 
тур конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України, секції «Математика», 8 гру-
дня 2017 року, Полтавський національний технічний університет 
імені Юрія Кондратюка, 28 учасників, голова журі секції «При-
кладна математика та математичне моделювання». 

10 Л.М. Шенгерій Участь в роботі журі олімпіад, конкурсів наукових робіт Всеукра-
їнська олімпіада з математики для професійної орієнтації вступ-
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ників на основі повної загальної середньої освіти, Полтавська 
державна аграрна академія, I  (дистанційний) тур олімпіади, бере-
зень 2018 року, 15 учасників 

11 Л.М. Шенгерій Організація та проведення конференцій: 
- голова оргкомітету VІІ Міжнародна науково-практична конфе-
ренція «Людина, природа, техніка у ХХІ столітті», 16-17 листо-
пада 2017 року, Полтава, Полтавська державна аграрна академія 

12 Л.М. Шенгерій Участь в роботі журі олімпіад, конкурсів наукових робіт Всеукра-
їнська олімпіада з математики для професійної орієнтації вступ-
ників на основі повної загальної середньої освіти, Полтавська 
державна аграрна академія, II (очний) тур олімпіади, 29 квітня 
2017 року, 12 учасників 

13 Л.М. Шенгерій член оргкомітету V Всеукраїнської науково-практичної конфере-
нції молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-
комунікаційні технології в освіті» м. Полтава, Полтавський наці-
ональний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 22-23 
листопада 2017 року. 
 

14 Л.М. Шенгерій Організація та проведення: 
- студентських олімпіад, конкурсів на кращу науково-
дослідницьку роботу: Всеукраїнська олімпіада з математики для 
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної се-
редньої освіти, Полтавська державна аграрна академія, II (очний) 
тур олімпіади, квітень 2018 року, 12 учасників , ПДАА 

15 О.В. Горик, 
А.В.Антонець 
О.В. Канівець  
І.М. Канівець 
О.М Брикун. 

Виконання обов’язків куратора курсу, групи 

16 О.В. Горик, 
А.В.Антонець 
О.В.Канівець 
Брикун О.М., 

Флегантов Л.О., 
Шенгерій Л.М. 

Відвідування гуртожитків (дата чергування 
згідно графіка деканату) 

17 О.В.Горик, Кова-
льчук С.Б. 

Керівництво науково-дослідним студентським гуртком по поглибле-
ному вивченню дисципліни «Опір матеріалів» 

18 О.В.Канівець Керівництво науково-дослідним студентським гуртком по поглибле-
ному вивченню дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та 
комп’ютерна графіка» 

 
4.2. Профорієнтаційна робота 

№  
п/п ПІБ керівника 

Назва  
Дата і місце проведення  
Кількість учасників 

1 
Канівець О.В. 

Профорієнтаційна робота із випускниками Гадяцького вищого професій-
ного аграрного училища, 17.03.2017р., м.Гадяч 

2 
Канівець О.В. 

Профорієнтаційна робота із випускниками Полтавського політехнічного 
коледжу, червень 2018р., м. Полтава 
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4.3. Виховні заходи, проведені зі здобувачами вищої освіти викладачами ка-
федри – кураторами груп 

 

Впродовж 2017 - 2018 навчального року викладачами кафедри проведено 
26 виховних заходів. Виховна робота проводиться під час навчального процесу; 
у гуртожитках, які викладачі відвідували згідно графіка; на кураторських годи-
нах в академічних групах, на засіданнях науково-практичного гуртка та в поза-
навчальний час. Студенти факультету прийняли участь у проведення зоходів до 
дня факультету та у проведенні святкового концерту з цієї нагоди. Куратори 
груп провели виховну роботу з профілактики куріння, наркоманії та СНІДу се-
ред студентської молоді та обговоренні випадків порушення норм моралі та дис-
ципліни. 
 

 
 


