
Звіт   

про організаційну роботу   

кафедри “Технологій дрібного тваринництва”  

за 2018-2019 навчальний рік  

В 2018-2019 навчальному році викладачами кафедри було проведено  

студентську  семінар  “«Біотехнологія в різних галузях народного господарства»,  та 

науково-практичну конференцію “«Генезис порід с.-г тварин». Протягом 

навчального року викладачами кафедри приділялась належна увага виховній роботі 

здобувачів вищої освіти, особливо під час кураторських годин, чергування в 

гуртожитку, під час засідань науковопрактичного гуртка.   

№ з/п  Прізвище, ім’я по 

батькові виконавця  

Назва заходу, дата і місце 

проведення кількість учасників  
   

1  2  3  

Організація та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, 

олімпіад, конкурсів, екскурсій, виставок, спортивних змагань та інших заходів  

1.  Шаферівський Б.С. 

Желізняк І.М.  

Васильєва О.О. 

16 жовтня 2018 року проведено семінар на тему:  

«Біотехнологія в різних галузях народного 

господарства», 55 учасників  

2.  Желізняк І.М. 12 жовтня 2018 року проведено бесіди до Дня 

українського козацтва 22 учасники 

3.  Васильєва О.О.  Відвідування  здобувачів вищої освіти  курсу виставки 

Полтавського академічного обласного музично-

драматичного українського театру ім. М.  

В. Гоголя 24 листопада 2018 р., 20 учасників  

4.  Шаферівський Б.С.  Екскурсія здобувачів вищої освіти 4курсу до 

Полтавського академічного обласного музично-

драматичного українського театру ім. М. В. Гоголя, 20 

квітня 2018 р., 22 учасника  

5.  Шаферівський Б.С. 

Желізняк І.М.  

Васильєва О.О. 

16 травня 2019 день науки конференція «Генезис порід 

с.-г тварин» та  майстер клас науковців щодо визначення 

якості свинини 65 учасників 

6.  Васильєва О.О. 

Шаферівський Б.С.  

Екскурсія здобувачів вищої освіти 1 курсу до обласного 

екологонатуралістичного центру, Полтава, 1 липня 2019 

р.,  37 учасників  

7.  Шаферівський Б.С.  Екскурсія здобувачів вищої освіти 1 курсу до ПАТ 

“Полтаваплемсервіс”, Полтава, 3 липня 2018р., 27 

учасників  

8.  Желізняк І.М.  Екскурсія здобувачів вищої освіти 2 курсу до ДП ДГ ім. 

Декабристів Миргородського району Полтавської 

області, 4  липня 2019 р., 23 учасника  

9.  Желізняк І.М.  Екскурсія здобувачів вищої освіти 2 курсу до ТОВ 

Гоголево  «АФ імені  Довженка» Шишацького району 

Полтавської, 5 липня 2019 р., 23 учасника.  



1  2  3  

10.  Шаферівський Б.С.  Екскурсія здобувачів вищої освіти 1 курсу до Інституту 

свинарства та АПВ НААН, Полтава, 9 липня 2019р.,  25 

учасників  

11.  Желізняк І.М. Екскурсія здобувачів вищої освіти 2 курсу до 

кінноспортивного клубу  «Імпульс» Екскурсія здобувачів 

вищої освіти 2 курсу 10липня 2019 року 23 учасники 

12.  Желізняк І.М. 

Шаферівський Б.С.  

Екскурсія здобувачів вищої освіти 2 курсу до обласного 

екологонатуралістичного центру, Полтава, 16 липня 2019 

р.,  28 учасників  

13.  Васильєва О.О. 

Шаферівський Б.С 

Екскурсія  здобувачів вищої освіти 1 курсу на ферму з 

розведення декоративних тварин ФОП Ільченко В.В. 18 

липня 2019 року 

14.  Васильєва О.О. 

Шаферівський Б.С 

Екскурсія здобувачів вищої освіти 1 курсу на зооферму  

ПП «Провінція»  

22 липня 2019 року 27 учасників 

15.  Васильєва О.О. 

Шаферівський Б.С 

Тематична екскурсія до полтавського краєзнавчого 

музею імені В. Кричевського 23 липня 2019 року 

  Профорієнтаційна робота  

16.  Васильєва О.О.  

  

Ознайомлення учнів випускного класу з інформацією, 

щодо структури ПДАА, факультетів та спеціальностей, 

29.11.2018 р., м. Полтава, 31 учасник  

17.  Ознайомлення учнів випускного класу з інформацією, 

щодо системи проведення ЗНО у 2019 році, з системою 

нарахування балів та індексами підрахунків,  06.02.2019 

м. Полтава, 25 учасників  

18.  Відвідування кафедри розведення і генетики с.-г тварин, 

деканату факультету ТВППТ,  20.03. 2019р м. Полтава, 

15 учасників  

19.  Ознайомлення учнів випускних класів з інформацією, 

щодо структури ПДАА, факультетів, спеціальностей, з 

переліком необхідних документів для подання до вступу 

до ПДАА 10.02–13.02.2019р. м. Полтава, 35 учасників  

20.   Короткий огляд основних розділів біології згідно 

програми районної та обласної олімпіад та програми для 

підготовки до ЗНО з біології 02.04.2019 р., м. Полтава, 

18 учасників  

21.   Індивідуальні консультації з учнями – потенційними 

абітурієнтами до вступу в ПДАА щодо особливостей 

вступної компанії 2018 р., 14.05.2019 р., м. Полтава, 15 

учасників  

  


