
Звіт 

про організаційну роботу 

кафедри “Технологій дрібного тваринництва” 

за 2019-2020 навчальний рік  

В 2019-2020 навчальному році викладачами кафедри було проведено:  

23 вересня 2019 року було святкування 1120-ї річниці дня міста. Студенти 

факультету долучилися до святкування дня народження міста, згадали його величну 

історію, досягнення недалекого минулого і сучасності, обговорили проблеми 

сьогодення та ознайомилися з найкращими історико-архітектурними пам’ятками 

Полтави, переглянувши відеоматеріал «Сім чудес Полтави». 

20 жовтня 2019 року студенти спеціальності 204 ТВППТ спільно з викладачами 

кафедри технологій дрібного тваринництва в рамках тижня факультету Технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва провели дегустацію меду з різних 

медоносів. Зразки були представлені з пасік різних куточків Полтавської 

(Решетилівського, Чорнухівського, Зіньківського районів) та Запорізької областей. 

8 листопада 2019 року проведена бесіда про академічну доброчесність із 

студентами І курсу магістратури. Обговорили основні положення академічної 

доброчесності та академічної етики й перевірили рівень їх розуміння студентами.  

25 лютого 2020 року відбулася зустріч здобувачів вищої освіти 3 курсу денної 

форми навчання СВО Бакалавр Полтавської державної аграрної академії за ОПП 

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва із завідувачем сектору 

біологічних досліджень і обліку Полтавського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України Оленою Канюкою. Зустріч проведено з 

метою професіоналізації підготовки майбутніх фахівців з навчальної дисципліни 

«Біотехнологія».  

28 лютого 2020 року проведено зустріч здобувачів вищої освіти СВО Бакалавр 

за ОПП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва з представники 

агрохолдингу «Inter Edinstvo Holding».  

4 березня 2020 року відбулася робоча зустріч науково-педагогічних працівників 

кафедри та здобувачів вищої освіти СВО Бакалавр за ОПП Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва з головним технологом пасічного господарства 

ТОВ «Агрофірма «Пузиківська»» Глобинського району, членом ГО «Товариство 

матководів-селекціонерів бджіл української степової породи» Ярославом Ємцем. 

11 березня 2020 року відбулася зустріч гарантів освітніх програм Полтавської 

державної аграрної академії зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва зі стейкхолдерами – науковцями Інституту свинарства і 

агропромислового виробництва НААН України. 

11 березня 2020 року на факультеті технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії відбулася 

Міжвузівська науково-практична конференція «Інноваційні методи біотехнології 

відтворення сільськогосподарських тварин», присвячена 80-річчю академіка Віктора 

Федоровича Коваленка. 

 

https://www.facebook.com/groups/605536666451996/permalink/991334057872253/?__cft__%5b0%5d=AZWF3wssIbA9uoFY11MFfRXfji6zOnK5shL4kGFNDRsnL7Koz65e1uYVDSk-IFBssFO9vy7SBYDftIzGi625bs7FD0lck16SZLD0hl3wwr5emzumRxX_6_oiEOba0bvd3TgIlm9z3J4EDOSk4UHY0iiK57GvNbAIp_mJNwd6fdChxk_B9A20CA_Z4wThrw-_gqM&__tn__=%2CO%2CP-y-R


Профорієнтаційна робота з учнями є невід`ємною складовою роботи кафедри 

технологій дрібного тваринництва. 

26 вересня 2019 року  

Професор кафедри Васильєва О.О. та доцент кафедри Шаферівський Б.С. 

зустрілися з учнями Супрунівського НВК № 19, НВК № 20, НВК № 34, НВК № 28 і 

наукового ліцею № 3, які є слухачами очно-заочної біологічної школи Обласного 

екологічного центру учнівської молоді.  

19 жовтня 2019 року  

Старший викладач кафедри Желізняк І.М. та оператор ЕОМ Тараненкко Л.А. 

зустрілися з учнями 9 - 11 класів та їх класними керівниками  ЗОШ № 5 м. Полтави. 

10 грудня 2019 року 

Завідувач кафедри Усенко С.О.  та старший викладач Карунна Т.І.  зустрілися з 

учнями 9 - 11 класів та класними керівниками  Полтавської гімназії «Здоров’я» № 14. 

21 травня 2020 року 

Старший  викладач кафедри Карунна Т.І. зустрілася з учнями 9 - 11 класів та 

класними керівниками  Опішнянської спеціалізованої  школи –інтернату. 

Під час зустрічей викладачі розповіли майбутнім абітурієнтам про переваги 

навчання в Полтавській державній аграрній академії, детально ознайомили із 

особливостями здобуванням вищої освіти за спеціальностями 204 Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва, 181 Харчові технології. 

Проінформували про цікаве студентське дозвілля в стінах академії та перспективи 

працевлаштування по закінченню навчання. Також профорієнтаційна робота 

проводилась шляхом розміщення згаданої інформації у групах соцмереж учнів, 

батьків і вчителів «Полтавська гімназія «Здоров’я» № 14» (900 учасників) та «Полтава 

онлайн» (2800 підписників). 
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