
Звіт 

про організаційну роботу 

кафедри “Технологій дрібного тваринництва” 

за 2020-2021 навчальний рік  

В 2020-2021 навчальному році викладачами кафедри було проведено:  

14 вересня 2020 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. 

17-18 вересня 2020 року на факультеті технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва Полтавського державного аграрного університету відбулася 

міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізіології тварин» 

присвячена 120-річчю Олексія Володимировича Квасницького. 

23 вересня 2020 року було святкування 1121-ї річниці дня міста. Співробітники 

кафедри технологій дрібного тваринництва разом зі студентами 1 курсу спеціальності 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» і 2-го курсу 

магістратури цієї ж спеціальності з нагоди Дня міста та 77-ї річниці визволення 

Полтави від нацистської окупації відвідали екскурсію «Соборний майдан – серце 

Полтави» у Літературно-меморіальному музеї Івана Котляревського. 

29 вересня 2020 року відбулася зустріч студентів 1-го курсу 1 групи СВО 

бакалавр за ОПП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» з 

представником психологічної служби Юлією Овсієнко на тему: «Протидія булінгу у 

Полтавському державному аграрному університеті». Студенти ознайомилися із 

формами та ознаками булінгу; основними векторами роботи, спрямованими на 

протидію булінгу; технологіями реагування працівників університету на встановлені 

факти булінгу. Також було проведено анкетування студентів. 

29-30 жовтня 2020 року на базі кафедри технологій дрібного тваринництва 

факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Полтавського 

державного аграрного університету була проведена V Всеукраїнська науково-

практична Інтернет–конференція під назвою «Актуальні питання технології продукції 

тваринництва» призначена для студентів, молодих вчених та науковців. 

5 січня 2021 року науково-педагогічні працівники кафедри технологій дрібного 

тваринництва Полтавського державного аграрного університету взяли участь у роботі 

журі відділення «Екології та аграрні науки» І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення 

Малої академії наук України, засідання якого відбулося на базі Національного 

університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 

28 лютого 2021 року проведено зустріч здобувачів вищої освіти СВО Бакалавр 

за ОПП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва з начальником 

відділу зв’язків з громадкістю управління патрульної поліції в Полтавській області 

Мариною Зінюхою та інспектором Русланом Возницею. Здобувачі вищої освіти в 

ігровій формі розглянули види, стереотипи прояву домашнього насильства, дії в 

конкретних ситуаціях.  

18 березня 2021 року на факультеті технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва Полтавського державного аграрного університету відбувся 

круглий стіл з представниками місцевих підприємств-стейкхолдерів з метою 



презентації моделі експертного центру «Milk Local Product», діяльність якого 

орієнтована на виробництво і переробку молока з акцентом на традиційну місцеву 

продукцію в рамках реалізації проєкту «Підвищення спроможності університетів 

ініціювати та брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості» 

(UniClaD) програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ 

26–28 березня 2021 року науково-педагогічні працівники кафедри технологій 

дрібного тваринництва Полтавського державного аграрного університету взяли участь 

у роботі відділення екології та аграрних наук (секції ветеринарії та зоотехнії) II етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Полтавського територіального відділення МАН України. 

Профорієнтаційна робота з учнями є невід`ємною складовою роботи кафедри 

технологій дрібного тваринництва. 

15 вересня 2020 року 

Доцент кафедри Карунна Т.І. зустрілася з учнями 9 - 11 класів та класними 

керівниками Полтавської гімназії «Здоров’я» № 14. 

1 жовтня 2020 року  

Доцент кафедри Карунна Т.І. зустрілася з учнями 9 - 11 класів та класними 

керівниками Полтавської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 38. 

7 жовтня 2020 року  

Доцент кафедри Карунна Т.І. зустрілася з учнями 9 - 11 класів та класними 

керівниками в Петрівсько-Роменському закладі загальної освіти І–ІІІ ступенів 

Гадяцького району Полтавської області. 

24 жовтня 2020 року  

Професор кафедри Васильєва О.О. зустрілася 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 (Zoom-

конференція) (23 учні). 

5 січня 2021 року  

Доцентом кафедри Карунною Т.І. в групах соцмереж Полтавської гімназії 

«Здоров’я» № 14 та Полтавської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 38 надана 

інформація про проведення Всеукраїнської олімпіади ПДАУ та можливості отримання 

додаткових балів до одного з предметів  сертифікату ЗНО (943 учасника). 

5 січня 2021 року  

Доцентом кафедри Шаферівським Б.С. під час I етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України на базі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» проведена профорієнтаційна робота з учасниками конкурсу та їхніми 

батьками. Викладачі розповіли про переваги навчання в Полтавському державному 

аграрному університеті, детально ознайомили з особливостями здобуття вищої освіти 

за спеціальностями 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

та 181 Харчові технології (18 учнів). 

26 січня 2021 року. 

Доцентом кафедри Карунною Т.І. в групах соцмереж Полтавської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 7 імені Т.Г. Шевченка надана інформація 

про проведення Всеукраїнської олімпіади ПДАУ та можливості отримання 

додаткових балів до одного з предметів  сертифікату ЗНО (896 учасників). 

 

 

https://www.facebook.com/groups/605536666451996/permalink/975170282821964/?__cft__%5b0%5d=AZUp2B100m-sv_OCCx8N6UwilSFq5e0MFdpuaDGLUubknYfm0SAwxnTjw5vbHifWD4yqvaCXb5-pWNUEDQJNXA5xx6koUVWvY-2gMvj-fNs5sQUN2DVVUOdL8ySO1ZJxgU8cwPXj93w2GV8w_Ykhhp4QtYLQsVNCoCw3FCu6lWSZR1fTnbu7qZ9Cp5-s39avhck&__tn__=%2CO%2CP-y-R


10 лютого 2021 року. 

Доцент кафедри Шаферівський Б.С. зустрівся з учнями 9 - 11 класів та класними 

керівниками Полтавської гімназії № 13. 

19 березня 2021 року 

Професором кафедри Усенко С.О. в групах соцмереж факультету Технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва надана інформація щодо правил 

вступу на навчання в Полтавському державному аграрному університеті, особливості 

здобування вищої освіти за спеціальностями 204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва та 181 Харчові технології. (732 учасника). 

26-28 березня 2021 року 

Професор Васильєва О.О. та доцент Шаферівський Б.С. під час II етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України провели профорієнтаційну роботу з учасниками конкурсу та 

їхніми батьками. Викладачі розповіли про переваги навчання в Полтавському 

державному аграрному університеті, детально ознайомили з особливостями здобуття 

вищої освіти за спеціальностями 204 Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва та 181 Харчові технології. Поінформували щодо студентського дозвілля 

у стінах університету та перспектив працевлаштування по закінченню навчання (20 

учнів). 

 

 


