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План:

1 Пріоритетні напрямки просвітницької роботи   

ВСП “Тульчинський фаховий коледж” по формуванню
“екологічної ідентичності” особистості :

1.1 Конференції, просвітницькі заходи, онлайн-зустрічі для 
студентів та школярів.

1.2 Організація та проведення  щорічного фестивалю  до 
Всесвітнього дня захисту тварин.

1.3 Саджаємо дерева - латаємо озонові діри.

1.4 Представники гурту «ЖАСМіН» - лектори-екоактивісти .

2 Поняття про “5 свобод тварин”.

3 Концепція «Єдине здоров’я».

4 Вплив діяльності людини на різні види тварин.

5 Вплив війни в Україні на зміни клімату.



ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ 

СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО

КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

За думкою С. Клейтон, особистість
може розвивати в собі так звану

«інвайроментальну» ідентичність
– відчуття зв’язку з деякою

частиною нелюдського
природного оточення, яке впливає
на способи нашого сприйняття і

поведінки по відношенню до 
світу; переконання в тому, що

навколишнє середовище важливо
для нас і є важливою частиною

того, хто ми є» 



Фактори впливу на рівні стресу

Прямі

• Підвищення температури

• Природні катаклізми

• Тривалі зміни (засухи,голод)

• Забруднення повітря

Опосередковані 

• Вимушена міграція

• Супутні втрати(близьких, 
майна,роботи)

• Обмеження доступу до 
отримання соціальних та 
медичних послуг

• Погіршення економічного  
стану регіону проживання і 
громади

• “Психічне здоров’я для 
України” за проєкт

• https://edu.mh4u.in.ua/

• https://youtu.be/zHmzWptG3aE

https://youtu.be/zHmzWptG3aE
https://youtu.be/zHmzWptG3aE


Зміна біорізноманіття

• За останні півстоліття 

чисельність популяцій 

хребетних тварин на землі 

зменшиться на 68%

• Це загрожує людству 

втратами рослинної й 

тваринної їжі, води, 

палива, ліків

• https://youtu.be/zHmzWptG

3aE

https://youtu.be/zHmzWptG3aE


" Ми відповідальні за тих, кого 

приручили" 
«Ми відповідальні за тих, кого приручили» 

- саме такою була тема онлайн - зустрічі з 

викладачами та студентами Тульчинського

фахового коледжу ветеринарної

медицини БНАУ з нагоди Всесвітнього дня 

тварин. 

Такі зустрічі для жителів" Планети

дитячих мрій" стали традиційними та 

довгоочікуваними.

Щиро дякуємо організаторам , за 

відданість своїй справі ,за теплоту душі

та професіоналізм

• https://www.facebook.com/groups/173299

008058652/permalink/476338921087991/

https://www.facebook.com/groups/173299008058652/permalink/476338921087991/


Як ми фестивалилимо

5 жовтень 2021 р. ·

Як ми фестивалили - День перший.

4 жовтня на території ВСП "Тульчинського

фахового коледжу ветеринарної

медицини БНАУ" проходив фестиваль 

до дня захисту тварин. 

На клініці локації організували такі групи: 

1-В куратор Вилянська С.А. - аквагрим

"Немо"

1-СК куратор Дюба А.В. - "Інтелектуальні

перегони" 

4-А куратор Грабенко С.В. - "Дбайливий

господар"

У вирі змагань разом з осіннім листям

кружляли студентський запал в суміші з

моментами щастя.

https://www.facebook.com/groups/149740859

074031/permalink/866496307398479/

https://www.facebook.com/groups/149740859074031/posts/864917647556345/?__cft__%5b0%5d=AZUJnsp8L62gSafJHsFHlCIz5DilGb3e_Arp1TNmP7owDPzov4UI9xHynXuG7BoQuqHZqFuoboJDHLxfLgJXh24X4l6twPLM_dlmwaLv9C0p17i50lmdDfWpgLZi6JpsJI5WrCuNxV1XYCFDlFvWeHALy1SPdLXos9p7CuZTTqGruepREM_E05XL7_Sr5vbWOLk&__tn__=,O,P-y-R
https://www.facebook.com/groups/149740859074031/permalink/866496307398479/


І очно…. і онлайн

Вітаємо всіх із Днем захисту тварин.

Всесвітній день тварин — міжнародний день, 

спрямований на привернення уваги людства до 

прав тварин та їхнього добробуту, що

святкується кожного року 4 жовтня.

Відеоінтерв'ю з директором коледжу ветеринарної

медицини, який готує спеціалістів

найгуманнішої професії Моркляком М.І. 

розпочинає фестивальну феєрію.

Ми також, всією колежанською родиною відмічаємо

свято наших улюбленців щорічним фестивалем.

Запрошуємо всіх на онлайн-фестиваль.Протягом

тижня заходьте на наші сторінки у соцмережах

та насолоджуйтеся переглядом фотовідеозвітів

Проєкту "У кадрі із домашніми улюбленцями".

https://www.facebook.com/100017647456670/videos/9

28587844669619/

https://www.facebook.com/100017647456670/videos/928587844669619/


Волонтери ВСП «Тульчинський

фаховий коледж ветеринарної

медицини Білоцерківського НАУ»
12  травня вкотре з початку війни у ВСП 

«ТФКВ БНАУ» пройшла волонтерська акція

допомоги домашнім тваринам, господарі яких

вимушені тимчасово проживати у Тульчинській

громаді.

Директор коледжу, Заслужений працівник

ветеринарної медицини України, Моркляк М. 

І., привітав гостей акції, наголосивши, що

коледж взяв на себе клопоти не тільки з 

надання консультативної, медикаментозної та 

оперативної допомоги домашнім та дрібним

тваринам, постачання їх кормом, але 

й систематичної психологічно-

розвантажувальної роботи з гостями міста, 

дітьми.

https://veterinary.net.ua/files/news_img/0522/19.jpg



Коледжанська родина висадила

диво-кущ - калину
• Коледжанська родина 

висадила диво-кущ –
калину

• як символ життя, краси
та щастя

• щоб росла на радість ще
не одному поколінню

студентів нашого
славетного закладу,

• милувала око та 
надихала на нові

звершення, 

• та дуби, як символ 
дружби, мудрості, 

довголіття і процвітання
нашого коледжу.



“ПОСАДИ КАЛИНУ-ВІДРОДИ 

УКРАЇНУ”
• Навесні починається наймасштабніше

прибирання країни. Тож проведення

акції

“ПОСАДИ КАЛИНУ-ВІДРОДИ УКРАЇНУ” 

відображає активну життєву позицію і 

прагнення не на словах, а на ділі дбати про 

благоустрій та чистоту навколишнього

середовища. 

Акція має на меті перш за все змінити

ставлення кожного із нас до проблеми

покращення довкілля та санітарного стану 

територій. 

• https://www.facebook.com/groups/149740

859074031/permalink/983145482400227/

https://www.facebook.com/groups/149740859074031/permalink/983145482400227/


Колектив ВСП «Тульчинський фаховий коледж

ветеринарної медицини БНАУ» долучився до 

акції озеленення міста

Разом з тимчасово
переселеними гостями 
Тульчинської громади

висаджували лілії, 
чорнобривці, петунії та 

інші квітчасті.

• Дбаймо про місто, в 
якому живемо, разом! 

Прикрашаймо його, 
бережімо його! 

Наближаймо перемогу 
разом!

https://veterinary.net.ua/news/kolektyv-vsp-
tulchynskyy-fahovyy-oledzh-veterynarnoyi-
medycyny-bnau-doluckhyvsya-do-akciyi

https://veterinary.net.ua/news/kolektyv-vsp-tulchynskyy-fahovyy-koledzh-veterynarnoyi-medycyny-bnau-doluchyvsya-do-akciyi


Шлях у професію
- Піклуватися про тварин – це

покликання з дитинства

- Навчалася у медичному
університеті та після
закінчення працювала
дільничим педіатром та
пізніше лікарем ультразвукової
діагностики

- За сумісництвом працювала в
українському представництві
міжнародного благодійного
фонду захисту тварин «Four
Paws»

- З 2016 року засновниця

розплідника племінних котів
порід

донський сфінкс та девон рекс

- Зараз студентка ТФКВМ
БНАУ.



Добробут тварин: 5 свобод 

тварин

СВОБОДА ВІД 

ГОЛОДУ ТА 

СПРАГИ

НАЯВНІСТЬ 

ПОСТІЙНОГО 

ДОСТУПУ ДО 

СВІЖОЇ ПИТНОЇ 

ВОДИ ТА 

ПРАВИЛЬНЕ 

ХАРЧУВАННЯ

СВОБОДА ВІД 

ДИСКОМФОР

ТУ 

НАЛЕЖНЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ 

ІСНУВАННЯ 

(МІСЦЕ 

ПРОЖИВАННЯ 

ТА 

КОМФОРТНИЙ 

ПРОСТІР ДЛЯ 

ВІДПОЧИНКУ)

СВОБОДА ВІД 

БОЛЮ, ТРАВМ 

ТА ХВОРОБ

ПОПЕРЕДЖЕНН

Я 

ЗАХВОРЮВАНЬ

, ПРОВЕДЕННЯ 

РАННЬОЇ 

ДІАГНОСТИКИ 

ТА ЛІКУВАННЯ

СВОБОДА 

ПРОЯВЛЯТИ 

ПРИРОДНУ 

ПОВЕДІНКУ

ДОСТАТНІЙ 

ПРОСТІР 

ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ 

УТРИМАННЯ ТА 

ВИДОВІ 

ОСОБЛИВОСТІ

СВОБОДА ВІД 

СТРАХУ І 

СТРЕСУ

ЗАБЕЗПЕЧЕНН

Я УМОВ ТА 

ПОВОДЖЕННЯ, 

ЯКІ 

МІНІМІЗУЮТЬ 

СТРЕС

Основні аспекти добробуту життя тварин, які перебувають під 

контролем людини 



Концепція «Єдине здоров’я»
• Добробут тварин – це стан, який відображає те, як 

тварина призвичаюється до навколтшнього
середовища.

• Існує концепція «Єдиний добробут» = «Єдине 
здоров’я».



Вплив діяльності людини на різні 

види тварин

- Пряме знищення рідкісних видів тварин 
(лісові слони)

- Бракон’єрство (горила, білий ведмінь, лев, 
тигр, гепард)

- Урбанізація (знищення природних 
екосистем)

- Вирубування лісів

- Забруднення прісних вод пестицидами та 
мінеральними добривами

- Знищення бджіл при застосуванні 
інсектицидів на полях

- Загибель тварин при перетині автошляхів



Вплив війни в Україні на зміну 

клімату

I Протокол Женевської конвенції від 1977 року: «від держав, які ведуть війну,
вимагається захищати природне середовище від масштабних, довготривалих
та серйозних уражень, та забороняються методи чи засоби ведення війни, які
мають на меті або можуть призвести до заподіяння такої шкоди».

• Підвищений радіаційний фон

• Продукти токсичного горіння нафти та заборонених видів озброєння

• Забруднення річок, підземних та поверхневих вод, морів

• Вплив сонарів та радіолокаційних систем на птахів та морську фауну

• Лісові пожежі

• Міграція свійських та диких тварин із зон бойових дій

• Погіршення санітарного та епізоотологічного стану



Дякуємо за увагу!

Виховання екологічної 

культури  молодої 

особистості - завжди 

на часі !!! 
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