
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти 

спеціальність 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” 

 
Кафедра,  

викладач, 

якої буде 

викладати 

дисципліну 

НАЗВА 

дисципліни 

Назва загальної 

(основної) 

компетентності, на 

розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, 

практики, 

командна 

робота, семінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та курс, 

семестр 

 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

Розведення, 

генетики 

тварин та 

біотехнології 

Методологія і 

технологія 

обробки 

наукової 

інформації 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу 

1. Виконувати оригінальні 

дослідження, досягати 

наукових результатів, які 

створюють нові знання у 

технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних 

напрямах; упорядковувати 
концептуальні знання в 

галузі. 

2. Створювати наукові 

презентації, захищати 

результати наукових 

досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати 

результати досліджень в 

провідних наукових 

виданнях та 

впроваджувати наукові 

розробки у виробництво. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

3 семестр 204 

«Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без обмежень 

Методологія 1. Здатність виявляти, 1. Мати передові Лекції, 3 семестр 204 Без обмежень 



оцінки 

племінної 

цінності тварин 

формулювати та 

вирішувати проблеми 

професійного та/або 

дослідницького 

характеру в сфері 

селекції та розведення 

тварин, годівлі тварин 

та технології кормів, 

технології виробництва 

та переробки продукції 

тваринництва, 
оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

2. Здатність виконувати 

оригінальні 

дослідження, досягати 

наукових результатів, 

які створюють нові 

знання у технології 

виробництва і 

переробки продукції 
тваринництва та 

дотичних 

міждисциплінарних 

напрямах.  

3. Здатність 

презентувати та 

публікувати результати 

наукових досліджень в 

провідних наукових 

виданнях та впровадити 

їх у виробництво. 

концептуальні та 

методологічні знання з 

технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва та на межі 

предметних галузей, а 

також дослідницькі 

навички, достатні для 

проведення наукових і 

прикладних досліджень на 

рівні останніх світових 
досягнень з відповідного 

напряму та мати здатність 

до отримання нових знань 

та/або здійснення 

інновацій. 

2. Визначати, 

формулювати та 

вирішувати проблеми 

професійного та/або 

дослідницького характеру 

в сфері селекції та 
розведення тварин, годівлі 

тварин та технології 

кормів, технології 

виробництва та переробки 

продукції тваринництва, 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

3. Виконувати оригінальні 

дослідження, досягати 

наукових результатів, які 

створюють нові знання у 
технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних 

напрямах. 

практичні 

заняття 

«Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Імуногенетика Лекції, 

практичні 

заняття 

3 семестр 204 

«Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без обмежень 

Популяційна 

генетика в 

селекції тварин 

Лекції, 

практичні 

заняття 

4 семестр 204 

«Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без обмежень 

 



Кафедра 

годівлі 

тварин і  

технології 

кормів 

 

Методологія 

наукових 

досліджень 

3. Здатність 

дотримуватися етики та 

академічної 

доброчесності в 

наукових дослідженнях 

та науково-педагогічній 

діяльності. 

4. Здатність створювати 

грантові пропозиції, 

розробляти, 

реалізовувати та 
управляти науковими 

проектами. 

6.  Здатність 

презентувати та 

публікувати результати 

наукових досліджень з 

використанням 

академічної іноземної 

мови. 

1. Мати передові 

концептуальні та 

методологічні знання з 

технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва та на межі 

предметних галузей, а 

також дослідницькі 

навички, достатні для 

проведення наукових і 
прикладних досліджень 

на рівні останніх світових 

досягнень з відповідного 

напряму та мати здатність 

до отримання нових 

знань та/або здійснення 

інновацій. 

3. Виконувати 

оригінальні дослідження, 

досягати наукових 

результатів, які 

створюють нові знання у 
технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва та 

дотичних 

міждисциплінарних 

напрямах; 

упорядковувати 

концептуальні знання в 

галузі.  

6. Започатковувати, 

планувати, реалізувати та 
коригувати науково-

педагогічний процес з 

дотриманням належної 

академічної 

доброчесності й 

використання академічної 

іноземної мови у 

професійній діяльності. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

3 семестр 204 

«Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без обмежень 



7. Створювати наукові 

презентації, захищати 

результати наукових 

досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати 

результати досліджень в 

провідних наукових 

виданнях та 

впроваджувати наукові 

розробки у виробництво. 

Екологічні 

основи 

живлення 

тварин 

1. Здатність виявляти, 

формулювати та 
вирішувати проблеми 

професійного та/або 

дослідницького 

характеру в сфері 

селекції та розведення 

тварин, годівлі тварин 

та технології кормів, 

технології виробництва 

та переробки продукції 

тваринництва, 

оцінювати та 
забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

2. Здатність виконувати 

оригінальні 

дослідження, досягати 

наукових результатів, 

які створюють нові 

знання у технології 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва та 

дотичних 
міждисциплінарних 

напрямах.  

6.  Здатність 

презентувати та 

публікувати результати 

наукових досліджень з 

1. Мати передові 

концептуальні та 
методологічні знання з 

технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва та на межі 

предметних галузей, а 

також дослідницькі 

навички, достатні для 

проведення наукових і 

прикладних досліджень 

на рівні останніх світових 

досягнень з відповідного 
напряму та мати здатність 

до отримання нових 

знань та/або здійснення 

інновацій. 

2. Визначати, 

формулювати та 

вирішувати проблеми 

професійного та/або 

дослідницького характеру 

в сфері селекції та 

розведення тварин, 

годівлі тварин та 
технології кормів, 

технології виробництва 

та переробки продукції 

тваринництва, оцінювати 

та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

3 семестр 204 

«Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без обмежень 

Технологія 

виробництва 

кормових 

засобів 

Лекції, 

практичні 

заняття 

3 семестр 204 

«Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без обмежень 



використанням 

академічної іноземної 

мови. 

3. Виконувати 

оригінальні дослідження, 

досягати наукових 

результатів, які 

створюють нові знання у 

технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва та 

дотичних 

міждисциплінарних 

напрямах; 
упорядковувати 

концептуальні знання в 

галузі.  

7. Створювати наукові 

презентації, захищати 

результати наукових 

досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати 

результати досліджень в 

провідних наукових 

виданнях та 
впроваджувати наукові 

розробки у виробництво. 

Стандартизація 

і сертифікація 

кормових 

засобів 

1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу. 

 

1. Мати передові 

концептуальні та 

методологічні знання з 

технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва та на межі 

предметних галузей, а 

також дослідницькі 

навички, достатні для 

проведення наукових і 

прикладних досліджень 
на рівні останніх світових 

досягнень з відповідного 

напряму та мати здатність 

до отримання нових 

знань та/або здійснення 

інновацій. 

Лекції, 

практичні 

заняття 

4 семестр 204 

«Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без обмежень 



2. Визначати, 

формулювати та 

вирішувати проблеми 

професійного та/або 

дослідницького характеру 

в сфері  годівлі тварин та 

технології кормів, 

технології виробництва 

та переробки продукції 

тваринництва, оцінювати 

та забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 

3. Виконувати 

оригінальні дослідження, 

досягати наукових 

результатів, які 

створюють нові знання у 

технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва та 

дотичних 

міждисциплінарних 
напрямах; 

упорядковувати 

концептуальні знання в 

галузі.  

4. Практикувати 

дотримання етики 

досліджень, а також 

правил академічної 

доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-

педагогічній діяльності. 

5. Створювати наукові 
презентації, захищати 

результати наукових 

досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати 

результати досліджень в 

провідних наукових 

виданнях та 



впроваджувати наукові 

розробки у виробництво. 

Корми і годівля 

бджіл 

1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу. 

 

1. Мати передові 

концептуальні та 

методологічні знання з 

технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва та на межі 

предметних галузей, а 

також дослідницькі 

навички, достатні для 

проведення наукових і 
прикладних досліджень 

на рівні останніх світових 

досягнень з відповідного 

напряму та мати здатність 

до отримання нових 

знань та/або здійснення 

інновацій. 

2. Визначати, 

формулювати та 

вирішувати проблеми 

професійного та/або 
дослідницького характеру 

в сфері  годівлі тварин та 

технології кормів, 

технології виробництва 

та переробки продукції 

тваринництва, оцінювати 

та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

3. Виконувати 

оригінальні дослідження, 

досягати наукових 

результатів, які 
створюють нові знання у 

технології виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва та 

дотичних 

міждисциплінарних 

Лекції, 

практичні 

заняття 

4 семестр 204 

«Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без обмежень 



напрямах; 

упорядковувати 

концептуальні знання в 

галузі.  

4. Практикувати 

дотримання етики 

досліджень, а також 

правил академічної 

доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-

педагогічній діяльності. 
5. Створювати наукові 

презентації, захищати 

результати наукових 

досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати 

результати досліджень в 

провідних наукових 

виданнях та 

впроваджувати наукові 

розробки у виробництво. 

 


