
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ОПИС ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

«ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА» 

 

Код і назва спеціальності: 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва». 

Код і назва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство». 

Кваліфікація: доктор філософії з технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

Освітньо-науковий ступінь: доктор філософії. 

Тривалість програми: 4 роки. 

Кількість кредитів: 40 кредитів ЄКТС. 

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: НРК 

України – 9 рівень, FQ-ЕНЕА – третій цикл, ЕQF-LLL – 8 рівень.  

Структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію ОНП: кафедра 

розведення, генетики тварин та біотехнології Житомирського національного 

агроекологічного університету. 

Особливі умови вступу: для вступу на навчання конкурсний відбір 

здійснюється за результатами вступних іспитів зі спеціальності (в обсязі 

програми вищої освіти магістра зі спеціальності 204 «Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва»), іноземної мови (в обсязі, який відповідає 

рівню B2) та презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень.  

Вимоги до попереднього рівня освіти: наявність освітнього ступеня 

магістр або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. 

Вимоги щодо отримання кваліфікації: кваліфікацію отримують після 

атестації, яка здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи. 

Характеристика освітньої програми 

Мета освітньої програми: підготовка фахівців з технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва, здатних розв’язувати комплексні проблеми 

професійної дослідницько-інноваційної діяльності в сфері технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва, що передбачає глибоке  

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної 

практики. 

Цілі навчання:  Програма спрямована на формування та розвиток 

професійних компетентностей у сфері технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та застосування набутих знань, вмінь і навичок.  

Теоретичний зміст предметної області: здобуття концептуальних та 

методологічних знань, необхідних для розв’язання значущих проблем у сфері 



професійної діяльності, науки та інновацій у галузі технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та  на межі галузей знань. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові  сучасні методи, 

методики та методології започаткування, планування, реалізації та коригування 

послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням 

належної академічної доброчесності з метою розв’язання значущих проблем у 

сфері технології виробництва і переробки продукції тваринництва, розширення 

та переоцінки вже існуючих знань і професійних практик, критичний аналіз, 

оцінка і синтез нових та комплексних ідей. 

Програмні результати навчання:  

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. 

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. Створення грантових пропозицій, демонстрація навиків управління 

та участь у реалізації наукових проектів. 

6. Започатковувати, планувати, реалізувати та коригувати науково-

педагогічний процес з дотриманням належної академічної доброчесності й 

використання академічної іноземної мови у професійній діяльності. 

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. 

8. Вміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та 

комплексних ідей. 

9. Вміти організовувати та здійснювати освітньо-наукову діяльність в 

умовах динамічних змін розвитку суспільства. 

10. Використовувати іноземну мову у науковій, освітній, інноваційній 

діяльності та у презентації результатів досліджень світовій академічній спільноті. 



11. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при 

спілкуванні, обміні інформацією, зборі, обробці, аналізі, інтерпретації даних. 

Доступ до подальшого навчання: захист дисертації на здобуття ступеня 

доктора філософії дає право претендувати на вступ до докторантури. 

Випускна кафедра: кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології. 

Інститут/факультет: технологічний факультет. 

Керівник освітньої програми, контактна особа: доктор 

сільськогосподарських наук, завідувач кафедри розведення, генетики тварин та 

біотехнології, доцент Піддубна Людмила Михайлівна, e-mail: 

Lm.poddubnaya@gmail.com. 
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