
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23838 Технологія виробництва та переробки 
продукції тваринництва

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 229

Повна назва ЗВО Поліський національний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493681

ПІБ керівника ЗВО Скидан Олег Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.znau.edu.ua/

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/229

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 23838

Назва ОП Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра годівлі тварин і технології кормів 

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

технологічний факультет, факультет економіки та менеджменту

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Житомир, вул. Корольова, 39

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 161481

ПІБ гаранта ОП Лісогурська Діна Володимирівна

Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

dina.lisohurska@polissiauniver.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(096)-964-10-03

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство в Поліському університеті (раніше Житомирський 
національний агроекологічний університет) вперше була введена в освітній процес рішенням вченої ради ЗВО з 1 
вересня 2016 р.  
Передумовами для цього були готовність кафедр провадити освітню діяльність у сфері вищої освіти відповідно до 
ліцензійних умов, наявність освітньої програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, наявність 
регіональних потреб і запиту роботодавців на фахівців та його позитивна динаміка. Основною метою ОП є 
забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі технологій виробництва і переробки продукції 
тваринництва, здатних розв’язувати складні задачі дослідницького та інноваційного характеру у сфері виробництва 
і переробки продукції тваринництва. До розробки та перегляду ОП були залучені науково-педагогічні працівники 
ЗВО, роботодавці, випускники, здобувачі та інші стейкхолдери. Саме участь зовнішніх стейкхолдерів дала 
можливість зорієнтувати ОП до вимог сучасного ринку праці та аграрного виробництва і ввести актуальні освітні 
компоненти. Навчання на ОП провадиться за денною та заочною формами навчання, а контингент здобувачів 
формується на основі випускників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Щорічно здійснюється перегляд 
ОП та враховуються рекомендації стейкхолдерів – здобувачів, роботодавців, викладачів та ін. Подальший розвиток 
ОП був стимульований затвердженням Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня освіти, галузі 
знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності – 204 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва (наказ МОН від 26.03.2021 р. № 389). Представлена на акредитацію ОП обговорювалася протягом 
року 2020 р. та була ухвалена вченою радою ЗВО у травні 2021 р. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 31 29 3 0 0

2 курс 2020 - 2021 122 51 64 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 16948 Технологія виробництва та переробки продукції 
тваринництва

другий (магістерський) рівень 23838 Технологія виробництва та переробки продукції 
тваринництва

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37259 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 36711 16252

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

36711 16252
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Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП_ТВППТ_магiстр_21.pdf AWYnkRvup8lThdGGEm3GohI1+EboqaHWZ2wbpKvcuS
s=

Навчальний план за ОП НП_ТВППТ_магiстр_21.pdf cAgrQZa61j10i6iiZI1SXI3giviRxBoDFaEEllI08uQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Вiдгуки_рецензii.pdf gXbYZjz11RCU00D0bqBdWwvwY0yrxuS/JK6CT0nf6MU
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку магістрів, здатних розв’язувати складні задачі 
дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері виробництва і переробки продукції тваринництва. 
Унікальність ОП полягає в її спрямуванні на потреби розвитку спеціальності та запити ринку праці, зокрема, 
Поліського регіону. У Стратегії розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2021–2027 роки 
органічне виробництво визначено як пріоритетний напрямок. Під органічним землеробством на Житомирщині 
знаходиться значна частка угідь. Виробництвом органічної продукції в області займаються сільськогосподарські 
підприємства в різних галузях, зокрема, у галузі технологій виробництва і переробки продукції тваринництва. 
Особливістю Полісся є і те, що значна частина його території постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 
Тому фокусом освітньої діяльності за ОП є професійна і практична підготовка фахівців, здатних вирішувати 
практичні питання виробництва і переробки якісної і безпечної продукції тваринництва, зокрема, органічної та 
ведення галузі у зоні радіоактивного забруднення. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Місія і візія ЗВО, які визначені Стратегією розвитку Поліського національного університету до 2025 року 
(https://cutt.ly/Ukm0Efw) та Стратегією інтернаціоналізації (https://cutt.ly/6WtxTKn) – готувати професійну еліту та 
формувати експертну екосистему для сталого регіонального розвитку, як міжнародний визнаний лідер в освіті, 
дослідженнях і творенні соціальних цінностей, надійний партнер у формуванні державної та регіональної політики, 
підприємництві та залученні інвестицій. Тому підготовка магістрів, здатних розв’язувати складні задачі 
дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері виробництва і переробки продукції тваринництва, 
визначена як ціль освітньо-професійної програми підготовки магістрів за ОП «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва», сприятиме їх реалізації.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП врахований принцип студентоцентричної 
концепції вищої освіти, тобто орієнтація на реалізацію потреб та інтересів замовників освітніх послуг – здобувачів, 
знання, вміння і навички яких спрямовані на задоволення їхніх потреб і забезпечують конкурентоспроможність на 
ринку праці. Здобувачі долучаються до організації та реалізації освітнього процесу, зокрема, беруть участь у 
розробці а перегляді ОП, визначенні переліку вибіркових компонент, форм і методів навчання, змісту освітніх 
компонент, баз виробничих практик тощо. У рамках реалізації ОП регулярно організовуються спільні зі 
стейкхолдерами засідання кафедри, наукових гуртків, конференції, круглі столи, семінари та ін. Гарант та викладачі 
ОП використовують різні форми комунікації зі здобувачами вищої освіти, зокрема, особисті зустрічі та анкетування. 
Відзначимо, що при розробці ОП за пропозицією здобувачів були введені такі варіативні освітні компоненти як 
Харчові добавки, Крафтові технології виробництва продуктів тваринництва та Годівля тварин на природоохоронних 
територіях та в реабілітаційних центрах.

- роботодавці

Розробка ОП відбувалась у тісному співробітництві з роботодавцями з подальшим їх залученням до процесу 
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перегляду ОП. Також вони беруть активну участь у реалізації ОП, зокрема, в організації та проведенні спільних 
конференцій, семінарів, засідань кафедри, аудиторних занять тощо. У робочу групу стейхолдерів ОП входять 
представники таких роботодавців, як ТОВ  «АГРОВЕСТ ГРУП», ТОВ «ВОВЧІКЕН», ТОВ «Українська генетична 
компанія», АФ «Бджоловод ЛТД», ТОВ «Галіївський маслозавод», ТОВ «Еком’ясо Полісся» та Інституту сільського 
господарства Полісся НААН України. Зокрема, за пропозицією роботодавців до ОП було введено такі нормативні 
освітні компоненти як Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва і Технології виробництва 
екологічно чистої та Органічної продукції тваринництва та варіативні – Органічне бджільництво, Органічне 
свинарство, Годівля тварин в органічному виробництві, Екологія живлення тварин, Генетичні ресурси тварин, 
Біотехнологія відтворення тварин та Селекційно-племінна робота в органічних та конвенційних стадах.

- академічна спільнота

Академічна спільнота активно долучається до процесу удосконалення ОП через співпрацю з нею викладачів ОП, 
зокрема, їх участі у міжнародному стажуванні, міжнародних проєктах і конференціях та ін. Провідними 
стейкхолдерами є Національний університет біоресурсів та природокористування, Білоцерківський національний 
аграрний університет, Сумський національний аграрний університет, Миколаївський національний аграрний 
університет, Словацький університет сільського господарства у Нітрі та ін. Завдяки такій співпраці суттєво 
розширено перелік вибіркових компонент, модернізовано зміст освітніх компонент та урізноманітнено тематику 
науково-дослідної роботи та введено такі нормативні компоненти як Програмне управління процесами у галузі, 
Методологія та організація наукових досліджень і перейменовано Моделювання технологічних процесів у 
тваринництві на Моделювання технологічних процесів у галузі та Технологія кормів та кормових добавок на 
Технологія кормів та живлення тварин і доповнено їх зміст.

- інші стейкхолдери

ОП реалізується за активної участі експертів галузі технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 
фахівці органів влади, місцевого самоврядування та громадських професійних організацій, зокрема, Департаменту 
агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміністрації, ГС «Асоціації керованого 
запилення «BeesAgro»», Овруцької територіальної громади. В ОП введено такі освітні компоненти як Технології 
виробництва екологічно чистої та органічної продукції тваринництва, Органічне бджільництво та Органічне 
свинарство саме за пропозицією роботодавців разом з органами влади та місцевого самоврядування, які зацікавлені 
в урахуванні регіональних особливостей галузі. ГС «Асоціація керованого запилення «BeesAgro»» запропонувала 
ввести в ОП таку варіативну компоненту як Кероване бджолозапилення, оскільки від розвитку галузі бджільництва, 
зокрема, від її запилювального напрямку, залежить ефективне використання ґрунтів та продовольча безпека 
держави. За пропозицією викладачів ОП об’єднано дві освітні компоненти Інноваційні технології переробки м’яса 
та Інноваційні технології переробки молока в одну – Інноваційні технології переробки продукції тваринництва та 
введено курсову роботу.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Галузь виробництва і переробки продукції тваринництва визначає продовольчу безпеку та експортний потенціал 
країни і головними її завданнями є збільшення обсягів виробництва завдяки використанню інноваційних 
технологій, які забезпечать якість і безпечність конкурентоспроможної продукції і збереження біорізноманіття та 
вихід на міжнародні ринки. Саме ці тенденції розвитку спеціальності обумовили врахування в ОП таких ПРН як 
здатність розробляти, впроваджувати й модернізувати ефективні технології і процеси, здійснювати дослідження та 
провадити інноваційну діяльність з метою отримання нових знань та створення нових технологій та продуктів, 
застосовувати сучасні математичні методи, інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення для 
досліджень і розробок, оцінювати та забезпечувати якість та безпечність технологій виробництва продукції 
тваринництва, кормів та кормових засобів, рівнів  живлення тварин та продукції тваринного походження. Дуже 
важливою рисою сучасного фахівця є і його гнучкість – здатність пристосовуватись до зовнішніх умов, що постійно 
змінюються, що враховано в такому програмному результаті навчання, як приймати ефективні рішення, у тому 
числі у складних і непередбачуваних умовах, прогнозувати їх розвиток, визначати фактори, що впливають на 
досягнення поставлених цілей, аналізувати і порівнювати альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки 
рішень. Фахівці, які володіють вище перерахованими ПРН, мають попит на ринку праці.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано галузевий та регіональний 
контекст, зокрема, головні аспекти Стратегії розвитку Житомирської області до 2027 року (https://cutt.ly/aWtQxbr). 
Саме сільське господарство є однією з провідних галузей Поліського регіону, а тваринництво – одна зі стратегічних 
його галузей і є запорукою продовольчої безпеки держави, сприяє покращенню соціально-економічного рівня 
працівників та підвищує надходження до всіх рівнів бюджету. Особливістю Полісся є і те, що значна частина його 
території постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Попит на фахівців з технологій виробництва і 
переробки продукції тваринництва формують підприємства галузі різних форм господарювання. Тому є 
необхідність у підготовці фахівців, здатних вирішувати практичні питання виробництва і переробки якісної і 
безпечної продукції тваринництва, зокрема, органічної та ведення галузі у зоні радіоактивного забруднення.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
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було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних 
вітчизняних програм Національного університету біоресурсів і природокористування, Білоцерківського 
національного аграрного університету, Сумського національного аграрного університету та Миколаївського 
національного аграрного університету. Також вивчено досвід схожих іноземних програм, що забезпечують 
підготовку фахівців, які можуть аналізувати і керувати виробництвом та переробкою продукції тваринництва з 
точки зору якості і безпеки, збереження навколишнього середовища, біорізноманіття та гуманного тваринництва, а 
також конкурентоспроможності в міжнародному масштабі, які реалізуються в Казахському національному 
аграрному дослідному університеті (Республіка Казахстан, м. Алмати) – Технологія виробництва продуктів 
тваринництва (https://cutt.ly/vWdXXZv), Сільськогосподарському університеті ім. Г. Коллонтая (Польща, м. Краків) 
– Наука про тварин (https://cutt.ly/zWdXJPd) та Словацькому університеті сільського господарства у Нітрі 
(Словаччина, м. Нітра) – Управління тваринництвом (https://cutt.ly/sWo8ao1). Зокрема, введено в ОП такі освітні 
компоненти як Технологія кормів та живлення тварин, Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва, 
Інноваційні технології переробки продукції тваринництва, Програмне управління процесами у галузі, Технології 
виробництва екологічно чистої та органічної продукції тваринництва. 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

ОП сформована за Стандартом вищої освіти України за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» для другого (магістерського) рівня 
освіти (наказ №389 МОН України від 26.03.2021 р.). При виборі освітніх компонент проєктна група керувалася 
актуальними тенденціями розвитку спеціальності та ринку праці, досвідом аналогічних вітчизняних та іноземних 
програм, а також рекомендаціями стейкхолдерів з урахуванням галузевого та регіонального контексту. В ОП 
включено освітні компоненти з урахуванням їх відповідності об’єкту вивчення, цілям навчання, предметній області, 
методам, методикам і технологіям,  інструментам і обладнанням. Освітні компоненти ОП передбачають опанування 
програмних результатів навчання, що забезпечують підготовку магістрів, здатних розв’язувати складні задачі 
дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері виробництва і переробки продукції тваринництва. З метою 
досягнення програмних результатів навчання в ОП забезпечена відповідність Стандарту вищої освіти за такими 
критеріями: обсяг освітньої програми у ЄКТС, що необхідні для здобуття другого (магістерського) ступеня вищої 
освіти; форма атестації здобувачів вищої освіти; перелік освітніх компонент ОП і їх логічна послідовність; 
нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; перелік 
компетентностей випускника. Освітні компоненти ОП циклів загальної та професійної підготовки загальним 
обсягом 90 кредитів повною мірою забезпечують формування системи загальних, фахових компетентностей та 
програмних результатів навчання, які визначені ОП згідно зі Стандартом вищої освіти. Відповідність програмних 
результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання і оцінювання наведено у таблиці 3.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 
галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» для другого (магістерського) рівня освіти затверджений (наказ 
№389 МОН України від 26.03.2021 р.).

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

90

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

25

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП повною мірою відповідає предметній області спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва». Обов’язкові освітні компоненти, виробнича практики та підготовка і захист 
кваліфікаційної роботи відповідають окресленому об’єкту вивчення ОП – технологічні процеси виробництва і 
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переробки продукції тваринництва та методи досліджень у галузі тваринництва та переробці її продукції. Освітні 
компоненти, які включені в ОП, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість 
досягти заявленої цілі – підготовка магістрів, здатних розв’язувати складні задачі дослідницького та/або 
інноваційного характеру у сфері виробництва і переробки продукції тваринництва. Освітні компоненти, які 
включені до циклу загальної підготовки – Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин, Організація 
аграрного бізнесу та Фахова іноземна мова (рівень В2), формують теоретико-методологічне підґрунтя для вивчення 
дисциплін циклу професійної підготовки – Селекція тварин, Інноваційні технології виробництва продукції 
тваринництва, Технологія кормів та живлення тварин, Моделювання технологічних процесів у галузі, Інноваційні 
технології переробки продукції тваринництва, Методологія та організація наукових досліджень, Програмне 
управління процесами у галузі, Технології виробництва екологічно чистої та органічної продукції тваринництва. 
Зміст освітніх компонент ОП відповідає теоретичному змісту предметної області – технології виробництва і 
переробки продукції тваринництва. Набуття практичних навичок у здобувачів вищої освіти, необхідних для 
успішного виконання професійних завдань у галузі, забезпечується циклом практичної підготовки, який включає 
виробничу спеціально-технологічну практику. При підготовці й захисті кваліфікаційної роботи формуються 
теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні знання та уміння здобувачів. ОП забезпечена 
інформаційно-комунікаційними системами, базується на інноваційних технологіях викладання, широкому 
застосуванні соціальних мереж та системи дистанційного навчання (http://beta.znau.edu.ua:3398/), бібліотекою 
(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/).

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Процедура вибору здобувачами вищої освіти індивідуальної освітньої траєкторії в ЗВО регламентована Положенням 
про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/qWgXHeS), Положенням про вибіркові начальні 
дисципліни освітньої програми у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/zkMP5qk), Положенням про кваліфікаційні роботи у 
ЖНАЕУ (https://cutt.ly/RWgMdx6), Положенням про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти 
(https://cutt.ly/IWg0gH2), Положенням про порядок організації та проведення дуального навчання у ЖНАЕУ 
(https://cutt.ly/qWhqlWD), а також Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників 
освітнього процесу ЖНАЕУ (http://surl.li/ooez). Згідно з нормативними документами, індивідуальна освітня 
траєкторія здобувача забезпечується вільним вибором дисциплін, тем кваліфікаційних та курсових робіт (проєктів), 
тематики і напрямів наукових досліджень, підприємства для проходження виробничої практики, можливістю 
навчатися за індивідуальним графіком та за дуальною формою освіти, правом на академічну мобільність. В ОП 
частка кредитів ЄКТС, які відведені на вивчення вибіркових дисциплін, становить 28%. Дисципліни вільного вибору 
визначаються з огляду на пропозиції стейкхолдерів, Формування та реалізація індивідуальної траєкторії освітньої 
здобувачів супроводжується інформаційною підтримкою деканату технологічного факультету та випускової 
кафедри. 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Здобувач ОП може вільно реалізувати права на вибір навчальних дисциплін. Ця процедура регламентується 
Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/qWgXHeS) та Положенням про вибіркові 
начальні дисципліни освітньої програми у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/zkMP5qk). ЗВО систематично оновлює каталог 
вибіркових навчальних дисциплін, що є основою для оновлення індивідуального навчального плану здобувача, 
способом дотримання стандартів вищої освіти, розвитку та удосконалення ОП. Вибіркова компонента ОП становить 
25 кредитів ЄКТС (28% від загального обсягу). Кафедрою було сформовано каталог вибіркових дисциплін, 
враховуючи пропозиції стейкхолдерів та вимоги ринку праці. Здобувачам презентують наповненість навчальної 
програми вибірковими компонентами, зокрема, каталог. Здобувачі здійснюють вибір дисциплін і пишуть заяву про 
включення у групу на вивчення певних дисциплін. Заяви здобувачів обговорюється кафедрою для визначення 
можливості комплектування груп згідно з обраними навчальними дисциплінами. Деканатом формується академічні 
групи для вивчення вибіркових дисциплін. Індивідуальна освітня траєкторія здобувача ОП закріплюється 
індивідуальним навчальним планом. Опитування здобувачів показало, що практично завжди отримані результати 
вивчення дисциплін відповідають заявленим цілям, більшість (88,4%) задоволені отриманими результатами 
навчання за ОП  (91%) (https://cutt.ly/4WMEHZ5).

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Виробнича практика дозволяє здобувачам ОП набути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності. Вона передбачена у 2-му семестрі обсягом 10 кредитів ЄКТС, мета якої – формування у майбутніх 
фахівців професійних навичок з технологій виробництва і переробки продукції тваринництва, систематизація, 
закріплення, розширення та поглиблення теоретичних знань, розвиток професійного мислення, а також збір 
фактичного матеріалу для виконання навчально-дослідних завдань. Практика проводиться на базах практики, 
перелік яких формує кафедра на основі аналізу виробничих та економічних можливостей підприємств. Бази 
практики відповідають вимогам програми – мають підрозділи зі спеціальності та можливість кваліфікованого 
керівництва практикою, надання на час практики робочих місць, доступу здобувачів до лабораторій, технічної та 
іншої документації, які необхідні для виконання програми практики. Здобувачі ОП самостійно  обирають місце 
проходження практики, з огляду на програму практики. Зміст практики визначається спеціалізацією підприємства, 
водночас, обов’язковим є ознайомлення з виробничою діяльністю підприємства, освоєння сучасних технологій у 
галузі та участь у виробничо-технологічному процесі виробництва. Переважна більшість здобувачів (95%), за 
результатами анкетування (https://cutt.ly/4WMEHZ5) вважають практичну підготовку достатньою для подальшої 
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професійної діяльності.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Формування соціальних навичок (soft skills) здобувачів ОП відбувається протягом періоду їх навчання під час 
вивчення освітніх компонент, проходження практики, виконання і захисту курсового проєкту та кваліфікаційної 
роботи, а також під час участі у конференціях, семінарах, круглих столах, наукових гуртках та ін. Навички soft skills 
відображено в компетентностях та програмних результатах навчання ОП. Це, зокрема, в ЗК3, СК10, РН8 – базові 
комунікативні навички, в СК2, СК3, СК5, СК6, РН7, РН9, РН10 – управлінські навички; в ЗК1, ЗК4, СК1, СК4, СК7, 
СК8, СК9, РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН6, РН5, РН6, РН9 – особисті навички (креативність, критичне мислення, 
стресостійкість, гнучкість та ін.). Особливо ефективно формуються соціальні навички у процесі виконання і захисту 
кваліфікаційної роботи та під час проходження практики, участі здобувачів ОП в освітньо-наукових заходах – 
конференціях, круглих столах, семінарах та ін. Сприяють набуттю soft skills інтерактивні методи навчання, які 
використовують викладачі ОП. Опитування здобувачів (https://cutt.ly/4WMEHZ5) щодо їх залучення до організації 
проведення та участі у практичних заходах показало достатній рівень (86%).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Обсяг ОП становить 90 кредитів ЄКТС, з яких 75 – теоретичне навчання, 10 – спеціально–технологічна практика, 4 
– підготовка і захист кваліфікаційної роботи, 1 – атестаційний іспит, що узгоджується зі Стандартом вищої освіти. 
Лекції становлять 29% усього аудиторного навантаження, лабораторні і практичні – 71%. Переважання 
лабораторних і практичних занять та висока частка виробничої практики у структурі ОП відображає її практичне 
спрямування. Обсяги аудиторної та самостійної роботи знаходяться у співвідношенні, яке відповідає меті та змісту 
окремих освітніх компонентів, однак частка самостійної роботи витримується в межах третини загального обсягу 
навчального навантаження. Зміни у співвідношенні між аудиторною та самостійною роботою узгоджуються з 
урахуванням інтересів здобувачів, інших стейкхолдерів, а також ресурсних можливостей ЗВО. Викладачі ОП 
щорічно переглядають навчально-методичні комплекси з метою покращення організації самостійної роботи, 
проводять індивідуальні консультації. Самостійна робота здобувачів ОП забезпечується шляхом використання 
системи дистанційного навчання ЗВО (http://beta.znau.edu.ua:3398/), електронних ресурсів бібліотеки університету 
(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/) та інших інтернет-ресурсів (Google Classroom, Zoom та ін.). За результатами 
опитування (https://cutt.ly/4WMEHZ5), переважна більшість здобувачів (95,4%) вважають навантаження 
обґрунтованим, зокрема, щодо кількості дисциплін у семестр та співвідношення годин аудиторних та винесених на 
самостійне опрацювання.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Дуальна форма навчання регламентується Положенням про порядок організації та проведення дуального навчання 
у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/JWkMV31). Така форма навчання як складова освітнього процесу здобувачів ОП наразі не 
використовується. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravilaprijomu

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Прийом здобувачів освітнього ступеня магістр на ОП здійснюється згідно з Положенням про приймальну комісію 
Поліського національного університету (https://cutt.ly/8Wz0Vdf) та Правил прийому для здобуття вищої освіти в 
Поліському національному університеті (https://cutt.ly/nWz1CkM), які оновлюються щорічно і оприлюднюються на 
сайті у розділі «Вступнику». Програми вступних випробувань за ОП щорічно оновлюються та розміщуються на 
офіційному сайті ЗВО (https://cutt.ly/WWz2tSK). Вступні випробування для здобувачів складаються з єдиного 
вступного іспиту та вступного іспиту єдине фахове вступне випробування. Вступники, які вступають на основі 
ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), 
складають додаткове фахове вступне випробування. Враховуючи вимоги до фахівця із технології виробництва і 
переробки продукції тваринництва у програму вступних випробувань включені питання з технології виробництва 
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молока, яловичини, свинини, продукції птахівництва, бджільництва та технології їх переробки. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регламентується Положенням про порядок 
перезарахування результатів навчання у Поліському національному університеті  (https://cutt.ly/6Wz2HdH) та 
Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/EWz9ypQ). Процедура визнання 
результатів навчання, отриманих у інших ЗВО, передбачає звернення здобувача вищої освіти з відповідною заявою 
до ректора ЗВО. До заяви додають документи, які підтверджують вміння, які здобувач отримав під час навчання. 
При поновленні чи переведенні учасника освітнього процесу для визнанням результатів навчання та 
перезарахуванням кредитів з однієї чи кількох дисциплін, створюється розпорядженням декана предметна комісія. 
До неї входять: декан факультету, гарант освітньої програми, на яку поновлюється або переводиться учасник, 
науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни, що пропонуються до перезарахування. Рішення 
предметної комісії оформляються письмово із зазначенням визнання результатів навчання. У випадку проблем із 
визнанням результатів навчання чітко прописується підстава й аргументація відмови та умови, необхідні для 
перезарахування. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Практика застосування вказаних правил на ОП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 
відсутня.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті (https://cutt.ly/MWz9bPF). Це положення 
розміщене на сайті університету та доступне для усіх учасників освітнього процесу. Положення регламентує порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті здобувачами усіх рівнів вищої освіти. Визнання 
результатів навчання розповсюджується лише на обов’язкові дисципліни ОП та становить не більше 10% від 
загального обсягу. Процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, передбачає 
звернення здобувача вищої освіти з відповідною заявою до ректора ЗВО, до якої додаються документи, що 
підтверджують вміння, отримані здобувачем під час навчання. Для визнання результатів навчання створюється 
предметна комісія, до якої входять декан факультету, гарант ОП, на якій навчається здобувач, науково-педагогічні 
працівники, які викладають вказану дисципліну. Комісія визначає метод оцінювання відповідно до навчального 
плану. За підсумками оцінювання предметна комісія формує протокол, у якому міститься висновок для деканату 
про зарахування чи не зарахування відповідної дисципліни. Здобувач звільняється від вивчення перезарахованої 
дисципліни в межах сформованих компетенцій у наступному семестрі. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практики застосування вказаних правил визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на ОП 
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», не було. 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Досягненню програмних результатів навчання за ОП сприяє поєднання традиційних та інноваційних форм і 
методів навчання, які регламентовані Законами України «Про вищу освіту» та «Про освіту», Положенням про 
організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ та іншими нормативними документами (розділ «Публічна інформація» 
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). На ОП застосовуються очна та заочна форми навчання, 
а також дистанційна. Форми і методи навчання та викладання за ОП спрямовані на опанування програмних 
результатів навчання та передбачають використання інтерактивних, проблемно-орієнтованих, інформаційно-
комунікативних принципів теоретичного і практичного навчання. Освітній процес за ОП здійснюється за таким 
формами, як навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка та контрольні заходи. Ефективному 
формуванню компетентностей здобувачів та досягненню програмних результатів навчання сприяють інноваційні 
методи навчання, які використовують на ОП, зокрема, контекстне навчання, імітаційне навчання, проблемне 
навчання та ін. Викладачі активно використовують такі сучасні методи, зокрема, кейс-метод, мозковий штурм, 
тренінги, ділові ігри, майстер-класи та ін. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх 
компонентів та методів навчання наведені в таблиці 3.
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Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Форми і методи навчання та викладання у ЗВО за даною ОП відповідають парадигмі студоцентризму і передбачають 
зосередженість на потребах й інтересах здобувачів вищої освіти та їх обов’язкову участь у прийнятті рішень на всіх 
рівнях організації освітнього процесу. Так, здобувачі залучаються до удосконалення ОП та мають можливість вільно 
обирати вибіркові компоненти ОП відповідно до Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої 
програми у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/8xma23Y), частка яких становить 28%. Також здобувачі мають можливість 
ознайомитись з формами і методами навчання та викладання за кожною освітньою компонентою у силабусах і 
робочих програмах навчальних дисциплін. Імплементація студоцентрованого підходу відбувається і через навчання 
за індивідуальним графіком, вільний вибір напряму наукових досліджень, тематики курсового проєктування, баз 
практик, реалізацію права на академічну мобільність, неформальну освіту та ін. Рівень задоволеності методами і 
формами навчання та викладання визначається у процесі діалогу зі здобувачами. Наглядно це демонструють 
результати анонімних опитувань. Останній моніторинг рівня задоволеності показав, що переважна більшість 
здобувачів задоволені отриманими знаннями за ОП (90,7%) та використанням викладачами сучасних методів 
навчання (95,3%)  (https://cutt.ly/4WMEHZ5). 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

У процесі реалізації ОП гарантовано забезпечується самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під 
час його провадження, що відповідає принципам академічної свободи. При організації освітнього процесу викладачі 
мають можливість самостійно і незалежно обирати методи викладання освітніх компонент для ефективного 
засвоєння знань, здійснювати тематичне та методичне наповнення компонент ОП, обирати формати викладення 
матеріалу. При навчанні за даною ОП у ЗВО не обмежується академічна свобода здобувачів завдяки самостійному і 
вільному виборі певних освітніх компонент, передбачених у вибірковій частині ОП, місць проходження практик. 
Здобувачі вищої освіти мають право на дуальне навчання, на участь у формуванні індивідуального навчального 
плану, на академічну мобільність, в тому числі й міжнародну, на неформальне навчання, незалежні в обранні 
вектора науково-дослідницької діяльності, необмежені щодо участі у наукових заходах різного рівня, написанні 
праць наукового характеру. Як приклад реалізації прав на академічну свободу є визначення здобувачами особистих 
науково-дослідницьких інтересів та вибір наукового наставника та як результат – спільні публікації, участь у 
конференціях, конкурсах студентських наукових робіт та ін. 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів відбувається на першому занятті. Також для здобувачів проводять організаційні 
збори, на яких знайомлять зі змістом ОП, навчальним та індивідуальними планами та консультують щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів 
можна отримати ще до початку їх вивченням, адже вона міститься безпосередньо в ОП, навчальному та 
індивідуальному планах, силабусах, робочих програмах навчальних дисциплін, іншому методичному забезпеченні, 
які знаходяться у вільному доступі на офіційному сайті університету та у системі дистанційного навчання Поліського 
національного університету (http://beta.znau.edu.ua:3398). За потреби, здобувачі також можуть ознайомитись з 
цими документами і отримати відповіді на запитання у завідувача кафедри чи безпосередньо у викладача протягом 
усього періоду навчання. Розклад проведення різних видів занять представлено на сайті 
(http://rozklad.znau.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi?n=700), згідно з графіками та наказами на проведення практик. 
Розклад занять і графік консультацій оприлюднюють не пізніше, ніж за три дні до початку їх проведення.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

При реалізації ОП відбувається успішне поєднання навчання і досліджень шляхом  залучення здобувачів вищої 
освіти до виконання ініціативної науково-дослідної роботи кафедр, зокрема, таких тем, як «Технологічна та 
радіоекологічна  оцінка умов живлення жуйних тварин  та розробка способів їх поліпшення  кормовими засобами на 
Українському Поліссі» (ДР 0117U005643), «Опрацювання технологій виробництва продукції тваринництва в умовах 
Полісся та Лісостепу України» (ДР 0116U004202), «Технолого-екологічне обґрунтування використання медоносних 
угідь в умовах техногенного забруднення» (ДР 0116U004201, 2020 р.) та ін. Здобувачі мають можливість здійснювати 
наукові дослідження в гуртках наукової творчості «Технолог», «Селекціонер», «Дослідник», «Технолог-дослідник», 
за ініціативою яких були проведені семінари, круглі столи тощо, зокрема, «Сучасні та органічні технології 
виробництва продукції тваринництва» (17.05.2017 р.), «Сучасні перспективи та проблеми годівлі тварин та шлях їх 
вирішення» (19.02.2018 р.), «Застосування автоматизованих систем управління у тваринництві» (19.11.2019 р.),  
«Наукові аспекти ведення галузі тваринництва» (21.05.21 р.) та ін., на який здобувачі презентували результати 
наукових досліджень. Прикладом поєднання навчання та досліджень є участь здобувачів у науково-практичних 
конференціях у ЗВО та за його межами. Так, традиційно у травні здобувачі беруть участь у Міжнародній науково-
практичній конференції факультету «Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і 
безпечність харчових продуктів». Результати досліджень здобувачі публікують у фахових виданнях, в тому числі у 
виданні «Наукові горизонти» (https://sciencehorizon.com.ua/uk), матеріалах конференцій, також у науково-
тематичному збірнику технологічного факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». 
Щороку здобувачі беруть участь у науково-практичних конференціях, у рамках яких проводиться І тур 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей «Сучасні аспекти 
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виробництва та переробки продукції тваринництва», за результатами якого кращі роботи направляються до базових 
навчальних закладів для участі у ІІ турі конкурсу і займають призові місця (Лабунець Я.А., диплом ІІІ ступеня, 2018 
р.; Слободенюк К.В., Роївський О.І., диплом ІІІ ступеня, 2021 р.).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Викладачі на ОП постійно оновлюють зміст освітніх компонентів, враховуючи наукові досягнення і сучасні 
практики в галузі технологій виробництва і переробки продукції тваринництва. Зокрема, результати їх власних 
досліджень, висвітлені у статтях, враховано в таких освітніх компонентах:
– Сучасні методи аналізу та корекції раціонів для корів високопродуктивних стад (Борщенко В.В. та ін.) – ОК3.
– Роль бугаїв-плідників у поліпшенні господарськи корисних ознак потомства (Пелехатий М.С., Кучер Д.М.) – ОК 4.
– Пасічний віск за вдосконаленої технології в умовах агрофірми «Бджоловод ЛТД» (Вербельчук Т.В. та ін.) – ОК5.
– Поживність кормових видів рослин лісових насаджень в осінній та зимовий періоди в контексті  етологічних 
досліджень на свійських козах (Борщенко В.В., Рязанцев О.В.) – ОК6.
– Methods for determining the botanical origin of honey (Лісогурська Д.В. та ін.) – ОК9.
– Оцінка впливу живлення, програмного менеджменту годівлі на склад молока корів (Пелехатий М.С., Кучер Д.М.) 
– ОК10.
– Через WBP (НПП) до підвищення безпечності та експортного потенціалу продукції бджільництва (Вербельчук 
С.П. та ін.) – ОК11.
З метою покращення якості підготовки здобувачів вищої освіти ОП було видано такі навчальні посібники та 
монографії:
– Технологія кормів (Кривий М.М та ін., 2019, навчальний посібник) (використовується в ОК3 та ОК6);
– Селекційно-племінна робота у стадах голштинізованої молочної худоби (Пелехатий М.С, та ін., 2018, монографія) 
(використовується в ОК4);
– Технологія виробництва молока та яловичини,  навчальний посібник для підготовки фахівців спеціальності 204 
«Технологія виробництва  і переробки  продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів 
акредитації Міністерства освіти і науки України (Слюсар М.В. та ін., 2019, навчальний посібник) (використовується в 
ОК7);
Інноваційні технології переробки тваринницької сировини та виробництва харчових продуктів (Славов В.П., 
Вербельчук С.П. та ін., 2019, навчальний посібник) (використовується в ОК8 та ОК11);
– Екологічні основи формування функціональної системи безпеки і якості харчової сировини (Славов В.П., 
Вербельчук С.П. та ін., 2019, навчальний посібник) (використовується в ОК8 та ОК11);
– Інноваційні технології заготівлі та використання кормів і кормових добавок (Борщенко В.В., Вербельчук Т.В., 
Вербельчук С.П., 2021, навчальний посібник) (використовується в ОК5, ОК8 та ОК11);
– Безпека і якість виробництва та переробки продукції тваринництва (Славов В.П. та ін., 2018, навчальний посібник) 
(використовується в ОК8 та ОК11).
Міжнародне стажування викладачів ОП у Сільськогосподарському університеті ім. Г. Коллонтая (м. Краків, Польща) 
на тему «Інноваційні технології розведення, годівлі, виробництва і переробки продукції тваринництва та їх 
інтеграція в освітній процес» забезпечило покращення компетентностей викладачів при викладанні змісту ОК3, 
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10 та ОК11.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація діяльності ЗВО регламентується Стратегією інтернаціоналізації ЖНАЕУ на 2019–2029 роки 
(https://cutt.ly/Jf1oN5L). Інтернаціоналізація навчання, викладання та наукових досліджень на ОП реалізується 
шляхом участі учасників освітнього процесу у міжнародних проєктах, конференціях, публікації наукових праць в 
збірниках, включених до міжнародних наукометричних баз, проходження міжнародного стажування, закордонної 
практики, зокрема: 
участь у міжнародних проєктах:
– «SaveBees – Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of human» (фонд Вишеградської 
четвірки країн ЄС, 2019–20 рр.);
– «Зміцнення позицій НГО у регіонах як учасників реформування системи забезпечення безпеки харчової 
продукції, спрямованого на подолання корупції» (Посольство Королівства Нідерланди, 2020–21 рр.);
– «Розвиток ринку керованого бджолозапилення» (Програми USAID з аграрного і сільського розвитку, 2021 р.);
– ДР №0115U004391 «Радіаційно-гігієнічна оцінка агроекосистем та їх роль у формуванні доз опромінення 
населення у віддалений період після аварії на ЧАЕС» (Товариство сприяння науці та Медичний університет Доккьо, 
Японія, 2017–19 рр.).
міжнародне стажування:
– Сільськогосподарський університет ім. Гуго Коллонтая (м. Краків, Польща, 2020¬–21 рр.);
– Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Польща, 2021 р.);
– Словацький університет сільського господарства у Нітрі (Нітра, Словаччина, 2020 р.).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?
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Форми контрольних заходів, які регламентовані нормативними документами ЗВО, дозволяють перевірити 
досягнення програмних результатів навчання у межах навчальних дисциплін ОП. Згідно Положення про 
організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (http://surl.li/ocmp) та Положення про внутрішню систему забезпечення 
якості вищої освіти в ЖНАЕУ (http://surl.li/ocmw) контрольними заходами є вхідний, поточний, модульний, 
підсумковий контроль та відстрочений контроль. Вони визначені в ОП щодо окремих освітніх компонент та 
відображені в робочих програмах та силабусах навчальних дисциплін. Вхідний контроль проводиться з метою 
оцінювання залишкових знань з попередніх дисциплін і відбувається на першому занятті. Поточний контроль 
здійснюється під час проведення практичних та лабораторних занять. Основне завдання поточного контролю – 
перевірка рівня підготовленості здобувачів до виконання конкретної роботи. Модульний (рубіжний) контроль 
здійснюється після вивчення здобувачами логічно завершеної частини програми навчальної дисципліни. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі. Підсумковий 
контроль включає семестровий контроль, який проводиться у формах семестрового екзамену або заліку з конкретної 
навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни, і в терміни, 
встановлені навчальним планом. Відстрочений контроль проводиться вибірково через деякий час після вивчення 
навчальної дисципліни (або окремого модуля) з метою зовнішнього чи внутрішнього контролю якості навчання та 
стійкості засвоєних знань здобувачами. Одним із видів контролю є ректорський контроль, який проводиться 
щорічно у вигляді ректорський контрольних робіт. Пакет завдань для ректорських контрольних робіт розробляється 
викладачами, які викладають навчальні дисципліни, і затверджується на засіданні кафедри. За підсумками 
ректорського контролю оцінюється залишковий рівень знань здобувачів з навчальної дисципліни (або окремого 
модуля), рівень їх пізнавальної діяльності, самостійності й активності, формуються висновки щодо якості 
викладання навчальних дисциплін, необхідності удосконалення змісту робочих програм дисциплін.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів ОП 
регламентується Положенням про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у ЖНАЕУ 
(http://surl.li/ocrt) та Положенням про силабус навчальної дисципліни ЖНАЕУ (http://surl.li/ocru) і забезпечується 
шляхом відображення відповідної інформації в робочих програмах і силабусах навчальних дисциплін і виробничої 
практики, методичних рекомендаціях до виконання кваліфікаційної роботи та  своєчасного їх інформування. Ці 
документи розміщені у системі дистанційного навчання ЗВО (http://beta.znau.edu.ua:3398). У них наведений 
розподіл балів за змістовними модулями, вказані максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу з 
урахуванням їх важливості та трудомісткості. Викладачі на початку вивчення навчальної дисципліни доводять до 
здобувачів інформацію стосовно форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання з відповідним обґрунтуванням. 
Щодо виробничої практики, то ця інформація надається під час інструктажу з техніки безпеки, охорони праці та 
виконання програми практики, щодо критеріїв оцінки захисту кваліфікаційної роботи – під час отримання 
завдання для її виконання. Чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання, які 
розробляють викладачі, сприяє обговорення їх на засіданні кафедри в рамках розгляду робочих програм і силабусів 
навчальних дисциплін, програми практики та методичних рекомендацій до виконання кваліфікаційної роботи. 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформування про строки, форми контрольних заходів та критерії оцінювання у межах окремих освітніх компонент 
відбувається на першому занятті. Вони містяться у силабусах та робочих програмах навчальних дисциплін, які 
розміщені у системі дистанційного навчання ЗВО (http://beta.znau.edu.ua:3398). Семестровий контроль проводиться 
у встановлені навчальним планом терміни згідно з графіком освітнього процесу (https://cutt.ly/rWwA6HX) і 
розкладом (http://rozklad.znau.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi?n=700), розміщеними у вільному доступі на сайті ЗВО та 
інформаційних дошках деканату технологічного факультету. Розклад сесії та атестації доводиться до відома 
здобувачів не пізніше, як за місяць до її початку, а графік освітнього процесу – на організаційних зборах здобувачів, 
які проводяться куратором групи за тиждень до початку занять. Графік освітнього процесу доводять до відома 
абітурієнтів ще на етапі профорієнтаційної роботи, коли їх знайомлять зі змістом ОП в цілому. Графік захисту звітів 
з практики до здобувачів доводять під час інструктажу з техніки безпеки, охорони праці та виконання програми 
практики. Здобувачі забезпечуються програмними вимогами до атестації та переліком питань, винесених на 
атестаційний екзамен, не пізніше ніж за півроку до проведення атестації. За потреби, здобувачі можуть отримати 
консультацію та ознайомитись зі строками і формами контрольних заходів у завідувача кафедри чи безпосередньо у 
викладача, а також у співробітників деканату технологічного факультету. 

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Атестація здобувачів ОП здійснюється у формі атестаційного іспиту та публічного захисту кваліфікаційної роботи, 
що відповідає вимогам Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» для другого (магістерського) рівня 
освіти (наказ №389 МОН України від 26.03.2021 р.). Атестаційний іспит має на меті перевірити досягнення 
результатів навчання здобувачів, що визначені цим стандартом, а кваліфікаційна робота містить розв’язок складної 
задачі дослідницького або інноваційного характеру у сфері технологій виробництва і переробки продукції 
тваринництва. Вимоги щодо підготовки та захисту кваліфікаційних робіт регламентуються Положенням про 
кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ (http://surl.li/feuo), а відповідно до Положення про академічну доброчесність, 
запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ (https://cutt.ly/uf2OynD) перевіряються за допомогою онлайн-сервісів 
Unicheck на наявність запозичень і визначення рівня унікальності тексту, після чого фахова експертна комісія за 
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результатами звіту цієї перевірки приймає рішення про можливість допуску до захисту. Кваліфікаційні роботи 
зберігаються в репозиторії та архіві ЗВО. Терміни проведення атестації визначаються навчальними планами та 
графіком освітнього процесу. 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

У ЗВО проведення контрольних заходів врегульовано Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ 
(https://cutt.ly/JznnjLY), Положенням про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у 
ЖНАЕУ (https://cutt.ly/UznmeNQ), Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ (http://surl.li/ocuz), Положення 
про оскарження результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти (https://cutt.ly/UzJI4aJ), 
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти» (https://cutt.ly/hzOhdH1), які розміщені у 
вільному доступі на сайті в розділі «Публічна інформація» (https://cutt.ly/dWwA2e6). Проведення контрольних 
заходів здійснюється відповідно до графіка освітнього процесу (https://cutt.ly/rWwA6HX), розкладу занять, 
екзаменаційної сесії (http://rozklad.znau.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi?n=999), графіка проведення атестації, які 
розміщуються на сайті ЗВО та інформаційних стендах деканату і кафедри. Процедура проведення контрольних 
заходів з окремих освітніх компонент описана у силабусах та робочих програмах навчальних дисциплін і доступна 
для здобувачів вищої освіти на сайті ЗВО (http://beta.znau.edu.ua:3398/).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів ОП забезпечується системою оцінювання здобувачів вищої освіти, прописаною в 
нормативних положеннях, яка передбачає рівні умовами для всіх здобувачів та відкритість інформації про ці умови, 
єдині критерії оцінки, оприлюднення строків здачі контрольних заходів, а також єдині правила перездачі 
контрольних заходів та оскарження результатів атестації. Умови для забезпечення об’єктивності оцінювання 
задекларовані у Положенні про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ 
(https://cutt.ly/wxbPHaD). Недопущення випадків конфлікту інтересів є важливим напрямом роботи для 
університету і врегульовується Положенням про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних з 
конфліктом інтересів учасників освітнього процесу дискримінацією та сексуальними домаганнями у ЖНАЕУ 
(https://cutt.ly/xzH5mum), в якому передбачено перелік необхідних заходів. У процесі вирішення ситуацій, 
пов’язаних з конфліктом інтересів між учасниками освітнього процесу, можуть бути залучені куратор академічної 
групи, завідувач випускової кафедри, декан, студентське самоврядування, яке, згідно з Положенням про студентське 
самоврядування у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/9xbAk9R), захищає права та інтереси здобувачів. Слід зазначити, що 
упродовж існування ОП випадки конфліктів інтересів щодо об’єктивності екзаменаторів зафіксовані не були.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок урегулювання повторного проходження контрольних заходів у ЗВО регламентується Положенням про 
оскарження результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти (https://cutt.ly/UzJI4aJ), у п. 19, 20, 
21, 22 розділу 2 якого зазначено, що здобувач має право на повторне проходження контрольних заході при ліквідації 
академічної заборгованості, у випадку потреби підвищення оцінки за екзамен або диференційований залік з певної 
навчальної дисципліни та отримання диплома з відзнакою, як виняток. Також у Положенні про організацію 
освітнього процесу (https://cutt.ly/6WwAVIf) (п. 3.14.2.3) визначено, що здобувачі, які отримали незадовільні оцінки 
під час сесії, можуть ліквідувати академічну заборгованість. Повторне складання заліків та екзаменів допускається 
не більше двох разів з кожної дисципліни після проведення підсумкового контролю за розкладом: один раз 
викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету. Результат складання заліків та екзаменів в комісії 
є остаточним. Згідно з Положенням про порядок створення та організацію роботи ЕК в ЖНАЕУ (http://surl.li/ocvg) 
та Положенням про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/0zKvL0L) повторне складання (перескладання) 
атестаційного екзамену і захист кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки не допускається. У цьому 
випадку здобувач відраховується з університету з академічною довідкою встановленого зразка.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

У ЗВО порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів урегульовуються 
Положенням про оскарження результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти 
(https://cutt.ly/UzJI4aJ). Здобувач має право оскаржити результат оцінювання у день оголошення результату 
контрольного заходу, подавши апеляційну заяву на ім’я ректора, на основі якої розпорядженням ректора 
створюється апеляційна комісія, серед членів комісії якої обов’язково призначається представник студентської ради 
факультету. Заява розглядається не пізніше наступного робочого дня. Комісія складає протокол із висновками щодо 
оцінювання здобувача, які оголошується здобувачу відразу після закінчення, який має право бути присутнім при 
розгляді апеляції. Спірні питання щодо оцінок, одержаних здобувачем під час апеляції, вирішується 
екзаменаційною комісією (ЕК) щодо атестації осіб, які здобувають освітній ступінь магістра. Оскарження процедури 
та результатів проведення атестації здійснюється згідно з Положенням про порядок створення та організацію 
роботи ЕК в ЖНАЕУ (http://surl.li/ocvg). У випадку встановлення ЕК порушення процедури проведення атестації, що 
вплинуло на результати оцінювання, комісія пропонує ректору скачувати відповідне рішення ЕК і провести 
повторне її засідання у присутності представників ЕК з розгляду апеляції. Упродовж періоду здійснення освітньої 
діяльності за ОП випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів серед здобувачів 
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не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти і процедура дотримання академічної доброчесності в Поліському національному університеті 
врегульовується наступними документами: Положенням про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 
плагіату в ЖНАЕУ (https://cutt.ly/1zKzYoK), Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у 
ЖНАЕУ (https://cutt.ly/TzKcSL6), Положенням про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/0zKvL0L), 
Положенням про порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань ЖНАЕУ 
(https://cutt.ly/hzKnIPT),  Порядком перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на 
наявність академічного плагіату (https://cutt.ly/0zKvTcV), наказом №61 від 29.03.2019 р. «Про внутрішню систему 
запобігання та виявлення академічного плагіату» (https://cutt.ly/DzKbkKq), наказом № 267 від 04.12.2020 р. «Про 
створення фахових експертних комісій для перевірки робіт на наявність академічного плагіату»  
(https://cutt.ly/uWwAzm3), рекомендаційними листами від МОН (https://cutt.ly/aWwAETm). Зазначені документи 
створюють передумови для дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Технологічною основою для протидії порушенням академічної доброчесності на ОП є використання сучасних 
онлайн-сервісів Unicheck та StrikePlagiarism. Адміністрування, координування та моніторинг роботи із перевірки 
академічних текстів на наявність текстових збігів /ідентичності/ схожості та ознак плагіату здійснюється 
співробітниками бібліотеки ЗВО під керівництвом адміністратора Системи. Для перевірки роботи на наявність 
запозичень та визначення рівня унікальності тексту здобувач або викладач подає заяву, на підставі якої 
здійснюється перевірка в зазначених онлайн-сервісах. Після цього формується звіт про результати перевірки, у 
якому відображається відсоток схожості тексту з джерелами в мережі Інтернет, цитат, а також підміни символів та 
підозрілого форматування. За результатами цього звіту фахова експертна комісія, уповноважена здійснювати 
відповідні академічні тексти, приймає остаточне рішення про можливість публікації наукових праць або допуску до 
захисту. У разі негативного висновку робота повертається на доопрацювання. Для усіх учасників освітнього процесу 
ОП первинна перевірка на плагіат є безкоштовною.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Популяризація академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу за ОП є одним із принципів 
забезпечення якості вищої освіти. ЗВО проводить заходи популяризації академічної доброчесності та дотримання 
наукової етики серед здобувачів вищої освіти, зокрема, заняття у межах програми практичного тренінгу 
«Інформаційна культура студента», тижні інформаційної культури, зустрічі з представниками компаній, що 
розробляють та впроваджують антиплагіатне програмне забезпечення, та експертами з питань академічної 
доброчесності, інформування про сутність та принципи академічної доброчесності, якісну підготовку та правильне 
оформлення наукових робіт, тлумачення понять «текстовий збіг» та «академічний плагіат», заняття з академічної 
доброчесності для відповідальних за перевірку кваліфікаційних робіт та експертів, тематичні онлайн-тренінги та 
вебінари та ін.  (https://cutt.ly/WWwAGio). Заходи з популяризації принципів академічної доброчесності, які 
проводяться в ЗВО, мають високу ефективність, про що свідчать результати опитування здобувачів 
(https://cutt.ly/4WMEHZ5), згідно з якими 91% респондентів оцінили високу їх якість та поінформованість 
здобувачів вищої освіти. Високий рівень академічної доброчесності, що підтримується всіма учасниками освітнього 
процесу, забезпечує зростання престижу та рейтингу ЗВО, підвищує привабливість на ринку освітніх послуг для 
потенційних здобувачів.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Основним документом, яким керується ЗВО з вирішення питань порушення академічної доброчесності, є 
Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ (https://cutt.ly/1zKzYoK). 
Цей документ визначає методи та порядок запобігання і виявлення плагіату, а також процедуру формалізації 
можливих наслідків вчинення плагіату. Здобувачі ОП ознайомлені з процедурою перевірки робіт на академічний 
плагіат та знають про можливі санкції за негативного результату такої перевірки. Встановлення факту плагіату може 
бути підставою для відмови у прийнятті матеріалів до розгляду або повернення матеріалів на доопрацювання, для 
заборони автору включати такі твори у перелік своїх наукових, навчально-методичних та навчальних робіт. У разі 
виявлення академічного плагіату автори несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. Факт 
плагіату у творах учасників освітнього процесу може бути встановлений комісією, створеною наказом ректора ЗВО. 
У ЗВО регулярно проводиться комплекс профілактичних заходів з метою попередження плагіату, зокрема, 
інформування про необхідність дотримання норм цитування, щорічне проведення заходів з питань наукової етики 
та недопущення плагіату,  видання та розповсюдження методичних рекомендацій щодо належного оформлення 
посилань на використані джерела, розміщення документів щодо запобігання та виявлення плагіату на офіційному 
сайті ЗВО. Тому наразі не було виявлено випадків недотримання академічної доброчесності здобувачів ОП.

6. Людські ресурси
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Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Обрання науково-педагогічних працівників за конкурсом на вакантні посади базується на Законах України «Про 
освіту» та «Про вищу освіту», наказі МОН України від 05.10.2015 № 1005 «Про затвердження Рекомендації щодо 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з 
ними трудових договорів (контрактів)», Статуті Поліського національного університету, Порядку проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними 
контрактів у Поліському національному університеті (протокол №8 вченої ради від 27.01.2021 р.) 
(https://cutt.ly/HxUegzX), Положенні про конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору при заміщенні 
вакантних посад науково-педагогічний працівників та укладання з ними контрактів (протокол №5  вченої ради від 
26.12.2019 р.) (https://is.gd/pNXbZF) та ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (постанова Кабінету 
Міністрів України від 24.03.2021 р. №365). Конкурсна комісія розглядає документи претендентів на вакантні 
посади, зважаючи на відповідність їхньої кваліфікації, наукових інтересів та науково-методичних праць освітнім 
компонентам ОПП. За результатами аналізу діяльності претендентів кафедра та конкурсна комісія надає вченій раді 
університету щодо них обґрунтовані пропозиції. На вченій раді університету шляхом таємного голосування 
здійснюється остаточний конкурсний відбір, після цього з викладачами укладається контракт. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

До організації та реалізації освітнього процесу ЗВО залучає роботодавців. З підприємствами, які спеціалізуються на 
виробництві і переробці продукції тваринництва, укладено договори (меморандуми) про співпрацю, зокрема, з ПАФ 
«Дружба», ТОВ «Агрокультура-Полісся», ФГ «Мілка-Гуничі», АФ «Бджоловод ЛТД», ПП «Слободище», ПП 
«Інкубатор», ТОВ «Українська генетична компанія», СТОВ «Птахоплемзавод Коробівський», ТОВ «Галіївський 
маслозавод», ФОП «Якимець» Житомирської області, ТОВ «Агро Еко Технології ім. Шевченка» Київської області, 
ТОВ «Вовчікен» Вінницької області та ін. За участю роботодавців здійснюється розробка та вдосконалення ОП і 
навчальних планів, тематики курсових проектів та кваліфікаційних робіт, проведення виробничої практики, 
аудиторних занять, атестацій здобувачів вищої освіти, конференцій, круглих столів, семінарів тощо. Здобувачі та 
роботодавці мають можливість слідкувати за новинами технологічного факультету (https://cutt.ly/XW0GZrb) та 
кафедри на сторінці у Фейсбук (https://cutt.ly/LW0G1qB), спілкуватися, обмінюються досвідом, долучатися до 
обговорення різних питань, які стосуються освітньої і професійної діяльності.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

На ОП до проведення аудиторних занять активно залучаються представники роботодавців в галузі технологій 
виробництва і переробки продукції тваринництва. Вони систематично проводять відкриті лекції та лабораторні 
заняття, зокрема, у 2020–2021 н. р. їх було проведено цілий ряд. Так, Геннадій Чернецький, технолог-консультант, 
керівник відділу продажу ТОВ «Генетична компанія» провів лекцію на тему «Генетичні ресурси у свинарстві та 
ефективність їх використання в Україні» (06.05.2021 р.), Руслан Братушка, кандидат сільськогосподарських наук, 
провідний фахівець з розведення і генетики ТОВ «Українська генетична компанія» – на тему «ТОВ «Українська 
генетична компанія» – лідер ринку племінних ресурсів України» (13.05.2021 р.), Ярослав Козел, інженер-технолог 
ТОВ «Житомирський м’ясокомбінат»  – на тему «Технологія ковбасних виробів» (09.09.2021 р.), Микола Шиян, 
зоотехнік ПП «Слободище» на лабораторному занятті з дисципліни «Технологія промислового скотарства» 
продемонстрував здобувачам сучасну технологію виробництва молока, яка впроваджена на підприємстві 
(29.05.2021 р.) та ін. Заняття, проведенні із залучення представників роботодавців, сприяють ефективному 
формуванню відповідних компетенцій у здобувачі вищої світи, рівень підготовки яких відповідає вимогам часу.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Процедурні аспекти професійного розвитку викладачів в Університеті регламентується Положенням про 
підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ (протокол №7 вченої ради від 
27.02.2020 р.) (https://goo.su/2RvQ) та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність 
учасників освітнього процесу Житомирського національного університету (протокол №1 вченої ради від 31.08.2015 
р.) (https://goo.su/3iC). ЗВО фінансує витрати, пов’язані з плановим підвищенням кваліфікації та стажуванням, 
сприяє міжнародному стажуванню, відвідуванню професійних тренінгів, вебінарів, конференції тощо, вчасно 
інформує про відповідні заходи та реалізує власні заходи з підвищення кваліфікації. Завдяки цьому, усі викладачі 
ОП, за останні п’ять років пройшли стажування в установах України та 80% – міжнародне, зокрема, у 
Сільськогосподарському університеті ім. Гуго Коллонтая (Польща), Науково-дослідному Інституті Люблінського 
науково-технологічного парку (Польща), Словацькому університеті сільського господарства у Нітрі (Словаччина, м. 
Нітра). Щороку викладачі ОП приймають участь у понад двадцяти вебінарах, семінарах, форумах тощо (онлайн-
семінар «Цифрові інструменти Google для науковців», вебінари компанії Clarivate Analytics та ін.), зокрема, 
організованих ЗВО (семінар «Ефективне використання освітньої платформи Moodle у дистанційному навчанні» і 
вебінари «Інноваційні технології навчання у закладах вищої освіти» та «Основи академічного письма та принципи 
академічної доброчесності» та ін.).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
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Стимулювання розвитку викладацької майстерності викладачів у Поліському університеті передбачене Положенням 
про організацію освітнього процесу, Колективним договором, Положенням про внутрішню систему забезпечення 
якості вищої освіти у ЖНАЕУ (https://goo.su/3IbY), Положенням про нагороди та почесні звання Житомирського 
національного агроекологічного університету (https://is.gd/K9lKHO), Положенням про преміювання працівників 
Житомирського національного агроекологічного університету (https://cutt.ly/dW0LLle) та наказу №17 від 
27.02.2020 р. «Про виплати премій науково-педагогічним працівникам» (https://is.gd/IzLQvz). Зокрема, згідно з 
наказом №17 від 27.02.2020 р. в ЗВО здійснюють виплати премій за публікацію наукових праць у рецензованих 
фахових виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science, за оформлення патенту на винахід або 
на корисну модель, за присудження наукового ступеня доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та ін. В 
ЗВО здійснюють оплату відрядження, надають грошову винагороду з нагоди святкування ювілейної дати від дня 
народження тощо. Існують і різні форми нематеріального заохочення, зокрема, нагородження почесними 
грамотами та подяками. Також надають можливість пройти стажування, зокрема, за кордоном, відвідувати 
професійні тренінги, вебінари, конференції, форуми тощо.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Визначені ОП цілі та програмні результати навчання досягаються завдяки фінансовим та матеріально-технічним 
ресурсам ЗВО, які постійно оновлюються. Для освітніх потреб здобувачів ОП функціонують вимірювальна 
лабораторія (https://cutt.ly/sWRSnOL), навчальна лабораторія тваринництва (https://cutt.ly/iWRSOSM), навчальна 
лабораторія кінології (https://cutt.ly/JWRIC8K), навчальна пасіка (https://cutt.ly/iWROlwN), лабораторія 
аквакультури (https://cutt.ly/XWRSLZB), навчально-наукова клініко-діагностична лабораторія 
(https://cutt.ly/FWRSN0f), Ботанічний сад (https://cutt.ly/BWRSDog), дослідне поле (https://cutt.ly/UWRSTWe), 
комп’ютерні класи, бібліотека (https://cutt.ly/wWG6gvm), центри ЗВО – Поліський центр органічного виробництва 
(https://cutt.ly/6WROpep), Інформаційний центр ЄС в Житомирській області (http://znau.edu.ua/info-centre-eu-2), 
Центр інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами (https://cutt.ly/wWRIJtT) та ін. Здобувачі 
мають можливість використовувати бази виробничої практики, лабораторії і бібліотеки підприємств та установ, з 
якими укладено меморандуми про співпрацю. На базі платформи Moodle в ЗВО впроваджена система дистанційного 
навчання (http://beta.znau.edu.ua:3398/), у якій розміщене навчально-методичне забезпечення дисциплін, що 
постійно оновлюється. Бібліотека надає швидкий та зручний доступ до інформаційних ресурсів у локальному та 
віддаленому режимах. Загальний фонд складає понад 462 тис. примірників та 114 найменувань періодичних видань. 

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє у повній мірі задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої 
освіти ОП. Вони мають вільний доступ до інформаційних ресурсів та інфраструктури і користуються освітнім 
середовищем ЗВО – комп’ютерними класами, актовою залою, лабораторіями, Поліським центром органічного 
виробництва, Інформаційним центром ЄС в Житомирській області, Центром інтелектуальної власності, інноватики 
та управління проектами, баз виробничої практики, установ та організацій, з якими ЗВО уклав меморандум про 
співпрацю та ін. Здобувачі залучаються до науково-дослідної роботи і мають можливість повною мірою 
представляти результати своїх досліджень на конференціях, семінарах, круглих столах та ін. Всім учасникам 
освітнього процесу забезпечено безоплатний доступ до баз даних Scopus та Web of Science. Університет має потужну 
спортивну інфраструктуру, що сприяє  формуванню їх фізичної, морально-естетичної досконалості та вихованню 
корпоративної культури. У виявленні і врахуванні потреб та інтересів здобувачів велику роль відіграє інститут 
кураторства, який полягає у наставницькому супроводі з організаційних, інформаційних, особистих та інших 
питань. Для цього проводиться опитування щодо їх здібностей та інтересів, що є основою їх подальшої інтеграції в 
освітньо-культурний простір ЗВО для участі у творчих колективах (https://cutt.ly/uWRAAO8) та секціях 
(https://cutt.ly/cWRAMWn).

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Згідно зі Статутом Поліського національного університету (https://cutt.ly/UkIrR6a), освітня діяльність у ЗВО 
базується на створенні освітнього середовища, яке задовольняє інтереси та потреби усіх його учасників і також є 
безпечним для здоров’я і життя. Регулярно проводиться роз'яснювальна робота щодо правил поведінки у випадку 
виникнення ситуацій, що можуть загрожувати здоров’ю або безпеці учасників освітнього процесу. Для забезпечення 
безпеки учасників освітнього процесу функціонує зовнішня служба охорони (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-
2020-12-21-010126-c). Також в ЗВО розроблені інструкції з охорони праці для учасників освітнього процесу, як у 
звичайних умовах та і в умовах карантину (наказ № 05од від 14.01.2021 р.). Вживаються заходи, які спрямовані на 
запобігання поширення коронавірусної інфекції (https://cutt.ly/SkA8IBC). Здобувачі ОП забезпечені безпечними та 
нешкідливими умовами для здійснення освітнього процесу та проведення наукових досліджень. Санітарно-
гігієнічний та технічний стан усіх приміщень ЗВО відповідають чинним нормам і правилам експлуатації. У ЗВО 
функціонує соціально-психологічна служба (https://cutt.ly/DkItMLe), яка сприяє розвитку особистісного потенціалу 
здобувачів, їх адаптації до самостійного життя та різних викликів.
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Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримки здобувачів вищої освіти в ЗВО 
здійснюється згідно з Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/BxPeL1J). На сайті 
ЗВО для освітньої підтримки здобувачів створено систему дистанційного навчання, яка діє на платформі Moodle 
(http://beta.znau.edu.ua:3398/). Також на сайті є вкладки, які містять інформацію про освітні програми 
(https://cutt.ly/TWRGrrm), графік освітнього процесу (https://cutt.ly/kWRDdqE), каталог вибіркових дисциплін 
(https://cutt.ly/eWRDpaA), розклад занять (https://cutt.ly/sWROCNO), рейтинги успішності (https://cutt.ly/gWRS960) 
та ін. Ця інформація розміщена на інформаційних дошках кафедри та деканату. Також здобувачі, за необхідності, 
можуть отримати консультацію у завідувача кафедри, гаранта освітньої програми, викладачів, куратора групи та 
фахівця деканату. Одним із напрямів консультативної підтримки здобувачів є роз’яснення питань щодо вибору 
індивідуальної освітньої траєкторії та дотримання принципів академічної доброчесності, яку здійснюють куратор, 
завідувач кафедри, гарант освітньої програми, співробітники бібліотеки та викладачі. Важливе значення в 
забезпеченні інформаційної підтримки має сторінка кафедри (https://cutt.ly/wW0ZyqC), факультету 
(https://cutt.ly/BW0ZoWv), університету (https://cutt.ly/3W0Zars) та викладачів у Фейсбук. Організаційна підтримка 
відбувається в кожній академічній групі здобувачів через куратора, який спільно з адміністрацією факультету та ЗВО 
сприяє вирішенню питань навчання та побуту. Соціальна підтримка здобувачів ОП реалізується через студентське 
самоврядування  (https://cutt.ly/RWRF8S2). У ЗВО працює відділ соціально-гуманітарного розвитку 
(https://www.facebook.com/polissia.university), а на базі психологічного хабу «SAFE SPACE»  функціонує 
психологічний центр «In Vivo» (https://cutt.ly/RWRGTLp), у якому здобувачі можуть отримати психологічну 
допомогу у сфері особистісного зростання, сімейного консультування, міжособистісної взаємодії та ін. Рівень 
задоволеності освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної підтримки здобувачів за ОП оцінюється за 
результатами опитування (https://cutt.ly/4WMEHZ5). Результати опитування ілюструють задоволеністю навчанням 
за ОП (90,7% респондентів); зрозумілістю мети, цілей і очікуваних результатів вивчення дисциплін (93%); 
відповідністю отриманих результатів вивчення дисциплін заявленим в них цілям (88,4%); актуальністю освітньої 
програми у світлі найновіших досліджень у галузі (91%); прозорістю та чесністю оцінювання знань (93%); якістю 
методичних матеріалів дисциплін (93%); просвітницькими заходами щодо принципів академічної доброчесності 
(91%); доброзичливим ставлення співробітників деканату (98%), кафедри (98%) та бібліотеки (95%); доступністю 
графіків освітнього процесу та розкладів (91%), навчальної і наукової літератури (95%); організацією наукових і 
практичних заходів професійної діяльності (88%)і залученням до них здобувачів (86%).

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Основним документом в закладі, що регламентує створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 
особливими потребами є Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення (https://bit.ly/3wnuS1b), згідно з яким основні будівлі навчально-соціальної структури університету 
облаштовані пандусами. За потреби аудиторії оснащуються партами з індивідуальним регулюванням під кожного 
здобувача вищої освіти з особливими потребами. Особи з особливими освітніми потребами мають право перебувати 
на навчанні за індивідуальним графіком. Також передбачено дистанційну форму навчання для осіб, які навчаються 
за ОП поза межами університету відповідно до Положення про дистанційне навчання в ЖНАЕУ (http://surl.li/fjsf). 
При необхідності здобувачі з особливими освітніми потребами можуть заздалегідь погодити з відповідальною 
особою необхідний обсяг допомоги при організації доступу у приміщення навчальних корпусів та гуртожитків ЗВО 
із зазначенням дати і часу прибуття, або направивши на електронну пошту відповідний запит. Також здобувачам 
освіти з особливими потребами створені умови для фізичного розвитку, для них в ЗВО проводяться спеціальні 
заняття та змагання (https://cutt.ly/pkIybqx). Зокрема, на ОП навчається Анастасія Філон, яка має ураження опорно-
рухового апарату. Вона майстер спорту з волейболу сидячі, бронзова призерка чемпіонату Європи з волейболу 
сидячи.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Політика і процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією) у ЗВО регламентовані в Положенні про порядок запобігання та врегулювання 
випадків, пов’язаних з конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними 
домаганнями (https://inlnk.ru/LANAj). У Положенні зазначено обов’язки посадових осіб з метою запобігання і 
врегулювання випадків, пов’язаних з конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, наведені заходи 
врегулювання конфлікту інтересів, розкрито алгоритм протидії дискримінації, примусу і сексуальним домаганням. 
Питання вирішення конфлікту піднімаються у випадку надходження звернення на Скриньку довіри (ONLINE) 
Поліського національного університету (https://cutt.ly/lWRRzmb), або при особистому зверненні до керівництва 
закладу, профспілкової організації студентів (http://znau.edu.ua/profkom-studentiv) чи студентської ради 
(http://znau.edu.ua/m-students/studentske-samovryaduvannya). З метою удосконалення організації роботи з оцінки 
корупційних ризиків у діяльності закладу створено Комісію з оцінки корупційних ризиків (наказ №261 від 
28.12.2019 р.) (https://cutt.ly/eWRTDm5). У ЗВО існує  відповідний колегіальний експертно-консультативний орган 
(наказ ректора за № 87 від 29.05.2020 р. «Про затвердження складу комісії з питань етики та академічної 
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доброчесності»), куди ввійшли представники адміністрації, професорсько-викладацького складу і здобувачі освіти. 
Метою діяльності комісії є сприяння дотриманню етичних принципів і стандартів, фундаментальних принципів 
академічної доброчесності та розв’язанню етичних конфліктів між членами університетської спільноти. 
Попередженню конфліктних ситуацій також сприяє систематична робота кураторів. Згідно плану організаційно-
виховної роботи (https://cutt.ly/wWRAJax) проводяться тематичні заходи щодо запобігання конфліктним ситуаціям. 
Зокрема, 12 лютого 2020 р. за ініціативи Всеукраїнської організації АСЕТ  (https://cutt.ly/jkIuhHC) проведено 
відповідний захід на тему «Запобігання наркоманії, наркотиків та булінгу». У ЗВО також є уповноважена особа з 
питань запобігання та виявлення корупції (https://cutt.ly/mj6gG7B), діяльність якої регламентується Положенням 
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції (https://cutt.ly/zWREfp1). Під час реалізації ОП 
конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

У ЗВО процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регламентується 
Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (https://inlnk.ru/rPdL0), Положенням про порядок 
реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ (https://inlnk.ru/qd3J2) та Положенням про 
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ (https://inlnk.ru/qVYRM). Після періодичного 
перегляду проєкт програми ОП оприлюднюються на офіційному сайті для обговорення.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Періодичний перегляд ОП передбачений системою внутрішнього забезпечення якості освіти у ЗВО. ОП може 
щорічно оновлюватись у частині усіх компонентів, крім цілей і програмних результатів навчання. Розробкою та 
переглядом ОП опікується робоча група, до складу якої входять проєктна група та стейкхолдери – випускники за 
спеціальністю, роботодавці, здобувачі вищої освіти, академічна спільнота та інші. Критерії, за якими відбувається 
перегляд освітніх програм, формуються як результат зворотного зв’язку зі стейкхолдерами та внаслідок 
прогнозування розвитку галузі та потреб ринку праці. Всі пропозиції щодо покращення ОП обговорюються на 
розширеному засіданні кафедри. Проєкт розміщується на офіційному сайті ЗВО. Оновлена ОП розглядається 
вченою радою технологічного факультету і затверджується рішенням вченої ради університету та вводиться в дію 
наказом ректора. Останній перегляд ОП відбувся у 2021 р. (протокол засідання кафедри №16 від 15.04.21 р.), у 
результаті якого вона зазнала значних змін, зокрема, у зв’язку затвердженням Стандарту вищої освіти України 
другого (магістерського) рівня освіти спеціальності – 204 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва (наказ МОН від 26.03.2021 р. № 389). У зв’язку з цим внесено зміни у перелік компетентностей на 
програмних результатів навчання, збільшено до 10 кредитів ЄКТС практичну підготовку, у підсумкову атестацію 
введено атестаційний іспит. За пропозицією роботодавців, органів влади та місцевого самоврядування введено такі 
нормативні освітні компоненти як Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва і Технології 
виробництва екологічно чистої та органічної продукції тваринництва та варіативні – Органічне бджільництво, 
Органічне свинарство, Годівля тварин в органічному виробництві, Екологія живлення тварин, Генетичні ресурси 
тварин, Біотехнологія відтворення тварин та Селекційно-племінна робота в органічних та конвенційних стадах. За 
пропозицією здобувачів були введені такі варіативні освітні компоненти як Харчові добавки, Крафтові технології 
виробництва продуктів тваринництва та Годівля тварин на природоохоронних територіях та в реабілітаційних 
центрах. За пропозицією академічної спільноти введено такі нормативні компоненти як Програмне управління 
процесами у галузі, Методологія та організація наукових досліджень і перейменовано Моделювання технологічних 
процесів у тваринництві на Моделювання технологічних процесів у галузі та Технологія кормів та кормових добавок 
на Технологія кормів та живлення тварин і доповнено їх зміст.  За пропозицією ГС «BeesAgro» введено таку 
варіативну компоненту як Кероване бджолозапилення. За пропозицією викладачів ОП об’єднано дві освітні 
компоненти Інноваційні технології переробки м’яса та Інноваційні технології переробки молока в одну – 
Інноваційні технології переробки продукції тваринництва та введено курсову роботу.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі беруть активну участь у періодичному перегляді ОП та інших процедурах забезпечення її якості. Вони, як 
делеговані члени, входять до складу вченої ради факультету і університету, на яких беруть участь в обговоренні усіх 
питань щодо освітнього процесу. Здобувачі мають необмежені можливості долучатись до реалізації освітнього 
процесу, зокрема, прийняти участь у розробці ОП, визначенні переліку вибіркових компонент, форм і методів 
навчання, змісту освітніх компонент, баз виробничих практик тощо. Їх позиція завжди береться до уваги під час 
перегляду ОП. Гарант та викладачі ОП ініціюють різні форми комунікації зі здобувачами, зокрема, особисті зустрічі 
та анкетування. При розробці ОП за пропозицією здобувачів вили введені такі варіативні освітні компоненти як 
харчові добавки, крафтові технології виробництва продуктів тваринництва та годівля тварин на природоохоронних 
територіях та в реабілітаційних центрах. За результатами анкетування (https://cutt.ly/4WMEHZ5), 88,4% здобувачів 
відповіли, що приймали участь в обговоренні, розробці і перегляді освітньої програми.
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Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Студентське самоврядування бере активну участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП. Згідно зі 
Статутом Поліського університету (https://cutt.ly/6WHkbwa) та Положенням про студентське самоврядування в 
ЖНАЕУ (https://inlnk.ru/WzzwV), здобувачі вищої освіти за квотою беруть участь у роботі вченої ради факультету та 
вченої ради університету. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, факультету, 
університету в цілому, співпрацюючи з кураторами, завідувачами кафедр та інших структурних підрозділів 
університету. Органи студентського самоврядування беруть участь в обговоренні та вирішенні питань 
удосконалення освітнього процесу, перегляді ОП, провадженні політики доброчесності, формуванні рейтингу 
успішності здобувачів, організації дозвілля та побуту. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

З метою забезпечення якості ОП роботодавці залучені до її періодичного перегляду та реалізації, зокрема, читання 
лекцій, роботи екзаменаційних комісій, керівництва практикою здобувачів на підприємстві, рецензування 
навчально-методичних праць та організації і проведення науково-практичних заходів. З цією метою укладено низку 
меморандумів про співпрацю із роботодавцями. З метою покращення ОП проводиться анкетування роботодавців 
щодо її актуальності з огляду на вимоги сучасного ринку праці, а також щодо якості підготовки здобувачів. Під час 
перегляду ОП пропозиції роботодавців розглядаються на розширеному засіданні кафедри та враховуються для 
оновлення її змісту. Так, за пропозицією роботодавців в ОП було введено такі нормативні освітні компоненти як 
Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва і Технології виробництва екологічно чистої та 
органічної продукції тваринництва та варіативні – Органічне бджільництво, Органічне свинарство, Годівля тварин в 
органічному виробництві, Екологія живлення тварин, Генетичні ресурси тварин, Біотехнологія відтворення тварин 
та Селекційно-племінна робота в органічних та конвенційних стадах. За результатами опитування 
(https://cutt.ly/vW0ZEZI), 89,5% роботодавців задоволені підготовкою магістрів і зацікавлені у прийомі на роботу.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Інформація щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП є дуже важливою для 
удосконалення змісту ОП. Збір такої інформації відбувається під час анкетування, традиційних зустрічей 
випускників, а також у соціальних мережах. На технологічному факультеті створено ряд сторінок у соціальних 
мережах (https://cutt.ly/SW0XRs5; https://cutt.ly/iW0XYyg), де випускники та здобувачі вищої освіти спілкуються, 
обмінюються досвідом, долучаються до обговорення різних питань, які стосуються освітньої і професійної 
діяльності. Застосовується практика запрошення випускників на конференції, круглі столи та ін. на яких 
випускники мають змогу обмінятися досвідом і долучитися до покращення ОП. Також у ЗВО на етапі створення 
Асоціація випускників ЗВО. Проєкт положення про дану асоціацію розміщено на офіційному сайті для публічного 
обговорення  (https://cutt.ly/NWLIqy8). Саме для зміцнення комунікації між випускниками і ЗВО, формування бази 
даних щодо кар’єрного шляху випускників, сприянню їх працевлаштуванню та професійному зростанню будуть 
акумульовані зусилля органів правління даної організації. Роботодавці мають можливість висловити свою думку з 
приводу чинників, які мають найбільший вплив на ефективність професійної діяльності фахівця ОП та його кар’єрне 
зростання під час анкетування. За результатами опитування (https://cutt.ly/vW0ZEZI), 89,5% роботодавців 
зацікавлені в прийомі на роботу випускників.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Система внутрішнього забезпечення якості освіти у ЗВО регламентується Положенням про організацію освітнього 
процесу в ЖНАЕУ (https://cutt.ly/WWLD0I9), Положенням про порядок реалізації моніторингу та перегляду 
освітньої програми у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/oWLFyDr) та Положенням про внутрішню систему забезпечення якості 
вищої освіти у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/zWLFltS),  які передбачають постійний моніторинг та періодичне оновлення 
ОП не рідше одного разу на рік. У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час реалізації ОП 
були виявлені деякі недоліки, серед яких недостатньо враховано тенденції розвитку спеціальності; недостатнє 
забезпечення здобувачів вищої освіти новітньою літературою та доступом до міжнародних наукометричних баз Web 
of Science та Scopus; невелика кількість вибіркових дисциплін для формування індивідуальної освітньої траєкторії 
здобувача; відсутність у 2016 р. технічної можливості перевірки наукових тез та конкурсних робіт на плагіат. 
Вищезазначені недоліки були усунені повністю або частково, зокрема, введено такі освіті нормативні компоненти як 
інноваційні технології виробництва продукції тваринництва, інноваційні технології переробки продукції 
тваринництва та програмне управління процесами у галузі; здобувачі отримали можливість користуватися 
міжнародними наукометричними базами даних Web of Science і Scopus та доступ до 29 повнотекстових баз даних 
різних країн світу; розроблено та видано ряд навчальних посібників та монографій: (Технологія кормів : навч. посіб. 
/ М. М. Кривий та ін. Житомир : Полісся, 2019. 220 с.; Інноваційні технології заготівлі та використання кормів і 
кормових добавок : навч. посіб. / В. В. Борщенко та ін.; за ред. В. В. Борщенка. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 
2021. 245 с.; Безпека і якість виробництва та переробки продукції тваринництва : навч. посіб. / За наук. ред. В. П. 
Славова та О. В. Коваленко. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. 184 с.; Інноваційні технології переробки 
тваринницької сировини та виробництва харчових продуктів: навч. посіб. / В. П. Славов та ін.; за наук. ред. В. П. 
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Славова та О. В. Коваленко. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. 355 с.; Екологічні основи формування 
функціональної системи безпеки і якості харчової сировини: навч. посіб. / В. П. Славов  та ін.; за наук. ред. В. П. 
Славова та О. В. Коваленко. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2021. 201 с.); збільшено кількість вибіркових 
дисциплін для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача; удосконалено алгоритм перевірки 
академічних текстів на виявлення збігів/ідентичності/схожості за допомогою спеціалізованої системи.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Процедури акредитації раніше не проводились.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Представники академічної спільноти змістовно залучені до процедур системи внутрішнього забезпечення якості 
ОП. Це передбачає Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ 
(https://cutt.ly/0WHgtZ1). Зокрема, академічна спільнота залучається до здійснення таких процедур та заходів як 
визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; удосконалення планування освітньої 
діяльності через моніторинг та періодичний перегляд ОП; щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти і науково-
педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань; посилення кадрового 
потенціалу ЗВО шляхом забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, оптимізації 
процедури конкурсного відбору на заміщення посад; забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу за ОП; забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 
процесом; забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях 
учасників освітнього процесу та забезпечення публічності інформації про ОП, ступені вищої освіти та кваліфікації. 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

У ЗВО спільна відповідальність у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти 
лежить на навчально-науковому центрі забезпечення якості освіти із: гарантами ОП, завідувачами кафедр, 
керівниками структурних підрозділів, відділом міжнародного співробітництва і відділом кадрів (моніторинг 
результатів виконання планів підвищення кваліфікації НПП); навчально-науковим центром організації освітнього 
процесу (щорічний моніторинг ОП, розробка заходів з підвищення якості освіти); лабораторією комп’ютерної 
техніки і телекомунікацій (моніторинг оприлюднення інформації щодо якості освіти в розрізі ОП на офіційному 
веб-сайті); навчально-науковим центром та органами студентського самоврядування (аналіз стану забезпечення 
необхідними навчально-методичними ресурсами для організації освітнього процесу); деканати, навчально-
науковий центр інтелектуальної власності, інноватики та управління проєктами та бібліотекою (аналіз стану 
запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових виданнях працівників Університету і роботах здобувачів 
вищої освіти); випускові кафедри, деканати, приймальна комісія, навчально-науковий центр дуальної освіти, 
навчально-науковий центр інформаційних технологій та відділ міжнародного співробітництва (координація 
формування індивідуальних траєкторій навчання студентів різних освітніх ступенів за участі стейкхолдерів).

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу ЗВО регулюються на основі таких документів як:
Статут Поліського національного університету
Положення про організацію освітнього процесу; 
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти;
Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату;
Положення про кваліфікаційні роботи;
Положення про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами; 
Положення про порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань; 
Положення про дистанційне навчання; 
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу та інші, які 
доступні на сайті університету у розділі «Публічна інформація», «Освітня діяльність» (http://znau.edu.ua/cat-
university/ofitsijni-dokumenti?layout=)

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%20%D0%
9E%D0%9F%20%D0%A2%D0%92%D0%9F%D0%9F%D0%A2.pdf
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Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://cutt.ly/CEpZoNh

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Освітньо-професійна програма «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» має суттєві сильні 
сторони: 
ОП відповідає вимогам чинного Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» для другого (магістерського) 
рівня освіти затверджений (наказ №389 МОН України від 26.03.2021 р.).
1. Актуальність ОП, що визначається сучасними тенденціями ринку праці, випускники мають високу конкурентну 
спроможність, оскільки набувають широких компетентностей з виробництва і переробки продукції тваринництва.
2. Місія і цілі ОП відповідають Стратегії розвитку Поліського національного університету та потребам і запитам 
Поліського регіону, зокрема, Житомирського Полісся – підготовка професійної еліти для сталого регіонального 
розвитку, зокрема, фахівців для органічного виробництва та ведення галузі у зоні радіоактивного забруднення.
3. Поглиблене вивчення фахової іноземної мови (рівень В2), яке надає широкі можливості здобувачам вищої освіти 
для закордонної практики з метою оволодіння інноваційними технологіями, сучасною технікою та обладнанням 
тощо.
4. Добре налагоджена співпраця із роботодавцями, що дозволяє залучати їх до організації та реалізації освітнього 
процесу, зокрема, покращення ОП, проведення аудиторних занять і виробничої практики, організації конференцій, 
семінарів, круглих столів та ін.
5. Залучення здобувачі вищої освіти до науково-дослідної роботи та проведення конференцій, круглих столів, 
семінарів та ін., що сприяє підготовці здобувачів ОП, здатних розв’язувати складні задачі дослідницького та 
інноваційного характеру, а також професійному росту науково-педагогічних працівників. 
Слабкі сторони ОПП: 
1. Відсутній досвід реалізації програм академічної мобільності здобувачів ОП.
2. Відносно повільні темпи оновлення матеріально-технічної бази.
3. Недосконала система моніторингу працевлаштування випускників.
4. Недостатньо реалізовані можливості для дуального навчання здобувачів ОП.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективи розвитку ОП орієнтовані на реалізацію Стратегії розвитку Поліського національного університету до 
2025 р. та Стратегію розвитку Житомирської області до 2027 р. Конкретними заходами реалізації перспектив є:
1. Розробка та реалізація спільних проєктів з підприємствами, установами, територіальними громадами та 
громадськими організаціями з метою реалізації Стратегії Житомирської області до 2027 р. зі сталого регіонального 
розвитку.
2. Посилення комунікації з випускниками та продовження активної співпраці з роботодавцями щодо вдосконалення 
та реалізації ОП, що є ключовим у визначенні потреб ринку праці щодо фахових компетентностей здобувачів вищої 
освіти та їх працевлаштування.
3. Подальша інтеграція освітнього процесу з виробництвом шляхом активного впровадження дуальної форми 
навчання, що сприятиме удосконаленню практичної підготовки кадрів, які максимально відповідають сучасним 
вимогам ринку праці.
4. Співпраця з вітчизняними та міжнародними освітніми і науковими установами з метою розробки та реалізації 
спільних наукових проєктів за пріоритетними напрямами фундаментальних і прикладних досліджень та активізації 
академічної мобільності учасників освітнього процесу.
5. Стажування науково-педагогічних працівників в зарубіжних наукових та навчальних закладах з метою вивчення 
та використання кращого міжнародного досвіду в освітньому процесі під час реалізації ОП.
6. Впровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання, що дозволить його актуалізувати та 
індивідуалізувати та сприятиме вдосконаленню змісту, методів і форм навчання.
7. Оновлення матеріально-технічної бази за рахунок коштів ЗВО та співпраці з провідними підприємствами галузі з 
метою створення сучасної освітньої платформи для реалізації ОП.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
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Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Скидан Олег Васильович

Дата: 20.09.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Організація аграрного 
бізнесу

навчальна 
дисципліна

Силабус_ОАБ.pdf fp3VmJDpEz+xm4F
2287HhpkRrK0q2oR

FCqaga4QSYQk=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-S02, рік введення в 
експлуатацію – 2012 p.  

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

Метод_реком_КвР.
pdf

JUyWNk42WoOnXs
9SIGjiF1UiVCvFwwJ

PfXbXE57OhLM=

Мультимедійний проектор
Epson з комплектом
обладнання та матеріалів для
презентації – 1 шт.
Комп’ютер, ноутбук, програмне
забезпечення – Open
Office, мережа Інтернет, 
операційна система Windows 10,  
пакет офісних програм Microsoft   
Ofice 2016.

Атестаційний іспит підсумкова 
атестація

Програма_АI_м.pd
f

sgMXZZId05nT2rlrX
gSZtiH6CGRtZzRRF

gqKlGCxM50=

Мультимедійний проектор
Epson з комплектом
обладнання та матеріалів для
презентації – 1 шт.
Комп’ютер, ноутбук, програмне
забезпечення – Open
Office, мережа Інтернет, 
операційна система Windows 10,  
пакет офісних програм Microsoft   
Ofice 2016.

Виробнича практика практика РП_Виробнича 
практика.pdf

rq9HEfTnHk3uT0Cl
GQjdn3jvwF6Fr3U8s

RF8Vm2c5Z4=

Мультимедійний проектор
Epson з комплектом
обладнання та матеріалів для
презентації – 1 шт.
Комп’ютер, ноутбук, програмне
забезпечення – Open
Office, мережа Інтернет, 
операційна система Windows 10,  
пакет офісних програм Microsoft   
Ofice 2016.

Технології 
виробництва 
екологічно чистої та 
органічної продукції 
тваринництва

навчальна 
дисципліна

Силабус_ТВЕЧОП.p
df

lsMAX8elgJqAQ8Eg
9CqG8yR6+nYXbaqo

RFb5olxM5lI=

Мультимедійне устаткування 
EPSON
 EB-S02 (введення в експлуатацію 
у 2018 р.).
Прилад бактеріального аналізу 
повітря (1шт.).
Прилад СРП 68-01 (1шт.).
Прилад РКБ4-1ЕМ (1шт.).
Ваги для швидкого зважування 
KERN5,2/1г (1шт.).
Водонепроникний рН-метр 
(1шт.).
Термостат ТС-1/80 СПУ (1шт).
Шкаф сушильний СНОЛ (1шт.);
Рефрактометр УРЛ-1 (1шт.).

Програмне 
управління процесами 
у галузі

навчальна 
дисципліна

Силабус_ПУГ.pdf 3UFJzNCt1P5g4upQf
7mXQ+YXI/kO7lU7

Mk31VK69Qzs=

Лабораторія комп’ютерних
технологій №9 - 30 м2.
Хаб (концентратор мережі) – 1 
шт. 
Блок безперебійного
живлення – 1 шт.
Персональні ПЕОМ – 11 шт.
Спеціалізована аудиторія № 22 - 
30 м2.
Хаб (концентратор мережі) – 1 
шт. 
Персональні ПЕОМ – 6 шт.
Мультимедійний проектор
Epson з комплектом
обладнання та матеріалів для



презентації – 1 шт.
Комп’ютер, ноутбук, програмне
забезпечення – Open
Office, мережа Інтернет, 
презентації,
відеофільми,
навчальна, методична, наукова
література.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Силабус_МОНД.pdf tVYeTMEipd2LqJMp
pTfO8wS0HsVlHgkf

pZ5iizD98JU=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-S02, рік введення в 
експлуатацію – 2012 p.  – 1 шт.
Комп’ютер ПК Intel G645/MB 
ASRock/DDR, ноутбук, 
програмне
забезпечення – Office, мережа 
Інтернет, презентації,
відеофільми,
навчальна, методична, наукова 
література.

Інноваційні технології 
переробки продукції 
тваринництва

курсова робота 
(проект)

Метод_реком_КР_
IТППТ.pdf

HXATqaWbjWQE1G
WBcc35SZhvQFUJsP
IUC537MP9GqPE=

Мультимедійне устаткування 
EPSON
 EB-S02 (введення в експлуатацію 
2018).
Ваги для швидкого зважування 
KERN5,2/1г (1шт.).
Ваги ВСМ -100/2 (1шт.).
Ваги спеціально маслоробні СПМ-
84 (1шт.).
Водонепроникний рН-метр 
(1шт.).
Ваги-вологоміри AXIS ADGS 200г 
(1шт.).
Ваги лабораторні AXIS AD 50г 
(1шт.).
Ваги лабораторні RADWAG ТВЕ-
0,3/0.01 (1шт.).
Маститовимірювач (1шт.).
Аквадистилятор ДЄ-5 (1шт.).
Термостат ТС-1/80 СПУ (1шт).
Шкаф сушильний СНОЛ (1шт.).
Рефрактометр УРЛ-1 (1шт.).
Мікроскоп біологотринокулярний 
XS-4130 (1шт.).
Мікроскоп біологобінокулярний 
XS-5520 (1шт.).
Молокомір МР-1-10 (1щт.).
Електросепаратор Пенза ЄСБ02 
(1шт.).
Маслоробка «Імпульс»  (1 шт.).
Екомілк (1шт.).
Йогуртниця (1шт.).
Електроплита МІКА-2 (1шт.).
Баня для бутирометрів (1шт.).
Трубка пробовідбірна (1шт.).
Муфельна піч (1шт.)
Прилад «Рекорд». 
Лабораторний посуд.
Електро-м’ясорубка.  
Термометр для визначення 
температури в товщі м’яса.
Блендер-подрібнювач 
універсальний.
Електродуховка.

Інноваційні технології 
переробки продукції 
тваринництва

навчальна 
дисципліна

Силабус_IТППП.pd
f

3AeJZuI4mn5odip/e
QznsyVURo+gWxqL

kmwvJYsIlWI=

Мультимедійне устаткування 
EPSON
 EB-S02 (введення в експлуатацію 
2018).
Ваги для швидкого зважування 
KERN5,2/1г (1шт.).
Ваги ВСМ -100/2 (1шт.).
Ваги спеціально маслоробні СПМ-
84 (1шт.).
Водонепроникний рН-метр 
(1шт.).
Ваги-вологоміри AXIS ADGS 200г 
(1шт.).
Ваги лабораторні AXIS AD 50г 
(1шт.).



Ваги лабораторні RADWAG ТВЕ-
0,3/0.01 (1шт.).
Маститовимірювач (1шт.).
Аквадистилятор ДЄ-5 (1шт.).
Термостат ТС-1/80 СПУ (1шт).
Шкаф сушильний СНОЛ (1шт.).
Рефрактометр УРЛ-1 (1шт.).
Мікроскоп біологотринокулярний 
XS-4130 (1шт.).
Мікроскоп біологобінокулярний 
XS-5520 (1шт.).
Молокомір МР-1-10 (1щт.).
Електросепаратор Пенза ЄСБ02 
(1шт.).
Маслоробка «Імпульс»  (1 шт.).
Екомілк (1шт.).
Йогуртниця (1шт.).
Електроплита МІКА-2 (1шт.).
Баня для бутирометрів (1шт.).
Трубка пробовідбірна (1шт.).
Муфельна піч (1шт.)
Прилад «Рекорд». 
Лабораторний посуд.
Електро-м’ясорубка.  
Термометр для визначення 
температури в товщі м’яса.
Блендер-подрібнювач 
універсальний.
Електродуховка.

Моделювання 
технологічних 
процесів у галузі

навчальна 
дисципліна

Силабус_МТПГ.pdf nWzn8wd4/225uNU
F0xiquma1hUpv4t5w

MeixoMy/6pQ=

Лабораторія комп’ютерних
технологій №9 - 30 м2.
Хаб (концентратор мережі) – 1 
шт. 
Блок безперебійного
живлення – 1 шт.
Персональні ПЕОМ – 11 шт.
Спеціалізована аудиторія № 22 - 
30 м2.
Хаб (концентратор мережі) – 1 
шт. 
Персональні ПЕОМ – 6 шт.
Мультимедійний проектор
Epson з комплектом
обладнання та матеріалів для
презентації – 1 шт.
Комп’ютер, ноутбук, програмне
забезпечення – Open
Office, мережа Інтернет, 
презентації,
відеофільми,
навчальна, методична, наукова
література.

Технологія кормів та 
живлення тварин

навчальна 
дисципліна

Силабус_ТКЖТ.pdf ZFbjqBdxvtDiZ7juwq
5ITHhZrH8TNYI6uJ

/gYIZMkGg=

Колекція кормів та кормових 
добавок.
Набір сит для визначення 
ступеню помолу концентратів.
Мікрохвильова піч для визначення 
сухої речовини кормів.
Ваги. 
Лабораторний посуд.
Ноутбук,
мультимедійне устаткування 
Epson, рік введення в 
експлуатацію 2012 р.
Комп’ютерний клас для 
складання раціонів.

Інноваційні технології 
виробництва 
продукції 
тваринництва

навчальна 
дисципліна

Силабус_IТВПТ.pdf BEYeTi3hzHyO6fGfw
IN5DQ/MDnzAPODs

k3ahNcrR31o=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-S02, рік введення в 
експлуатацію – 2012 p.  з 
комплектом
обладнання та матеріалів для
презентації – 1 шт.
Комп’ютер ПК Intel G645/MB 
ASRock/DDR, ноутбук, 
програмне
забезпечення – Office, мережа 
Інтернет, презентації,
відеофільми,



навчальна, методична, наукова 
література.

Селекція тварин навчальна 
дисципліна

Силабус_СТ.pdf 5vdpKNAc7S8Bu2hS
bCeKvyjgPoPZL8jOjS

ZOjgOlVfQ=

Мультимедійна установка 
Epson, з
відео- та аудіозабезпеченням,
рік введення в експлуатацію 2020 
р.
Комп’ютер, ноутбук, програмне
забезпечення – Open
Office, мережа Інтернет, 
презентації,
відеофільми,
навчальна, методична, наукова
література.
Проведення практичних занять у
навчальній лабораторії 
тваринництва або філіях кафедр.

Біологія 
продуктивності 
сільськогосподарських 
тварин

навчальна 
дисципліна

Силабус_БПТ.pdf Zf/Y+2gekDecfZvg6l
7W+jx1ddRcoGUu8c

PTjlr2MKM=

Аналізатор молока Екомілк Бонд.
Діагностичні тест-смужки для 
визначення рН сечі.
Діагностичні тест-смужки для 
визначення сечовини у молоці.
Діагностичні тест-смужки для 
біохімічних досліджень крові.
Набір сит для визначення 
ступеню помолу концентратів.
Мікрохвильова піч для визначення 
сухої речовини кормів.
Ваги .
Лабораторний посуд.
Ноутбук,
мультимедійне устаткування 
Epson, рік введення в 
експлуатацію 2012 р.

Фахова іноземна мова 
(рівень В2)

навчальна 
дисципліна

Силлабус_ФIМ_В2.
pdf

o2njUQ7AlA/eYogLY
zcVbrJ+znVDUJn9R

uSI656aMpw=

Мультимедійне устаткування 
Epson, рік введення в 
експлуатацію 2012 р.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

135961 Борщенко 
Валерій 
Володимиро
вич

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Технологічний Диплом 
магістра, 

Житомирський 
сільськогоспод

арський 
інститут, рік 
закінчення: 

1986, 
спеціальність:  

зоотехнія

27 Технологія 
кормів та 
живлення 
тварин

Житомирський 
сільськогосподарськи
й інститут, 1986 р., 
кваліфікація – 
зооінженер, 
спеціальність – 
«Зоотехнія», диплом 
МВ №977591 від 
31.03.1986 р.

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 03.00.16 – 
екологія, 
«Радіоекологічна 
оцінка різних типів 
кормових угідь і 
використання 
сорбентів як засобу 
зниження 
надходження 
радіонуклідів в 
продукцію 



тваринництва» 
диплом КН № 
006050, від 29.06.1994 
р.

Доцент кафедри 
годівлі 
сільськогосподарських 
тварин, атестат ДЦ 
№002421 від 
20.07.2001 р.

Доктор 
сільськогосподарських 
наук, 03.00.16. – 
екологія. 
«Радіоекологічна 
оцінка стану 
природних угідь 
Українського Полісся 
та особливості їх 
використання», 
диплом ДД № 005703 
від 01.07.2016 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУВГП 
ННІ післядипломної 
освіти. Свідоцтво 12 
СПВ 156174 
«Екологічна безпека. 
Технології захисту 
навколишнього 
середовища». Дата 
видачі: 11.01.17 р.

Сільськогосподарськи
й університет ім. Гуго 
Коллонтая  (UR) у м. 
Краків, Польща. 
Сертифікат KR-
300321/020 
«Інновації у вищій 
аграрній освіті та 
сталий розвиток 
сільського 
господарства Польщі 
та України». Дата 
видачі: 30.03.2021 
року.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
7.
1. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В. 
Поживність кормових 
видів рослин лісових 
насаджень в осінній та 
зимовий періоди в 
контексті етологічних 
досліджень на 
свійських козах. 
Вісник Сумського 
НАУ. Сер. 
Тваринництво. 2018. 
Вип. 52 (34). С. 124–
128.
2. Аніонні солі нового 
покоління в  раціонах 
корів пізнього 
сухостою / В. В. 
Борщенко, А. О. 
Бернацький, О. О. 



Лавринюк, С. П. 
Вербельчук, С. Ж. 
Фарафонов. Наукові 
горизонти. 2020. № 2 
(87). С. 60–65. 
doi: 10.33249/2663-
2144-2020-87-02-60-
65
3. Кормова поведінка 
великої рогатої худоби 
та прогнозування 
споживання 
пасовищного корму 
при організації випасу 
/ В. В. Борщенко, О. О. 
Лавринюк, С. Ж. 
Фарафонов, Д. М. 
Кучер, В. С. Данилюк. 
Наукові горизонти. 
2020. № 1 (86). С. 
105–114.
4. Борщенко В. В., 
Кучер Д. М., Кочук-
Ященко О. А., 
Мамченко В. Ю., 
Лавринюк О. О. 
Сучасні методи 
аналізу та корекції 
раціонів для корів 
високопродуктивних 
стад. Наукові 
горизонти. Житомир. 
2020. № 03 (88). С. 
96–105. 
doi: 
https://doi.org/10.3324
9/2663-2144-2020-88-
3-96-105.
5. Коррекция 
рационов коров 
позднего сухостоя за 
катионно-анионным 
балансом / В. В. 
Борщенко, О. А. 
Лавринюк, А. А. 
Бернацкий, В. Н. 
Степаненко, В. П. 
Кравець. 
Зоотехническая наука 
Беларуси. Технология 
производства. 
Зоогигиена и 
содержание. Сборник 
научных трудов. 
Жодино : РУП 
«Научно-
практический центр 
Национальной 
академии наук 
Беларуси по 
животноводству», 
2020. Т. 55. Ч. 1. С. 
248–256.
6. Оцінка 
ефективності методів 
дресирування для 
підготовки службових 
собак / В. М. 
Степаненко, О. О. 
Лавринюк, В. В. 
Борщенко, М. М. 
Кривий, В. Ю. 
Мамченко, Л. М., 
Хмельничий. Вісник 
Сумського НАУ. Сер. 
Тваринництво. 2021. 
Вип. 1 (44). С. 63–68. 
doi: 
https://doi.org/10.3284
5/bsnau.lvst.2021.1.9
7. Борщенко В. В., 



Кучер Д. М., Кочук-
Ященко О. А., 
Лаговська О. С., 
Марчук Н. П. Оцінка 
впливу живлення, 
програмного 
менеджменту годівлі 
на склад молока корів: 
літературний огляд. 
Вісник Сумського 
НАУ. Сер. 
Тваринництво. 2021. 
Вип. 2 (45). С. 62–67. 
doi: 
https://doi.org/10.3284
5/bsnau.lvst.2021.2.9. 
п.п. 2. Вертикальний 
багатокорпусний 
вулик : пат. 140633 
Україна. МПК (2006): 
A01K 47/00. № 
u201907702 ; заявл. 
08.07.2019 ; опубл. 
10.03.20, Бюл. № 5.
п.п. 3. Технологія 
кормів : навч. посіб. / 
М. М. Кривий, В. В. 
Борщенко, В. М. 
Степаненко, О. О. 
Лавринюк, В. Ю. 
Мамченко. Житомир : 
Полісся, 2019. 220 с.
п.п. 4. 
1. Раціональне 
використання 
пасовищ у м’ясному 
скотарстві в умовах 
Західного Полісся : 
науково-практичне 
видання / С. Ж. 
Фарафонов, В. В. 
Борщенко та ін. 
Рокині : Волинська 
державна 
сільськогосподарська 
дослідна станція 
НААН. 2018. 42 с.
2. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В. 
Методичні розробки 
до лабораторних 
занять з професійної 
та практичної 
підготовки навчальної 
дисципліни 
«Технологія кормів та 
кормових добавок» на 
тему: «Технологія та 
моделювання 
використання 
пасовищ». Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. 42 с.
3. Застосування 
пробіотиків бактерій 
роду Bacillus у 
м΄ясному скотарстві 
Волині у критичні 
періоди утримання / 
С. Ж. Фарафонов, А. О. 
Соколова, М. М. 
Казимир, Р. Т. 
Назаркевич, В. В. 
Борщенко, О. П. 
Бойко, Ю. В. 
Потапчук, В. І. Стахів, 
В. О. Трокоз, О. А. 
Чирка та ін. Рокині : 
Волинська державна 
сільськогосподарська 
дослідна станція 
НААН. 2019. 31 с.



4. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В., 
Потапчук Ю. М. 
Методичні розробки 
до лабораторних 
занять з професійної 
та практичної 
підготовки навчальної 
дисципліни 
«Екологічні основи 
живлення тварин». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 78 с. 
5. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В., 
Потапчук Ю. М. 
Методичні розробки 
до лабораторних 
занять з професійної 
та практичної 
підготовки навчальної 
дисципліни «Екологія 
живлення тварин». 
Складання, аналіз та 
корекція раціонів 
високопродуктивних 
корів за сучасними 
показниками 
поживності та 
відповідно із 
систематизованими 
підходами. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2017. 18 с. 
6. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В., 
Потапчук Ю. М. 
Методичні розробки 
до лабораторних 
занять з професійної 
та практичної 
підготовки навчальної 
дисципліни «Екологія 
живлення тварин». 
Розробка науково-
обґрунтованої 
системи випасу 
м’ясної худоби на 
Українському Поліссі. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 18 с.
7. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В. 
Методичні 
рекомендації до 
лабораторно-
практичних занять з 
професійної та 
практичної підготовки 
навчальної 
дисципліни 
«Технологія кормів та 
кормових добавок» на 
тему: Альтернативні 
види грубих кормів у 
годівлі 
високопродуктивних  
корів. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. 14 с. 
8. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В. 
Методичні 
рекомендації до 
лабораторно-
практичних занять з 
професійної та 
практичної підготовки 
навчальної 
дисципліни 
«Технологія кормів та 
кормових добавок» на 
тему: Як одержати 



кукурудзяний силос з 
високою 
продуктивною дією. 
Досвід США. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. 30 с. 
9. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В. 
Методичні 
рекомендації до 
лабораторно-
практичних занять з 
професійної та 
практичної підготовки 
навчальної 
дисципліни «Біологія 
продуктивності 
сільськогосподарських 
тварин» на тему: 
Метаболічні 
порушення у 
молочних корів та їх 
попередженнями 
засобами годівлі. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018.  28 с. 
10. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В. 
Методичні 
рекомендації до 
лабораторно-
практичних занять з 
професійної та 
практичної підготовки 
навчальної 
дисципліни 
«Технологія кормів та 
кормових добавок» на 
тему: Основні 
пріоритети та точки 
контролю у 
менеджменті заготівлі 
та використання 
силосу та сінажу у 
годівлі 
високопродуктивних 
корів. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. 41 с. 
11. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В. 
Методичні розробки 
до лабораторних 
занять з професійної 
та практичної 
підготовки навчальної 
дисципліни 
«Технологія кормів та 
кормових добавок». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. 33 с.
п.п. 7. Заступник 
голови 
спеціалізованої вченої 
ради Поліського 
національного 
університету із захисту 
кандидатських 
дисертацій: К 
14.083.01 за 
спеціальністю 
03.00.16 «Екологія» 
(наказ № 1412 к від 
18.12.18 р.).
п.п. 8. Керівник та 
відповідальний 
виконавець теми 
науково-дослідної 
роботи, яка має номер 
держреєстрації: 
«Технологічна та 
радіоекологічна 



оцінка умов живлення 
жуйних тварин та 
розробка способів їх 
поліпшення  
кормовими засобами 
на Українському 
Поліссі» (ДР № 
0117U005643, 2017-
2022 рр).
п.п. 11. Науковий 
консультант ПСП 
«Новоселиця» 
Попільнянського 
району Житомирської 
області з питань 
корекції раціонів 
корів за вгодованістю і 
біохімічним складом 
молока тварин.
п.п. 12. 
1. Радіологічні 
наслідки 
використання 
природних угідь при 
виробництві 
яловичини / В. В. 
Борщенко, А. В. 
Рязанцев, Ю. М. 
Потапчук С. П. 
Вербельчук, М. М. 
Кривий. Наукові 
читання – 2017 : 
наук.-теорет. зб.  
ЖНАЕУ, Наук.-
інновац. ін-т екології 
та лісу.  Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. С. 24–
30.
2. Параметри міграції 
137Сs в продукцію 
свинарства на 
радіоактивно 
забруднених 
територіях 
Овруцького району 
Житомирської області 
/ В. В. Борщенко, С. П. 
Вербельчук, О. В. 
Рязанцев, А. В. 
Ращенко. Наука. 
Освіта. Практика : 
матеріали наук.-
практ. конф. (12 
жовтня 2017 р.). 
Житомир: Вид-во ЕЦ 
«Укрекобіокон», 2017. 
С. 27−33.  
3. Рязанцев О. В., 
Борщенко В. В. 
Використання 
органічних кормових 
засобів в літній 
підгодівлі корів 
молочного напрямку 
продуктивності на 
пасовищах. Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. С. 368−373.  
4. Міграція 137Сs в 
продукцію свинарства 
на радіоактивно 
забруднених 
територіях 
Овруцького району 
Житомирської області 
/ В. В. Борщенко, С. П. 
Вербельчук, О. В. 
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будівництва і 
архітектури, 2020 р.);
4. Малихіна Оксана 
Михайлівна ‒ 
здобувач наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 ‒ економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). Тема 
дисертації: 
«Теоретико-
методологічні засади 
управління 
операційною 
діяльністю 
підприємств-
девелоперів у 
будівництві» (Київ, 
Київський 
національний 
університет 
будівництва і 
архітектури, 2020 р.);
5. Зубков Сергій 
Олександрович ‒ 
здобувач наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 ‒ економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). Тема 
дисертації: 
«Методологія 
формування стратегії 
розвитку підприємств 
торгівлі» (Харків, 
Харківський 
держаний університет 
харчування та 
торгівлі, 2020 р.);
6. Дружиніна Ірина 
Василівна ‒ здобувач 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 ‒ економіка 
та управління 



підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). Тема 
дисертації: 
«Формування системи 
оцінки та мотивації 
персоналу 
будівельних 
підприємств» (Київ, 
Київський 
національний 
університет 
будівництва і 
архітектури, 2020 р.);
7. Козуб Сергій 
Олександрович – 
здобувач ступеня 
доктора філософії з 
галузі знань 05 
«Соціальні та 
поведінкові науки» за 
спеціальністю 051 – 
економіка. Тема 
дисертації: «Оцінка 
результативності 
планування діяльності 
підприємств торгівлі» 
(Харків, Харківський 
держаний університет 
харчування та 
торгівлі, 2021 р.);
8. ЯнковийВолодимир 
Олександрович ‒ 
здобувач наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 ‒ економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). Тема 
дисертації: 
«Оптимізація 
фондоозброєності на 
промислових 
підприємствах 
України» (Одеса, 
Одеський 
національний 
економічний 
університет, 2021 р.);
9. Коцюба Олексій 
Станіславович ‒ 
здобувач наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 ‒ економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). Тема 
дисертації: 
«Методологія 
оцінювання 
економічної 
ефективності 
інвестиційних 
проектів підприємств 
в умовах 
невизначеності» 
(Київ,ДВНЗ 
«Київський 
національний 
економічний 
університет імені 
Вадима Гетьмана», 
2021 р.);
10. Волощук Віталій 
Ростиславович ‒ 



здобувач наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 ‒ економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). Тема 
дисертації: 
«Інвестування 
інноваційного 
розвитку підприємств 
АПК: теорія, 
методологія, 
практика» 
(Кам’янець-
Подільський, 
Подільський 
державний аграрно-
технічний університет, 
2021 р.).
Член спеціалізованої 
ради: 
Для захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством, 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) та 
08.00.06 ‒ економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища 
(Київський 
національний 
університет 
будівництва і 
архітектури 
Міністерства освіти і 
науки України з 
28.12.2019 р.).
п.п. 8. 
Член редакційної 
колегії 3 наукових 
фахових видань 
України:
1. Вісник 
Дніпропетровського 
національного 
університету. Серія: 
менеджмент 
інновацій. «European 
Journal of Management 
Issues».
2. Економіка, 
управління та 
адміністрування, ДУ 
«Житомирська 
політехніка».
3. Збірник наукових 
праць «Економіка та 
підприємництво» 
ДВНЗ «Київського 
національного 
економічного 
університету імені 
Вадима Гетьмана».
Виконання функцій 
наукового керівника 



науково-дослідної 
теми № 0115U001960 
«Дослідження та 
удосконалення 
механізму обліково-
аналітичного 
забезпечення 
контролювання 
процесу формування, 
розподілу та 
використання 
фінансових 
результатів 
підприємства». 
Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми № 
42.00.06.01 Ф.на базі 
Інституту 
продовольчих ресурсів 
НААН України 
«Формування 
національної 
продовольчої системи 
на засадах 
незалежності і 
зміцнення позицій на 
глобальному ринку».
п.п. 9. Робота у складі:
1. Член Науково-
методичної комісії 
(підкомісії №5 з 
бізнесу, управління та 
права, напрям ‒ 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність») сектору 
вищої освіти Науково-
методичної ради 
Міністерства освіти і 
науки України з 
01.06.2019 р. по 
теперішній час.
2. Робота у складі 
Акредитаційної 
комісії МОН, 
відповіднодо наказу 
МОН України № 843-
2 від 21 травня 2018 
року (з 05.2018 р. по 
теперішній час).
3. Експерт НАЗЯВО з 
лютого 2020 року.
п.п. 12.
1. Валінкевич Н. В. 
Репутаційний 
менеджмент – 
активний компонент 
стратегії розвитку 
підприємства. 
Формування 
ефективної моделі 
розвитку 
підприємства в умовах 
ринкової економіки : 
ІV Міжнар. науково-
практ. конференція. 
Житомир : ЖДТУ, 
2016. С. 32‒34.
2. Валінкевич Н. В. 
Формування 
фінансового 
потенціалу 
підприємства. 
Економічні 
перспективи 
підприємництва в 
Україні : збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
інтернет-конференції, 



Т.1. Ірпінь : УДФСУ, 
2016. С. 366‒368.
3. Валінкевич Н. В. 
Виробництво 
безпечних продуктів 
харчування як ідея 
для власного 
торгового бізнесу. 
Зелений бізнес: життя 
заради майбутнього: 
матеріали V Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
2017. С. 30‒32.
4. Валінкевич Н. В. 
Оцінювання рівня та 
результативності 
проведення 
організаційно-
економічних змін як 
основа активізації 
підприємницької 
діяльності 
підприємств. 
Всеукраїнська наук.-
практ. on-line конф. 
аспірантів, молодих 
учених та студентів, 
присвяченої Дню 
науки.  Житомир : 
ЖДТУ, 2017. Т. ІI. 
С.75‒76.
5. Валінкевич Н. В. 
Модернізація як 
стратегічна 
конкурентна перевага 
розвитку 
підприємства. 
Конкурентоспроможні
сть національної 
економіки: Матеріали 
ХVІІ Міжнар. наук.-
практ. конф., 5-6 
жовтня 2017 р. К., 
2017. С.151–155.
п.п. 14. Керівництво 
студентськими 
науковими роботами, 
які зайняли призові 
місця:
1. Сус І. В. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт, 
напрям «Економіка та 
управління 
підприємствами», ІІ 
місце у ІІ турі, 2016 р.
2. Мякушко О. В. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт, 
напрям «Харчова 
промисловість та 
переробка с/г 
продукції», ІІ місце у 
ІІ турі, 2016 р.
3. Волковська В. І. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт, 
напрям «Економіка та 
управління в 
сферіторгівлі», І місце 
у ІІ турі 2017 р.
4. Новосьолов І. В. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт, 
спеціалізація 
«Економіка 
підприємства», І місце 



у ІІ турі 2019 р.
5. Сингаївська К. П. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт 
«Нафтова та 
газовапромисловість», 
спеціалізація 
«Економіка», ІІІ місце 
у ІІ турі 2019 р.
6. Романчук О. В. 
Всеукраїнська 
олімпіада «Економіка 
природокористування
», диплом ІІ ступеня, 
2019 р.
7. Добжанська Анна. 
Всеукраїнський 
студентський конкурс 
бізнес-проектів 
«Бізнес-трамплін», 
диплом ІІІ ступеня, , 
2019 р.
8. Старцева Д. С. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Автомобільний 
транспорт» напрям 
«Економіка 
автомобільного 
транспорту», диплом І 
ступеня, 2020 р.
9. Літвінець В. П. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Автомобільний 
транспорт» напрям 
«Транспортне 
підприємництво», 
диплом ІІ ступеня, 
2020 р.
10. Горбунов Б. А. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Автомобільний 
транспорт» напрям 
«Транспортне 
підприємництво», 
диплом ІІ ступеня, 
2020 р.
п.п. 19. Керівник ГО 
«Житомирська 
обласна рада молодих 
вчених та 
спеціалістів», з 
15.10.1998 року. 
Легалізована 
15.10.1998 р. № 41 (м. 
Житомир, 
вул.Небесної Сотні 5, 
кв. 34).

204961 Кучер 
Дмитро 
Миколайови
ч

декан, 
Основне 
місце 
роботи

Технологічний Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2009, 

спеціальність: 
130201 

Технологія 
виробництва і 

7 Програмне 
управління 
процесами у 
галузі

Державний 
агроекологічний 
університет, 2007 р., 
кваліфікація – технік-
технолог з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва, напрям 
підготовки – 
«Зооінженерія», 
диплом ТМ 
№32048804 від 



переробки 
продукції 

тваринництва

06.07.2007 р.

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 2009 р., 
кваліфікація – 
технолог-дослідник, 
спеціальність – 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва», 
диплом ТМ 
№35590779 від 
20.02.2009 р.

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 06.02.01 – 
розведення та 
селекція тварин. 
«Ефективність 
використання різних 
форм племінного 
підбору в заводському 
стаді української 
чорно-рябої молочної 
породи», диплом ДК 
№ 029831 від 
30.06.2015 р.

Підвищення 
кваліфікації: 
1.НУБіП України ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/011313-20 
«Роль навчальної 
дисципліни 
«Інформаційні 
технології у 
тваринництві» у 
формуванні 
професійних 
компетентностей 
майбутнього фахівця 
аграрної сфери». Дата 
видачі 28.02.2020 р.
2.Перші Київські 
Державні курси 
іноземних мов. 
Сертифікат володіння 
англійської мови, що 
відповідає 
загальноприйнятому 
європейському 
стандарту B2. 
Свідоцтво №2770. 
Дата видачі 12.08.2019 
р.
3. 
Сільськогосподарськи
й університет ім. Гуго 
Коллонтая, м. Краків 
(Польща). Сертифікат 
№ KR-300321/023. 
«Інновації у вищій 
аграрній освіті та 
сталий розвиток 
сільського 
господарства Польщі 
та України». Дата 
видачі: 30.03.2021 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов: 
п.п. 1. Загальна 



кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
21.
1. Dlk1 gene expression 
in different tissues of 
lamb / S. H. 
Masoudzadeh, M. R. 
Mohammadabadi, A. 
Khezri, O. A. Kochuk‐ 
Yashchenko, D. M. 
Kucher, O. I. Babenko, 
M. V. Bushtruk, S. V. 
Tkachenko, R. V. 
Stavetska, N. I. 
Klopenko, V. P. 
Oleshko, M. V. 
Tkachenko, I. V. 
Titarenko. Iranian 
Journal of Applied 
Animal Science, 2020. 
10(4). P. 669-677. 
(Scopus)
2. Борщенко В. В., 
Кучер Д. М., Кочук-
Ященко О. А., 
Лаговська О. С., 
Марчук Н. П. Оцінка 
впливу живлення, 
програмного 
менеджменту годівлі 
на склад молока корів: 
літературний огляд. 
Вісник Сумського 
НАУ. Сер. 
Тваринництво. 2021. 
Вип. 2 (45). С. 62–95.  
doi: 
https://doi.org/10.3284
5/bsnau.lvst.2021.2.9.
3. Борщенко В. В., 
Кучер Д. М., Кочук-
Ященко О. А., 
Мамченко В. Ю., 
Лавринюк О. О. 
Сучасні методи 
аналізу та корекції 
раціонів для корів 
високопродуктивних 
стад. Наукові 
горизонти. Житомир. 
2020. № 03 (88). С. 
96–105. doi: 
https://doi.org/10.3324
9/2663-2144-2020-88-
3-96-105.
 4. Кормова поведінка 
великої рогатої худоби 
та прогнозування 
споживання 
пасовищного корму 
тваринами при 
організації випасу / В. 
В. Борщенко, О. О. 
Лавринюк, С. Ж. 
Фарафонов, Д. М. 
Кучер, В. С. Данилюк. 
Наукові горизонти. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. № 01 (86). С. 
105–114. doi: 
https://doi.org/10.3324
9/2663-2144-2020-86-
1-105-114 
1. Пелехатий М. С., 
Кучер Д. М., Кочук-
Ященко О. А., 
Липянець А. В. Оцінка 
адаптаційної здатності 
корів джерсейської 
породи. Розведення і 



генетика тварин. Київ, 
2020. Вип. 60. С. 61–
70. 
doi: 
https://doi.org/10.3107
3/abg.60.08 
6. Кучер Д. М., Кочук-
Ященко О. А., Савчук 
І. М., Марценюк В. В. 
Ефективність 
індексної селекції у 
стадах симентальської 
худоби за органічного 
та конвенційного 
виробництва молока. 
Розведення і генетика 
тварин. Київ, 2021. 
Вип. 61. С. 73–82. 
doi: 
https://doi.org/10.3107
3/abg.61.09 
п.п. 3. 
1. Генетико-
популяційні прийоми 
розведення тварин: 
навчальний посібник 
для студентів 
спеціальності 204 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва» / М. С. 
Пелехатий, Л. М. 
Піддубна, Д. М. Кучер, 
О. А. Кочук-Ященко. 
Житомир: Полісся, 
2020. 133 с. 
2. Генетика тварин з 
біометрією: навч. 
посіб. / Л. М. 
Піддубна, М.С. 
Пелехатий, Д. М. 
Кучер, О. А. Кочук-
Ященко., В. В. 
Кобернюк. Житомир: 
Полісся, 2021. 353 с.
3. Годівля та 
розведення тварин: 
навчальний посібник 
для студентів 
спеціальності 211 
«Ветеринарна 
медицина» / І. М. 
Савчук, М. С. 
Пелехатий, В. А. 
Басаргін, М. М. 
Кривий, А. М. 
Дідківський, В. Ю. 
Мамченко, В. В. 
Кобернюк, Д. М. 
Кучер. Житомир: 
Полісся, 2017. 492 с.
п.п. 4. Розроблені 
електронні курси для 
дистанційного 
навчання здобувачів  
освіти на освітній 
платформі Moodle з 
дисциплін: 
1. Програмне 
управління процесами 
у галузі 
http://beta.znau.edu.ua
:3398/course/view.php
?id=386 
2. Автоматизовані 
системи управління у 
тваринництві 
http://beta.znau.edu.ua
:3398/course/view.php
?id=376 



3. Генетико-
популяційні прийоми 
розведення тварин 
http://beta.znau.edu.ua
:3398/course/view.php
?id=447
п.п. 8. 
1. Відповідальний 
виконавець 
ініціативної науково-
дослідної теми № 
0116U004807 
«Дослідити 
господарсько-корисні 
ознаки корів-
первісток 
голштинізованих 
українських чорно-
рябої та червоно-рябої 
молочних порід в 
умовах сучасних 
молочних 
комплексів» (період 
виконання 01.2016 р.–
12.2020 рр.); 
2. Керівник та 
відповідальний 
виконавець 
ініціативної науково-
дослідної тематики № 
0120U101091 
«Дослідити 
господарськи корисні 
ознаки корів 
симентальської 
породи за органічного 
та конвенційного 
виробництва молока в 
умовах Полісся 
України» (період 
виконання 01.2020 р.–
12.2024 рр.);
3. Керівник та 
відповідальний 
виконавець державної 
науково-дослідної 
тематики 
№0121U107723 
«Дослідити 
ефективність селекції 
за господарськи 
корисними ознаками 
симентальської 
худоби за органічного 
та конвенційного 
виробництва молока в 
умовах Полісся 
України» (період 
виконання 01.2021 р.–
12.2023 рр. );
4. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми № 
0121U108169 «Оцінка 
бугаїв-плідників 
молочних порід 
зарубіжної селекції за 
спермопродуктивніст
ю, запліднювальною 
здатністю сперми та 
якістю потомства в 
умовах Полісся 
України» (термін 
виконання 01.2021 р.–
12.2025 рр.); 
5. Член редакційної 
колегії журналу 
«Наукові горизонти», 
що входить до 
Переліку наукових 
фахових видань 



України категорії "Б" 
(з 2021 р.).
п.п. 12. 
1. Залежність 
показників 
продуктивності  корів 
від величини індексу 
адаптації. Тенденції та 
перспективи розвитку 
науки і освіти в умовах 
глобалізації: зб. наук. 
праць міжнар. наук.-
практ. інтернет конф. 
(30 вересня 2020 р., м. 
Переяслав-
Хмельницький) / М. 
Пелехатий, Д. Кучер, 
О. Кочук-Ященко, А. 
Липянець, А. Грищук. 
Переяслав, 2020. Вип. 
63. С. 491–495.
2. Пелехатий М. С., 
Кучер Д. М., Кочук-
Ященко О. А., 
Тимченко М. Ю, 
Грищук А. М. 
Детермінація 
господарськи 
корисних ознак корів 
фертильністю. 
Проблеми 
виробництва і 
переробки 
продовольчої 
сировини та якість і 
безпечність харчових 
продуктів : зб. наук. 
праць ІІ міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(14–15 травня 2020 р., 
м. Житомир). 
Житомир : Поліський 
національний 
університет, 2020. С. 
127–131. 
3. Пелехатый Н. С., 
Кочук-Ященко А. А., 
Кучер Д. Н. 
Использование 
кросбридинга в стаде 
коров джерсейской 
породы. Инновации в 
животноводстве – 
сегодня и завтра: сб. 
науч. тр. по 
материалам 
междунар. науч.-
практ. конф. 12–13 
декабря 2019 г. / Нац. 
акад. наук Беларуси, 
Науч.-практ. центр по 
животноводству (г. 
Жодино); редкол.: И. 
П. Шейко и др. 
Минск: Беларуская 
навука, 2019. С. 118–
122. 
4. Савчук І., Кучер Д., 
Кочук-Ященко О. 
Екстер’єр корів-
первісток 
джерсейської породи 
та її помісей. 
Інтеграційна система 
освіти, науки і  
виробництва в 
сучасному 
інформаційному 
просторі: матеріали V 
міжнар. наук.-практ. 
конф. 24 жовтня 2019 



р. м. Тернопіль: Крок, 
2019. Ч.1. С. 84–86.
5. Кучер Д., 
Дідківський А. 
Молочна 
продуктивність корів-
первісток різних 
генеалогічних 
формувань. Аграрна 
наука та освіта в 
умовах євроінтеграції: 
зб. наук. праць 
міжнар. наук.-практ. 
конф. Ч.1. (20-21 
березня 2019 р., м. 
Кам’янець-
Подільський). 
Тернопіль: Крок, 2019. 
С. 233–234.

137888 Хант Галина 
Олександрів
на

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова і 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 
(німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
071 Облік і 

оподаткування,
Атестат 

доцента AД 
005524, 
виданий 

26.11.2020

14 Фахова 
іноземна мова 
(рівень В2)

Житомирський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 2003 р., 
кваліфікація – 
вчитель англійської і 
німецької мов та 
зарубіжної літератури, 
спеціальність – 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Мова і 
література 
(англійська, 
німецька)», диплом з 
відзнакою ТМ № 
23457400 від 
30.06.2003 р.

Житомирський 
державний 
університету імені 
Івана Франка, 2004 р., 
кваліфікація – магістр 
педагогічної освіти, 
викладач німецької 
мови і літератури, 
спеціальність –  
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Мова і 
література 
(німецька)», диплом з 
відзнакою ТМ № 
25708345 від 
30.06.2004 р.

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 
кваліфікація – 
магістр, спеціальність 
– «Облік та 
оподаткування», 
диплом з відзнакою 
М18 № 175675 від 
31.12.2018 р.

Кандидат 
філологічних наук, 
10.02.04 – 
«Германські мови». 
«Національно-
марковані концепти у 
німецькій 
фразеологічній 
картині світу», 
диплом ДК № 024270 
від 23.11.2011 р.



Доцент кафедри 
іноземних мов, 
атестат АД №005524 
від 26.11.2020 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/011339-20 
«Упровадження у 
навчальний процес 
інтерактивних методів 
навчання при 
викладанні 
дисципліни «Ділова 
іноземна мова 
(німецька)». Дата 
видачі: 28.02.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
6.
1. Radiomonitoring of 
plant products and soils 
of Polissia during the 
long-term period after 
the disaster at the 
Chornobyl Nuclear 
Power Plant. 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems. 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems. 2017.  
8(3). Р. 444–454. (Web 
of Science) 
2. Assessment of the 
stability of aquatic 
ecosystems 
development on the 
basis of indicators of 
the macrophytes 
fluctuating 
asymmetryю. Eastern-
European Journal of 
Enterprise Technologie. 
2018. Vol. 4, No. 10 
(94). P. 54–61. (Scopus 
)
3. Distribution and 
ecological growth 
conditions of 
Utricularia australis R. 
Br. in Ukraine. Journal 
of Water and Land 
Development, 2021, No. 
48 (I–III): 32–47.
4. Хант Г. О., Разумна 
К. А. Лексичні та 
стилістичні 
особливості сучасного 
англійсько- та 
німецькомовного 
публіцистичного 
дискурсу. Науковий 
вісник Ужгородського 
університету. Сер. 
«Філологія». 2019. 
Вип. 1 (41). С. 174–180.
5. Хант Г. О., Усова І. 
В. Запозичення та 
інтернаціоналізація в 
процесі формування 



англомовних 
авіаційних термінів. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Сер. 
Філологія. Соціальні 
комунікації. 2020. Т. 
31 (70) № 2, Ч. 2. С. 
249 – 253.  
6. Usage of the Earth 
remote sensing data for 
the assessment of 
surface water area 
dynamics on the basis 
of Iziaslav district of 
Khmelnytsky region, 
Ukraine / O. Drebot, O. 
V. Zubova, G. O. Khant, 
O. Lukianenko, Ya. V. 
Cherniak, O. I. Savchuk. 
Geodesy, Cartography 
and Aerial 
Photography. 2020. 
Vol. 91. P. 51–58.
п.п. 3. 
1. Хант Г. О., 
Лазаренко І. С., 
Коновалова В. А. 
Англійська мова: 
навч. посіб. [для 
студентів аграрних 
спеціальностей вищих 
аграрних навчальних 
закладів]. Житомир : 
Вид-во ЖНАЕУ, 2017. 
118 с. 
2. Хант Г. О., Мороз М. 
В. Німецька мова: 
навч. посіб. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 160 с.
3. Хант Г. О., Мороз М. 
В. Німецька мова: 
навч. посіб. [для 
студентів 
ветеринарного 
факультету]. Житомир 
: Вид. О. О. Євенок, 
2021. 140 с.
п.п. 8. 
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання «Наукові 
горизонти», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України категорії Б. 
2. Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми № 0119U103683 
«Когнітивно-
прагматичний аспект 
вивчення 
комунікативної 
діяльності».
п.п. 10. Асистент 
проекту «Німецько-
українська співпраця в 
галузі органічного 
землеробства» (2016–
2019 рр.).
п.п. 14. 1.Керівник 
наукового гуртка 
«Academic Writing» (з 
2016 р.). 
2. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 



на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з німецької 
мови.
п.п. 15. Член журі ІІ 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
відділення 
«Мовознавство» у 
2017‒2018 рр. Накази 
№25 і №32 
Управління освіти і 
науки Житомирської 
обласної державної 
адміністрації від 
01.02.2017 р. та 
02.02.2018 р. 
відповідно.
п.п. 20. 
Перекладацька 
діяльність протягом 
10 років. З 2007 року 
працює в 
перекладацькій 
агенції «Great» на 
посаді перекладача 
(німецька мова).

118036 Вербельчук 
Сергій 
Петрович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Технологічний Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність:  
зооінженерія, 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
205 Лісове 

господарство

20 Інноваційні 
технології 
переробки 
продукції 
тваринництва

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
1996 р., кваліфікація – 
зооінженер, 
спеціальність – 
«Зооінженерія», 
диплом з відзнакою 
КМ № 900008 від 
20.12.1996 р.

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 2020 р., 
кваліфікація – ступінь 
вищої освіти Магістр 
спеціальність «лісове 
господарство», 
диплом М20 № 
077020 від 30.04.2020 
р.

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 03.00.16 – 
екологія, 
«Обґрунтування 
використання 
критичних 
ландшафтів Полісся 
України, забруднених 
137Сs внаслідок аварії 
на ЧАЕС», диплом ДК 
№ 055378 від 
18.11.2009 р.

Доцент кафедри 
технологій переробки 
та якості продукції 
тваринництва, атестат 
12 ДЦ № 031741 від 
26.09.2012 р.

Підвищення 
кваліфікації: 
1. НУБіП України ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 



00493706/004778-17 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності». Дата 
видачі: 17.11.2017 р.
2. Сумський 
державний 
університет. Свідоцтво 
СП № 
05408289/2775-20 
«Особливості 
застосування 
інструментів Microsoft 
Officce 365 для 
організації 
дистанційного 
навчання в закладах 
освіти». Дата видачі: 
10.12.2020 р.
3. Інститут кормів та 
сільського 
господарства Поділля 
НААН. Свідоцтво № 
16 «Годівля тварин і 
технологія 
виробництва кормів». 
Дата видачі: 
14.05.2021 р.
4. Науково-дослідний 
Інститут 
Люблінського 
науково-
технологічного парку 
(м. Люблін, Польща). 
Сертифікат ES 
№7079/2021 «Підбір, 
підготовка, та 
публікація наукових 
статей у наукових 
виданнях що 
індексуються у базах 
даних Scopus та Web 
of Science». Дата 
видачі: 19.07.2021 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
13.
1. Біоценози лісу та їх 
медова 
продуктивність на 
Поліссі 
Житомирщини / С. П. 
Вербельчук, М. М. 
Кривий, Г. І. Васенков, 
Т. В. Вербельчук, О. О. 
Діхтяр О. О. Аграрна 
наука та харчові 
технології. 2017. Вип. 
3 (97). С. 129–140. 
2.  Типи медозбору на 
Житомирському 
Поліссі, яке зазнало 
радіоактивного 
забруднення / Д. В. 
Лісогурська, С. В. 
Фурман, М. М. 
Кривий, С. П. 
Вербельчук, Н. М. 
Кураченко. Вісник 
Сумського НАУ. Сер. 
Тваринництво. 2017. 
Вип. 5 (2). С. 66–70.



3. П’ясківський В. М., 
Вербельчук С. П., 
Вербельчук Т. В. Через 
WBP (НПП) до 
підвищення 
безпечності та 
експортного 
потенціалу продукції 
бджільництва. Вісник 
Сумського НАУ. Сер. 
Тваринництво. 2017. 
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рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
8.09010201 
технології 

виробництва і 
переробки 
продукції 

тваринництва

21 Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень

Житомирський 
державний 
педагогічний інститут, 
1993 р., кваліфікація – 
вчитель біології і хімії 
середньої школи, 
спеціальність – 
«Біологія і хімія», 
диплом КК №007152 
від 30.06.1993 р.

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 2017 р., 
кваліфікація – 
технолог-дослідник, 
спеціальність – 
«Технології 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва», 
диплом М17 №010492 
від 31.01.2017 р.

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 03.00.16 – 
екологія. 
«Радіоекологічна 
оцінка медоносних 
фітоценозів 
Житомирського 
Полісся», диплом ДК 
№ 011657, від 
01.07.2001 р.

Доцент кафедри 
розведення і генетики 
сільськогосподарських 
тварин, атестат 02 ДЦ 
№013241 від 
19.10.2006 р.

Підвищення 
кваліфікації: 
1. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, м. Київ (ННІ 
післядипломної 
освіти). Свідоцтво СС 
00493706/004527-17. 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності». Дата 



видачі – 23.10.2017 р.
2. Підвищення 
кваліфікації: 
Сільськогосподарськи
й університет ім. Гуго 
Коллонтая, м. Краків 
(Польща). Сертифікат 
№ KR-300321/026. 
«Інновації у вищій 
аграрній освіті та 
сталий розвиток 
сільського 
господарства Польщі 
та України». Дата 
видачі: 30.03.2021 р
3. Інститут біології 
тварин НААН 
України, посвідчення 
№113/2019 
«Фізіологія і біохімія 
сільськогосподарських 
тварин». Дата видачі: 
24.05.2019 р.
4. Перші Київські 
Державні курси 
іноземних мов. 
Сертифікат володіння 
англійської мови, що 
відповідає 
загальноприйнятому 
європейському 
стандарту B2. 
Свідоцтво №Е-348. 
Дата видачі 
05.06.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
15 .
1. Lisohurska O. V., 
Lisohurska D. V., 
Sokolyuk V. M., 
Furman S. V., Kryvyi M. 
M., Ligomina I. P 
(2020). Inventory of 
managed honey bee 
population in Zhytomyr 
region (Ukraine). 
Ukrainian Journal of 
Ecology, 10 (1), 133–
137. doi: 
10.15421/2020_21. 
(Web of Science Core 
Collection).
2. Romanchuk L. D., 
Lisohurska O. V., 
Furman S. V., 
Lisohurska D. V., 
Kryvyi M. M., Skydan 
O. V.  Efficiency of 
natural spruce extract 
against varroatosis in 
organic beekeeping. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2020. Vol. 10 
(6), 38–41. doi: 
10.15421/2020_254. 
(Web of Science Core 
Collection).
3. Methods for 
determining the 
botanical origin of 
honey / L. Adamchuk, 
V. Sukhenko, О. 



Akulonok, Т. 
Bilotserkivets, V. 
Vyshniak, D. 
Lisohurska, О. 
Lisohurska, N. 
Slobodyanyuk, О. 
Shanina, І. Galyasnyj. 
Potravinarstvo Slovak 
Journal of Food 
Sciences, 2020. Vol. 14, 
483–493. 
doi:10.5219/1386. 
(Scopus).
4. Modeling the effect 
of different dose of 
selenium additives in 
compound feed on the 
efficiency of broiler 
chicken growth / O. I. 
Sobolev, D. V. 
Lisohurska, P. V. 
Pyvovar, P. Р. 
Topolnytskyi, B. V. 
Gutyj, S. V.Sobolievа, 
О. O. Borshch, V. А. 
Liskovich, M. M. 
Verkholiuk, O. Y. 
Petryszak, O. V. 
Kuliaba, I. P. Golodiuk, 
O. S. Naumjuk, R. A. 
Petryszak, H. I. Dutka. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2021 Vol. 11 
(2), 292–299. doi: 
10.15421/2021_113. 
(Web of Science Core 
Collection).
5. Orobchenko O. L., 
Paliy A. P., Palii A. P., 
Petrov R. V., Musiienko 
O. V., Kysterna O. S., 
Prykhodko M. F., 
Furman S. V., 
Lisohurska D. V., 
Lisohurska O. V. 
Content of inorganic 
elements in honey and 
imago samples from 
different regions of 
Ukraine. Ukrainian 
Journal of Ecology, 
2021, 11(3), 188‒198. 
doi: 
10.15421/2021_162. 
(Web of Science Core 
Collection).
п.п. 2.
Винаходи
1. Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до 
Klebsiellapneumoniае: 
пат. 120725 Україна. 
№ а 2018 02936; 
заявл. 23.03.2018; 
опубл. 27.01.20, Бюл. 
№ 2. 6 с. 
2. Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до 
Proteusvulgaris: пат. 
120723 Україна. № а 
2018 02934; заявл. 
23.03.2018; опубл. 
27.01.20, Бюл. № 2. 6 
с. 
3. Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 



відносно до 
Salmonellatyphimuriu
m: пат. 120402 
Україна. № а 2018 
02932; заявл. 
23.03.2018; опубл. 
25.11.19, Бюл. № 22. 6 
с. 
4. Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до 
Staphylococcusaureus: 
пат. 120724 Україна. 
№ а 2018 02935; 
заявл. 23.03.2018; 
опубл. 27.01.20, Бюл. 
№ 2. 6 с. 
5. Вертикальний 
багатокорпусний 
вулик: пат. 124021 
Україна. № а 2019 
04601; заявл. 
26.04.2019; опубл. 
07.07.21, Бюл. № 27. 4 
с. (автори: Кривий 
М.М., Романчук Л.Д., 
Лісогурська Д.В., 
Фурман С.В., 
Борщенко В.В., 
Лісогурська О.В., 
Діхтяр О.О.)
6. Заставна дошка для 
вулика: пат. 124022 
Україна. № а 2019 
04603; заявл. 
26.04.2019; опубл. 
07.07.21, Бюл. № 27. 4 
с. (автори: Кривий 
М.М., Лісогурська 
Д.В., Пясківський 
В.М., Ковальчук І.В., 
Бездітко Л.В., 
Мамченко В.Ю.).
7. Утеплююча мата 
для вулика: пат. 
124157 Україна. № а 
2019 04602; заявл. 
26.04.2019; опубл. 
28.07.21, Бюл. № 30. 4 
с. (автори: Кривий 
М.М., Лісогурська 
Д.В., Степаненко В.М., 
Пясківський В.М., 
Фурман С.В., Лігоміна 
І.П.).
8. Вулик-лежак: пат. 
124158 Україна. № а 
2019 04604; заявл. 
26.04.2019; опубл. 
28.07.21, Бюл. № 30. 4 
с. (автори: Кривий 
М.М., Романчук Л.Д., 
Славов В.П., 
Лісогурська Д.В., 
Фурман С.В., 
Лісогурська О.В., 
Діхтяр О.О.)
Моделі
1. Вертикальний 
багатокорпусний 
вулик: пат. 140633 
Україна. № u 2019 
07702; заявл. 
08.07.2019; опубл. 
10.03.20, Бюл. № 5. 4 
с. 
2. Заставна дошка для 
вулика: пат. 140626 
Україна. № u 2019 
07664; заявл. 



08.07.2019; опубл. 
10.03.20, Бюл. № 5. 4 
с. 
3. Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до 
Escherichiacoli : пат. 
129963 Україна. № u 
2018 04428; заявл. 
23.04.2018; опубл. 
26.11.2018, Бюл. № 22.  
4. Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до 
Klebsiellapneumonia : 
пат. 129687 Україна. 
№ u 2018 04435; 
заявл. 23.04.2018; 
опубл. 12.11.2018, Бюл. 
№ 21. 
5. Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до 
Proteusvulgaris : пат. 
129686 Україна. № u 
201804429; заявл. 
23.04.2018; опубл. 
12.11.2018, Бюл. № 21.
6. Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до 
Staphylococcusaureus : 
пат. 129688 Україна. 
№ u 2018 04450; 
заявл. 23.04.2018; 
опубл. 12.11.2018, Бюл. 
№ 21. 
7. Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до 
Salmonellatyphimuriu
m : пат. 129689 
Україна. № u 2018 
04452; заявл. 
23.04.2018; опубл. 
12.11.2018, Бюл. № 21. 
8. Утеплюючий мат 
для вулика: пат. 
140627 Україна. № u 
2019 07666; заявл. 
08.07.2019; опубл. 
10.03.20, Бюл. № 5. 4 
с. 
9. Уніфікований 
багатофункціональни
й вулик промислового 
типу: пат. 112986 
Україна: МПК A01К 
47/00. № u 2016 
05967; заявл. 
02.06.2016; опубл. 
10.01.2017, Бюл. № 1. 
10. Технологічний 
процес ведення 
промислового 
бджільництва: пат. № 
112985 Україна: МПК 
A01К 47/00. № u 2016 
05966; заявл. 
02.06.2016; опубл. 
10.01.2017, Бюл. № 1. 
11. Вулик-лежак: пат. 
140629 Україна. № u 
2019 07668; заявл. 
08.07.2019; опубл. 
10.03.20, Бюл. № 5. 4 



с.
п.п. 3. 
1. Ветеринарно-
санітарне 
забезпечення 
технології 
вирощування 
екзотичних порід 
свиней : навч. посіб. / 
Соколюк В. М., 
Лігоміна І. П., Фурман 
С. В., Лісогурська Д. 
В., Дишкант О. В. 
Житомир : Полісся, 
2018. 160 с. 
2. Гігієна тварин : 
лабораторний 
практикум / Високос 
М. П., Милостивий Р. 
В., Фурман С. В., 
Лісогурська Д. В., 
Лігоміна І. П. [та ін.]. 
Житомир: Полісся, 
2018. 331 с. 
п.п. 4.
1. Методичні вказівки 
до виконання 
кваліфікаційної 
роботи здобувачами 
освітнього ступеня 
магістр спеціальності 
204 «Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва» / Л. М. 
Піддубна, Д. В. 
Лісогурська, В. В. 
Борщенко, І. В. 
Ковальчук, А. Л. 
Шуляр. Житомир: В-
во Поліського 
університету, 2020. – 
22 с.
2. Наскрізна програма 
практики здобувачів 
освітнього ступеня 
магістр за 
спеціальністю 204 
«Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва» / Д. В. 
Лісогурська, Д. М. 
Кучер, В. В. Борщенко, 
Л. М. Піддубна. 
Житомир : ПП «Копі-
колор», 2020. 35 с.
3. Безпечне 
використання засобів 
захисту рослин під час 
бджолозапилення 
садів та ягідників: 
методичні 
рекомендації / за ред. 
Л. Адамчук, Є. Лайтер, 
К. Пилипко, Д. 
Лісогурська. Київ: СТ-
Друк, 2020. 74 с. 
4. Навчально-
методичний комплекс 
інформаційно-
навчальної кампанії з 
розвитку ринку 
керованого 
бджолозапилення : 
метод. рек. / Л. О. 
Адамчук, Д. В. 
Лісогурська, Р. О. 
Двикалюк, Є. І. 
Лайтер (6 файлів – 
20,4 МБ). Київ : ГС 



«БіСАГРО», 2021. 174 
с. (Сер. Розвиток 
ринку керованого 
бджолозапилення). 
Заголовок з титулки 
екрана. 
5. Методичні 
рекомендації для 
лабораторних занять з 
дисципліни «Біологія 
собак» для здобувачів 
освітнього ступеня 
бакалавр за 
спеціальністю 204 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва» / Д. В. 
Лісогурська, О. В. 
Лісогурська, А. Л. 
Шуляр, А. Л. Шуляр. 
Житомир : ПП «Рута», 
2020. 82 с.
п.п. 7.
Офіційний опонент 
дисертації Видрик 
А.В. 
«Експериментальне 
обґрунтування 
технології 
виробництва 
маточного молочка за 
неповного осиротіння 
бджолиних сімей», 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
сільськогосподарських 
наук за спеціальністю 
06.02.04 – технологія 
виробництва 
продуктів 
тваринництва 
(НУБіП, м. Київ, 
04.11.2020 р., 
науковий керівник – 
Поліщук В.П.).
п.п. 8. 
1. Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми № 0116U004201 
«Технолого-
екологічне 
обґрунтування 
використання 
медоносних угідь в 
умовах техногенного 
забруднення» (період 
виконання 2016–2022 
рр.).
2. Член редколегії 
наукового фахового 
видання «Наукові 
горизонти».
п.п. 10.
1. Участь у 
Міжнародному 
науково-освітньому 
проекті  «SaveBees – 
Saveendangeredbeestoi
mprovenutrition, 
healthandlifequalityofh
uman» («Збереження 
бджіл, що знаходяться 
під загрозою з метою 
покращення 
харчування, здоров’я 
та якості життя 
людини») № 
21910411, який 



здійснюється за 
підтримки гранту від 
фонду Вишеградської 
четвірки країн 
Європейського Союзу 
(червень 2019 – 
серпень 2020 р.).
2. Участь у 
Міжнародному 
проекті «Зміцнення 
позицій НГО у 
регіонах як учасників 
реформування 
системи забезпечення 
безпеки харчової 
продукції, 
спрямованого на 
подолання корупції», 
що здійснюється ГО 
«Аналітичний центр 
Аграрного союзу 
України» за 
підтримки Посольства 
Нідерландів (жовтень 
2019 – травень 2021 
р.).
п.п. 12.
1. Лісогурська Д. В., 
Фурман С. В., Кривий 
М. М., Лісогурська О. 
В. Біологічний метод 
боротьби з вароатозом 
в органічному 
бджільництві. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
матеріали V міжнар. 
наук.-практ. конф., 5-6 
вересня 2017 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. С. 165–168. 
2. Лісогурська О. В., 
Кривий М. М., 
Лісогурська Д. В., 
Фурман С. В., 
Ковальчук І. В., 
Дорохов В. І. 
Ветеринарно-
санітарна оцінка 
ріпакового меду, 
виробленого в умовах 
Житомирського 
Полісся. Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
матеріали VII міжнар. 
наук.-практ. конф., 23-
24 травня 2019 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С. 115–119. 
3. Фурман С. В., 
Лісогурська О. В., 
Соколюк В. М., 
Лігоміна І. П. 
Продовольча безпека 
та якість молока. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
матеріали VII міжнар. 
наук.-практ. конф., 23-
24 травня 2019 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С. 318–322. 
4. Кривий М. М., 
Лісогурська О. В., 
Лісогурська Д. В., 
Фурман С. В., Лігоміна 
І. П. Уніфікований 
багатофункціональни



й вулик для 
органічного 
бджільництва. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
матеріали VII міжнар. 
наук.-практ. конф., 23-
24 травня 2019 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С. 331–334. 
5. Фурман С. В., 
Лісогурська Д. В., 
Лігоміна І. П., 
Лісогурська О. В. 
Якість та безпечність 
молока, виробленого у 
фермерських 
господарствах. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
матеріали V міжнар. 
наук.-практ. конф., 5-6 
вересня 2017 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. С. 142‒146.
п.п. 15. 
1. Керівництво 
школяркою, яка 
зайняла призове місце 
на IІI етапі 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України» (учениця 
ЗОШ №30 м. 
Житомира Тепляшина 
А., тема «Залежність 
якості бджолиного 
воску від технологій 
переробки воскової 
сировини», 2021 р., 2 
місце).
п.п. 19.
1. «Фундація жінок-
пасічників» (член 
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перетравність 
поживних речовин та 
забійні якості 
молодняку свиней при 
згодовуванні каоліну 
та алуніту», диплом 
ДК № 001892 від 
19.01.2012 р.

Доцент кафедри 
технологій 
виробництва 
продукції 
тваринництва, атестат 
12 ДЦ № 036045 від 
10.10.2013 р.

Підвищення 
кваліфікації: 
1.Сумський 
державний 
університет. Свідоцтво 
СП № 05408289 / 
2776-20 «Особливості 
застосування 
інструментів Microsoft 
Officce 365 для 
організації 
дистанційного 
навчання в закладах 
освіти». Дата видачі: 
10.12.2020 р.
2.Інститут кормів та 
сільського 



господарства Поділля 
НААН. Свідоцтво № 
14 «Годівля тварин і 
технологія 
виробництва кормів». 
Дата видачі: 
14.05.2021 р.
3.Науково-дослідний 
Інститут 
Люблінського 
науково-
технологічного парку 
(м. Люблін, Польща). 
Сертифікат ES 
№7076/2021 «Підбір, 
підготовка, та 
публікація наукових 
статей у наукових 
виданнях що 
індексуються у базах 
даних Scopus та Web 
of Science». Дата 
видачі: 19.07.2021 р.
4. Всеукраїнська 
наукова онлайн 
конференція 
«Змішаний та 
дистанційний 
формати навчання. 
Онлайн безпека» за 
темою: Онлайн-
тестування та форми 
застосування 
платформи Glasstime. 
Сертифікат № 
7866767438. Дата 
видачі: 21.11.2020.
5. Всеукраїнська 
практична онлайн 
конференція 
«Інтерактивні 
інструменти 
практиків НУШ. 
Обмін досвідом» за 
темою: «Проведення 
уроків в програмі 
Zoom. Ефективні 
інструменти та 
можливості під час 
проведення 
дистанційного уроку». 
Сертифікат № 
9068109317. Дата 
видачі: 04.09.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
14.
1. Біоценози лісу та їх 
медова 
продуктивність на 
Поліссі 
Житомирщини / С. П. 
Вербельчук, М. М. 
Кривий, Г. І. Васенков, 
Т. В. Вербельчук, О. О. 
Діхтяр О. О. Аграрна 
наука та харчові 
технології. 2017. Вип. 
3 (97). С. 129–140. 
2. П’ясківський В. М., 
Вербельчук С. П., 
Вербельчук Т. В. Через 
WBP (НПП) до 



підвищення 
безпечності та 
експортного 
потенціалу продукції 
бджільництва. Вісник 
Сумського НАУ. Сер. 
Тваринництво. 2017. 
Вип. 5/2 (32). С. 
123−128. 
3. П´ясківський В. М., 
Вербельчук С. П., 
Вербельчук Т. В. 
Аналіз технологій 
виробництва перги. 
Подільський вісник: 
сільське господарство, 
техніка, економіка. 
Сер. 
Сільськогосподарські 
науки. 2017. Вип. 26. 
Ч 1. С. 136–149. 
4. Kivenko О. M., 
Koberniuk V. V., 
Verbelchuk Т. V. 
Еcological and 
agrochemical indeces of 
sod-podzolic soils in the 
area of technogenic load 
of modern pig 
complexes. 
Агропромислове 
виробництво Полісся. 
2018. Вип. 11. С. 
114−118. 
5. Кивенко О. М., 
Ковальова С. П., 
Вербельчук Т. В. 
Порушення 
екологічної рівноваги 
у зоні техногенного 
навантаження 
сучасних 
свинокомплексів. 
Вісник аграрної 
науки. 2019. № 10. С. 
69−76.
doi:https://doi.org/10.3
1073/agrovisnyk201910
-10
6. П’ясківський В. М., 
Вербельчук Т. В., 
Вербельчук С. П., 
Кулаков Ю. С. 
Пасічний віск за 
вдосконаленої 
технології в умовах 
агрофірми 
«Бджоловод ЛТД». 
Таврійський науковий 
вісник. Сер. 
Сільськогосподарські 
науки. 2020. № 111. Т. 
2. С. 217−224. 
doi: 
https://doi.org/10.3285
1/2226-
0099.2020.111.30
7. Порівняльна 
характеристика 
м’ясних та забійних 
якостей качок при 
вирощуванні на 
території 
радіоактивного 
забруднення / С. П. 
Ковальова, О. В. 
Ільніцька, В. П. 
Гавриловський, С. П. 
Вербельчук, В. В. 
Кобернюк, Т. В. 
Вербельчук. Вісник 



Сумського НАУ. Сер. 
Тваринництво. 2021. 
Вип. 1 (44). С. 47–54. 
doi: 
https://doi.org/10.3284
5/bsnau.lvst.2021.1.7
8. Вербельчук Т. В., 
Пясківський В. М., 
Вербельчук С. П., 
Гавриловський В. П. 
Обґрунтування 
використання 
лісового медозбору у 
формуванні імунітету 
бджіл. Вісник 
Сумського НАУ. Сер. 
Тваринництво. 2021. 
Вип. 2 (45). С. 68–76. 
doi: 
https://doi.org/10.3284
5/bsnau.lvst.2021.2.10
9. Баланс феруму та 
міді в організмі 
свиней при 
використанні 
нетрадиційних 
природних добавок / 
Т. В. Вербельчук, С. П. 
Вербельчук, І. І. 
Ковальчук, І. В. 
Ковальчук, Р. О. 
Васильєв, В. Р. Клим. 
Вісник Сумського 
НАУ. Сер. 
Тваринництво. Суми. 
2021. Вип. 2 (45). С. 
77–82. 
doi: 
https://doi.org/10.3284
5/bsnau.lvst.2021.2.11
10. Вербельчук Т. В., 
Ковальова С. П., 
Вербельчук С. П., 
Кобернюк В. В. 
Динаміка якісних 
показників 
безпідстилкового 
гною при 
промисловому 
виробництві свинини. 
Таврійський науковий 
вісник. Сер. 
Сільськогосподарські 
науки. 2021. Вип. 120. 
С. 34–45.
п.п. 3. Інноваційні 
технології заготівлі та 
використання кормів і 
кормових добавок : 
навч. посіб. / В. В. 
Борщенко, О. О. 
Лавринюк, М. М. 
Кривий, В. М. 
Степаненко, Т. В. 
Вербельчук, В. Ю. 
Мамченко, С. П. 
Вербельчук; за ред. В. 
В. Борщенка. 
Житомир : Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка. 
2021. 245 с. 
п.п. 4. 
1. Вербельчук Т. В., 
Вербельчук С. П., 
Ковальова С. П. 
Словник основних 
термінів та визначень 
з дисципліни 
«Технологія 
промислового 
свинарства» для 



підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
магістра спеціальності 
204 «Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва». 
Житомир, ПП 
«Палітра-Плюс», 
2019. 106 с. 
2. Вербельчук Т. В., 
Вербельчук С. П., 
Ковальова С. П. 
Методичні 
рекомендації та 
завдання для 
лабораторно-
практичних занять з 
дисципліни 
«Технологія 
виробництва 
продукції свинарства» 
на тему: 
«Вирощування 
поросят-сисунів» для 
студентів ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 204 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва». 
Житомир : ПП 
«Палітра-Плюс», 
2019. 38 с. 
3. Вербельчук Т. В., 
Ковальова С. П., 
Вербельчук С. П. 
Методичні 
рекомендації для 
лабораторних занять з 
навчальної 
дисципліни «Сучасні 
методи досліджень у 
тваринництві» 
Змістовий модуль 2. 
«Загальні методи 
досліджень у 
тваринництві» для 
підготовки фахівців 
спеціальності 204 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва» ОС 
«Магістр». Житомир: 
Палітра-Плюс, 2019. 
56 с. 
4. Вербельчук Т. В., 
Ковальова С. П., 
Вербельчук С. П. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
лабораторних занять з 
дисципліни 
«Технологія 
промислового 
свинарства» на тему: 
«Визначення 
основних параметрів 
свинарського 
підприємства згідно з 
планом (програмою, 
завданням) реалізації 
певного обсягу 
виробництва 
свинини» для 
здобувачів освітнього 
ступеня магістр за 
спеціальністю 204 



«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва». 
Житомир : ПП 
«Палітра-Плюс», 
2020. 40 с. 
5. Вербельчук Т. В., 
Вербельчук С. П., 
Ковальова С. П. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
лабораторних занять з 
дисципліни 
«Технологія 
виробництва 
продукції свинарства» 
розділу «Утримання 
свиней, екологічне та 
зооветеринарне 
забезпечення 
виробництва 
свинини» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
бакалавр 
спеціальності 204 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва». 
Житомир : ПП 
«Палітра-Плюс». 
2021. 86 с.
п.п. 8. Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми № 0116U004202 
«Опрацювання 
технологій 
виробництва 
продукції 
тваринництва в 
умовах Полісся та 
Лісостепу України», 
(період виконання 
2016–2021 рр.).
п.п. 12. 
1. Ткачук В., 
Вербельчук Т. 
Моделювання 
розрахунку рецептів 
комбікормів для 
свиней. Розведення та 
селекція тварин : 
досягнення, 
проблеми, 
перспективи : зб. наук. 
пр. Міжнар. наук.-
практ. конф., 20 
квітня 2018 р. 
Житомир : Полісся, 
2018. С. 222–228.
2. Вербельчук Т., 
Кондратюк Я., 
Осипчук М. 
Технологічні 
параметри створення 
свиноферми в 
Поліській зоні. 
Інтеграційна система 
освіти, науки і 
виробництва в 
сучасному 
інформаційному 
просторі : матеріали V 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 24 жовтня 2019 
р. Тернопіль : Крок.  С. 



64–66.
3. Кондратюк Я. Ю., 
Вербельчук Т. В. 
Використання 
кухонної солі при 
вирощуванні поросят. 
Стан та перспективи 
виробництва, 
переробки і 
використання 
продукції 
тваринництва: мат. VI 
міжнар. наук. конф. 
студ. та учнівс. 
молоді., 29-30 жовт. 
2019 р. м. Кам’янець-
Подільський, 2019. 
С.146−148.
4. Кондратюк Я. Ю., 
Вербельчук Т. В. 
Вирощування 
поросят-сисунів та 
профілактика їх 
загибелі. Сучасні 
технології у 
тваринництві та 
рибництві: 
навколишнє 
середовище – 
виробництво 
продукції – екологічні 
проблеми: збірник 
матеріалів 73-ої 
Всеукр. наук.-практ. 
студент. конф. з 
міжнар. участю, 3-4 
квітня 2019 року. Київ, 
2019. С. 263‒265. 
5. Вербельчук Т. В., 
Кобернюк В. В., 
Ковальова С. П. 
Забійні та м�

�
�
�

ясні якості 
свиней на відгодівлі 
при згодовувані 
природних 
алюмосилікатів. 
Проблеми 
виробництва і 
переробки 
продовольчої 
сировини та якість і 
безпечність харчових 
продуктів: зб. наук. 
праць ІІ міжнар. 
наук.-практ. конф., м. 
Житомир, 14-15 
травня 2020 р. 
Житомир : Поліський 
національний 
університет, 2020. С. 
190−196.
6. Вербельчук Т., 
П’ясківський В. Роль 
лісу в підготовці сімей 
до бджолозапилення. 
Ефективне 
бджолозапилення: від 
підвищення 
урожайності до 
збереження 
біорізноманіття : 
матеріали наук.-
практ. конф. з міжн. 
участю (м. Київ, 10 
листопада 2020 р.). 
Київ, USAID (АГРО). 
2020. С. 29–30.
7. Ковальова С. П., 
Вербельчук Т. В., 
Кобернюк В.В., 
Гетманенко С. С. 



Ведення качківництва 
в індивідуальних 
господарствах на 
радіоактивно 
забрудненій території. 
Сільське господарство 
– сталий розвиток 
України : тези доп. 
всеукр. наук.-практ. 
конф. (м. Житомир, 12 
лист. 2020 р.). 
Житомир, 2019. С. 
179–181.
8. Ковальова С.П., 
Ільніцька О. В., Рубан 
І. М., Вербельчук Т. В. 
Радіологічний стан 
орних земель 
північних районів 
Житомирської 
області: Monografia 
pokonferencyjna. 
Science, Research, 
Development № 29. 
2020: Zbiór artykułów 
naukowych 
recenzowanych 
(Гданськ/Gdańsk 
30.05 − 31.05.2020). 
Гданськ, Польща, 
2020. С. 62−65. 
9. П’ясківський В. М., 
Вербельчук С. П., 
Вербельчук Т. В. 
Теоретичні та 
практичні аспекти 
бджолиного воску. 
Topical issues of the 
development of modern 
science. Abstracts of the 
6th International 
scientific and practical 
conference. Publishing 
House “ACCENT”. 
(Sofia, Bulgaria 12-14 
February 2020). Sofia, 
Bulgaria. 2020. Pp. 
783–791. URL: 
http://sci-conf.com.ua.
10. Використання 
екскрементів для 
прогнозування 
забруднення тварин 
та продуктів 
тваринництва цезієм-
137 / В. В. Борщенко, 
С. П. Вербельчук, Т. В. 
Вербельчук, О. О. 
Лавринюк, В. М. 
П’ясківський. 
Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми, напрямки 
та шляхи їх 
вирішення : зб. пр. 
учасн. міжнар. наук.-
практ. конф., м. 
Житомир, 22-23 
квітня 2021 р. 
Житомир, 2021. С. 46–
52.
п.п. 14. Керівництво 
студентськими 
науковими роботами, 
які зайняли призові 
місця:
1. Маліцький В. О. 
Участь у V 
Всеукраїнському 
конкурсі «Краща 
аграрна практика 



2019», котрий 
проводився online 
виданням 
Agroportal.ua за 
підтримки таких 
установ і організацій, 
як Науково-
методичного центру 
вищої та фахової 
передвищої освіти, 
асоціації «Клуб 
аграрного бізнесу» та 
компанії «UKRAVIT» 
(відеоролик увійшов в 
10 переможців 
керівники к. с.-г. н., 
доценти Вербельчук Т. 
В., Ковальчук І. В., 
2019 р.);
2. Зембицький В. В. 
Технологія 
вирощування 
прісноводних раків в 
умовах навчальної 
лабораторії 
тваринництва ЖНАЕУ 
(Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт, галузь 
наук «Зоотехнія», 
диплом І ступеня у І 
турі, учасник – у ІІ 
турі, керівники к. с.-г. 
н., доценти Слюсар М. 
В., Вербельчук Т. В., 
2020 р.); 
3. Коновальчук Н. О. 
Вирощування 
поросят-сисунів та 
профілактика їх 
загибелі 
(Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт, галузь 
наук «Аграрні науки 
та продовольство», 
спеціальності 204 – 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва», 
диплом І ступеня у І 
турі, учасник – у ІІ 
турі, керівники к. с.-г. 
н., доценти Ткачук В. 
І., Вербельчук Т. В., 
2019 р.);
4. Член конкурсної 
комісії І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань та 
спеціальностей 
(Житомир, 2020 р.).

139888 Пелехатий 
Микола 
Сергійович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Технологічний Диплом 
спеціаліста, 

Білоцерківськи
й 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1961, 
спеціальність:  

зоотехнія

19 Селекція 
тварин

Білоцерківський 
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вісник. Сер. 
Сільськогосподарські 
науки. 2021. Вип. 120. 
С. 34–45.
п.п. 2.
1. Уніфікований 
багатофункціональни
й вулик промислового 
типу: пат. 112986 
Україна: МПК A01К 
47/00. № u 2016 



05967; заявл. 
02.06.2016; опубл. 
10.01.2017, Бюл. № 1. 
2. Технологічний 
процес ведення 
промислового 
бджільництва: пат. № 
112985 Україна: МПК 
A01К 47/00. № u 2016 
05966; заявл. 
02.06.2016; опубл. 
10.01.2017, Бюл. № 1. 
п.п. 3. 
1. Інноваційні 
технології переробки 
тваринницької 
сировини та 
виробництва харчових 
продуктів: навч. посіб. 
/ В. П. Славов, О. В.  
Коваленко, В. М. 
Біденко, М. І. Дідух М. 
І., В. З. Трохименко, Т. 
І.  Ковальчук, С. П. 
Вербельчук, Л. А. 
Кальчук.; за наук ред. 
В. П. Славова та О. В. 
Коваленко. Житомир : 
Вид-во ЖДУ ім. І. 
Франка, 2019. 355 с.
2. Екологічні основи 
формування 
функціональної 
системи безпеки і 
якості харчової 
сировини: навч. посіб. 
/ В. П. Славов, О. В. 
Коваленко, Л. П. 
Данчук, Т. І. 
Ковальчук, М. І. Дідух, 
В. М. Біденко, С. П. 
Вербельчук, В. З. 
Трохименко, Л. А. 
Кальчук.; за наук ред. 
В. П. Славова та О. В. 
Коваленко. Житомир: 
Вид-во ЖДУ ім. І. 
Франка, 2021. 201 с. 
3. Інноваційні 
технології заготівлі та 
використання кормів і 
кормових добавок : 
навч. посіб. / В. В. 
Борщенко, О. О. 
Лавринюк, М. М. 
Кривий, В. М. 
Степаненко, Т. В. 
Вербельчук, В. Ю. 
Мамченко, С. П. 
Вербельчук; за ред. В. 
В. Борщенка. 
Житомир, Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2021. 245 с. 
п.п. 4. 
1.Вербельчук Т. В., 
Вербельчук С. П., 
Ковальова С. П. 
Тлумачний словник 
основних термінів та 
визначень з 
дисципліни 
«Технологія 
промислового 
свинарства» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
магістра спеціальності 
204 «Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 



тваринництва». 
Житомир, ПП 
«Палітра-Плюс», 
2017. 84 с.
2. Вербельчук С. П. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Технологічне 
обладнання цехів по 
переробці продукції 
тваринництва» 
розділу «Технологічне 
обладнання цехів по 
переробці молока» 
для підготовки 
фахівців ОС 
«Бакалавр» 
спеціальності 204 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва». 
Житомир: ПП 
«Палітра-Плюс», 
2017. 54 с.
3.Вербельчук Т. В., 
Ковальова С. П., 
Вербельчук С. П., 
Слюсар М. В. Сучасні 
методи досліджень у 
рибництві: методичні 
рекомендації для 
проведення 
лабораторних занять з 
дисципліни «Сучасні 
методи досліджень у 
тваринництві» для 
здобувачів освітнього 
ступеня магістр за 
спеціальністю 204 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва». 
Житомир : Палітра-
плюс, 2019. 88 с.
4. Вербельчук Т. В., 
Ковальова С. П., 
Вербельчук С. П. 
Методичні 
рекомендації для 
лабораторних занять з 
навчальної 
дисципліни «Сучасні 
методи досліджень у 
тваринництві» 
Змістовий модуль 2. 
«Загальні методи 
досліджень у 
тваринництві» для 
підготовки фахівців 
спеціальності 204 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва» ОС 
«Магістр». Житомир: 
Палітра-Плюс, 2019. 
52 с. 
5. Вербельчук Т. В., 
Вербельчук С. П., 
Ковальова С. П. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
лабораторних занять з 
дисципліни 



«Технологія 
виробництва 
продукції свинарства» 
розділу «Утримання 
свиней, екологічне та 
зооветеринарне 
забезпечення 
виробництва 
свинини» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
бакалавр 
спеціальності 204 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва». 
Житомир : ПП 
«Палітра-Плюс». 
2021. 86 с.
6. П’ясківський В. М., 
Слюсар М. В., 
Вербельчук Т. В., 
Лісогурська О. В. 
Методичні 
рекомендації та 
завдання до 
лабораторних занять з 
дисципліни 
«Технологія 
виробництва 
продукції 
бджільництва» на 
тему: «Кормова база 
бджіл, шляхи її 
використання та 
поліпшення. 
Технології 
бджолозапилення» 
(ІІ-й змістовний 
модуль) для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
бакалавр 
спеціальності 204 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва». 
Житомир : ПП 
«Палітра-Плюс». 
2021. 45 с.
п.п. 8. 
1. Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми № 0114U001091 
«Біоекологічні основи 
переробки та якості 
продукції 
тваринництва для 
забезпечення безпеки 
харчових продуктів» 
(період виконання 
2020-2023 рр.);
2. Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми № 0116U004202 
«Опрацювання 
технологій 
виробництва 
продукції 
тваринництва в 
умовах Полісся та 
Лісостепу України» 
(період виконання 
2016-2021 рр.).
п.п. 12. 
1. Міграція 137Сs в 
продукцію свинарства 



на радіоактивно 
забруднених 
територіях 
Овруцького району 
Житомирського 
Полісся / В. В. 
Борщенко, С. П. 
Вербельчук, О. В. 
Рязанцев, А. В. 
Ращенко. 
Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми, напрямки 
та шляхи їх 
вирішення : зб. тез 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 26-27 квіт. 2018 
р. Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. С. 50–55.
2. Вербельчук С. П., 
Слюсар М. В. 
Передумови розвитку 
органічної 
аквакультури. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
зб. доп. учасн. VI 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. Житомир : О. О. 
Євенок, 2018. С. 149–
154. 
3. Борщенко В., 
Вербельчук С. 
Міграція 
радіонуклідів у 
системі «ґрунт – 
кормові рослини – 
дикі копитні 
тварини». 
Інтеграційна система 
освіти, науки і 
виробництва в 
сучасному 
інформаційному 
просторі: матеріали V 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 24 жовтн. 2019 
р. м. Тернопіль: Крок. 
С. 19–21. 
4. Вербельчук С., 
Борщенко В. 
Накопичення 
радіонуклідів у кормах 
та організмі козулі 
європейської 
(Capreolus capreolus 
L.) у лісах Полісся 
України. Молоді вчені 
у розв’язанні 
актуальних проблем 
біології, тваринництва 
та ветеринарної 
медицини : матеріали 
XVIII всеукр. наук.-
практ. конф. (5-6 
грудня 2019 р.). Львів : 
Біологія тварин, 2019, 
т.21. №3. С. 100.
5. П’ясківський В. М., 
Вербельчук Т. В., 
Вербельчук С. П. 
Технології 
бджолиного воску для 
фармації та 
косметології. 
Практичне 
бджільництво: вимоги 
сьогодення : 
матеріали наук.-
практ. конф. (15 



вересня 2020 р). Київ, 
2020. С. 44–48.
6. Вербельчук С. П., 
Котелянець К. І., 
Гончар Д. І., 
Побережна В. В. 
Технологічні аспекти 
переробки лососевих 
(Salmonidae) в умовах 
ТОВ «Ревега» м. 
Бердичів. Проблеми 
виробництва і 
переробки 
продовольчої 
сировини та якість і 
безпечність харчових 
продуктів: зб. наук. 
праць ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. 
Житомир, 14-15 
травня 2020 р.). 
Житомир : Поліський 
національний 
університет, 2020. С. 
277−283. 
7. П’ясківський В., 
Вербельчук С., 
Вербельчук Т. 
Остерігаємося дії на 
бджіл важких металів 
та їх солей. Пасічник. 
2020. №10 (199). С. 
14–15.
8. П’ясківський В. М., 
Вербельчук С. П., 
Вербельчук Т. В. 
Теоретичні та 
практичні аспекти 
бджолиного воску. 
Topical issues of the 
development of modern 
science. Abstracts of the 
6th International 
scientific and practical 
conference. Publishing 
House “ACCENT”. 
(Sofia, Bulgaria 12-14 
February 2020). Sofia, 
Bulgaria. 2020. Pp. 
783–791. URL: 
http://sci-conf.com.ua.
9. Використання 
екскрементів для 
прогнозування 
забруднення тварин 
та продуктів 
тваринництва цезієм-
137 / В. В. Борщенко, 
С. П. Вербельчук, Т. В. 
Вербельчук, О. О. 
Лавринюк, В. М. 
П’ясківський. 
Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми, напрямки 
та шляхи їх 
вирішення : зб. пр. 
учасн. міжнар. наук.-
практ. конф., м. 
Житомир, 22-23 
квітня 2021 р. 
Житомир, 2021. С. 46–
52.
10. П’ясківський В. 
Вербельчук С., 
Вербельчук Т. 
Природні токсини для 
бджіл та людини. 
Пасічник. 2021. № 1. 
С. 13.
11. П’ясківський В. М., 



Вербельчук С. П., 
Вербельчук Т. В. 
Джерела, склад та 
вплив на бджіл паді. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
зб. доп. учасн. IXI 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Житомир, 
27-28. трав. 2021 р.). 
Житомир : Поліський 
національний 
університет, 2021. С. 
135−143.
п.п. 14. Керівництво 
студентськими 
науковими роботами, 
які зайняли призові 
місця:
1. Грубник Є. Б. 
Технологія 
виробництва та оцінка 
якості вершкового 
масла, виробленого в 
умовах ТОВ 
«Галіївський 
маслозавод» 
Чуднівського району 
Житомирської області 
(2019 р., 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт, галузь 
наук «Аграрні науки 
та продовольство», 
спеціальності 204 – 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва», 
диплом І ступеня у І 
турі, учасник – у ІІ 
турі);
2. Гладищук І. В. 
Технологічні аспекти 
переробки лососевих 
(Salmonidae) в умовах 
ТОВ «Ревега» м. 
Бердичів (2020 р., 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт, галузь 
наук «Аграрні науки 
та продовольство», 
спеціальності 204 – 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва», 
секція: «Харчова 
промисловість та 
переробка 
сільськогосподарської 
продукції», диплом І 
ступеня у І турі, 
учасник – у ІІ турі).
п.п. 19. Житомирська 
обласна організація 
Українського 
товариства мисливців 
і рибалок (член 
профспілки 32 роки).

135961 Борщенко 
Валерій 
Володимиро
вич

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Технологічний Диплом 
магістра, 

Житомирський 
сільськогоспод

арський 
інститут, рік 
закінчення: 

27 Біологія 
продуктивності 
сільськогоспод
арських тварин

Житомирський 
сільськогосподарськи
й інститут, 1986 р., 
кваліфікація – 
зооінженер, 
спеціальність – 
«Зоотехнія», диплом 



1986, 
спеціальність:  

зоотехнія

МВ №977591 від 
31.03.1986 р.

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 03.00.16 – 
екологія, 
«Радіоекологічна 
оцінка різних типів 
кормових угідь і 
використання 
сорбентів як засобу 
зниження 
надходження 
радіонуклідів в 
продукцію 
тваринництва» 
диплом КН № 
006050, від 29.06.1994 
р.

Доцент кафедри 
годівлі 
сільськогосподарських 
тварин, атестат ДЦ 
№002421 від 
20.07.2001 р.

Доктор 
сільськогосподарських 
наук, 03.00.16. – 
екологія. 
«Радіоекологічна 
оцінка стану 
природних угідь 
Українського Полісся 
та особливості їх 
використання», 
диплом ДД № 005703 
від 01.07.2016 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУВГП 
ННІ післядипломної 
освіти. Свідоцтво 12 
СПВ 156174 
«Екологічна безпека. 
Технології захисту 
навколишнього 
середовища». Дата 
видачі: 11.01.17 р.

Сільськогосподарськи
й університет ім. Гуго 
Коллонтая  (UR) у м. 
Краків, Польща. 
Сертифікат KR-
300321/020 
«Інновації у вищій 
аграрній освіті та 
сталий розвиток 
сільського 
господарства Польщі 
та України». Дата 
видачі: 30.03.2021 
року.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
7.
1. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В. 
Поживність кормових 
видів рослин лісових 



насаджень в осінній та 
зимовий періоди в 
контексті етологічних 
досліджень на 
свійських козах. 
Вісник Сумського 
НАУ. Сер. 
Тваринництво. 2018. 
Вип. 52 (34). С. 124–
128.
2. Аніонні солі нового 
покоління в  раціонах 
корів пізнього 
сухостою / В. В. 
Борщенко, А. О. 
Бернацький, О. О. 
Лавринюк, С. П. 
Вербельчук, С. Ж. 
Фарафонов. Наукові 
горизонти. 2020. № 2 
(87). С. 60–65. 
doi: 10.33249/2663-
2144-2020-87-02-60-
65
3. Кормова поведінка 
великої рогатої худоби 
та прогнозування 
споживання 
пасовищного корму 
при організації випасу 
/ В. В. Борщенко, О. О. 
Лавринюк, С. Ж. 
Фарафонов, Д. М. 
Кучер, В. С. Данилюк. 
Наукові горизонти. 
2020. № 1 (86). С. 
105–114.
4. Борщенко В. В., 
Кучер Д. М., Кочук-
Ященко О. А., 
Мамченко В. Ю., 
Лавринюк О. О. 
Сучасні методи 
аналізу та корекції 
раціонів для корів 
високопродуктивних 
стад. Наукові 
горизонти. Житомир. 
2020. № 03 (88). С. 
96–105. 
doi: 
https://doi.org/10.3324
9/2663-2144-2020-88-
3-96-105.
5. Коррекция 
рационов коров 
позднего сухостоя за 
катионно-анионным 
балансом / В. В. 
Борщенко, О. А. 
Лавринюк, А. А. 
Бернацкий, В. Н. 
Степаненко, В. П. 
Кравець. 
Зоотехническая наука 
Беларуси. Технология 
производства. 
Зоогигиена и 
содержание. Сборник 
научных трудов. 
Жодино : РУП 
«Научно-
практический центр 
Национальной 
академии наук 
Беларуси по 
животноводству», 
2020. Т. 55. Ч. 1. С. 
248–256.
6. Оцінка 
ефективності методів 



дресирування для 
підготовки службових 
собак / В. М. 
Степаненко, О. О. 
Лавринюк, В. В. 
Борщенко, М. М. 
Кривий, В. Ю. 
Мамченко, Л. М., 
Хмельничий. Вісник 
Сумського НАУ. Сер. 
Тваринництво. 2021. 
Вип. 1 (44). С. 63–68. 
doi: 
https://doi.org/10.3284
5/bsnau.lvst.2021.1.9
7. Борщенко В. В., 
Кучер Д. М., Кочук-
Ященко О. А., 
Лаговська О. С., 
Марчук Н. П. Оцінка 
впливу живлення, 
програмного 
менеджменту годівлі 
на склад молока корів: 
літературний огляд. 
Вісник Сумського 
НАУ. Сер. 
Тваринництво. 2021. 
Вип. 2 (45). С. 62–67. 
doi: 
https://doi.org/10.3284
5/bsnau.lvst.2021.2.9. 
п.п. 2. Вертикальний 
багатокорпусний 
вулик : пат. 140633 
Україна. МПК (2006): 
A01K 47/00. № 
u201907702 ; заявл. 
08.07.2019 ; опубл. 
10.03.20, Бюл. № 5.
п.п. 3. Технологія 
кормів : навч. посіб. / 
М. М. Кривий, В. В. 
Борщенко, В. М. 
Степаненко, О. О. 
Лавринюк, В. Ю. 
Мамченко. Житомир : 
Полісся, 2019. 220 с.
п.п. 4. 
1. Раціональне 
використання 
пасовищ у м’ясному 
скотарстві в умовах 
Західного Полісся : 
науково-практичне 
видання / С. Ж. 
Фарафонов, В. В. 
Борщенко та ін. 
Рокині : Волинська 
державна 
сільськогосподарська 
дослідна станція 
НААН. 2018. 42 с.
2. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В. 
Методичні розробки 
до лабораторних 
занять з професійної 
та практичної 
підготовки навчальної 
дисципліни 
«Технологія кормів та 
кормових добавок» на 
тему: «Технологія та 
моделювання 
використання 
пасовищ». Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. 42 с.
3. Застосування 
пробіотиків бактерій 
роду Bacillus у 



м΄ясному скотарстві 
Волині у критичні 
періоди утримання / 
С. Ж. Фарафонов, А. О. 
Соколова, М. М. 
Казимир, Р. Т. 
Назаркевич, В. В. 
Борщенко, О. П. 
Бойко, Ю. В. 
Потапчук, В. І. Стахів, 
В. О. Трокоз, О. А. 
Чирка та ін. Рокині : 
Волинська державна 
сільськогосподарська 
дослідна станція 
НААН. 2019. 31 с.
4. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В., 
Потапчук Ю. М. 
Методичні розробки 
до лабораторних 
занять з професійної 
та практичної 
підготовки навчальної 
дисципліни 
«Екологічні основи 
живлення тварин». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 78 с. 
5. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В., 
Потапчук Ю. М. 
Методичні розробки 
до лабораторних 
занять з професійної 
та практичної 
підготовки навчальної 
дисципліни «Екологія 
живлення тварин». 
Складання, аналіз та 
корекція раціонів 
високопродуктивних 
корів за сучасними 
показниками 
поживності та 
відповідно із 
систематизованими 
підходами. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2017. 18 с. 
6. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В., 
Потапчук Ю. М. 
Методичні розробки 
до лабораторних 
занять з професійної 
та практичної 
підготовки навчальної 
дисципліни «Екологія 
живлення тварин». 
Розробка науково-
обґрунтованої 
системи випасу 
м’ясної худоби на 
Українському Поліссі. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 18 с.
7. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В. 
Методичні 
рекомендації до 
лабораторно-
практичних занять з 
професійної та 
практичної підготовки 
навчальної 
дисципліни 
«Технологія кормів та 
кормових добавок» на 
тему: Альтернативні 
види грубих кормів у 
годівлі 



високопродуктивних  
корів. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. 14 с. 
8. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В. 
Методичні 
рекомендації до 
лабораторно-
практичних занять з 
професійної та 
практичної підготовки 
навчальної 
дисципліни 
«Технологія кормів та 
кормових добавок» на 
тему: Як одержати 
кукурудзяний силос з 
високою 
продуктивною дією. 
Досвід США. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. 30 с. 
9. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В. 
Методичні 
рекомендації до 
лабораторно-
практичних занять з 
професійної та 
практичної підготовки 
навчальної 
дисципліни «Біологія 
продуктивності 
сільськогосподарських 
тварин» на тему: 
Метаболічні 
порушення у 
молочних корів та їх 
попередженнями 
засобами годівлі. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018.  28 с. 
10. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В. 
Методичні 
рекомендації до 
лабораторно-
практичних занять з 
професійної та 
практичної підготовки 
навчальної 
дисципліни 
«Технологія кормів та 
кормових добавок» на 
тему: Основні 
пріоритети та точки 
контролю у 
менеджменті заготівлі 
та використання 
силосу та сінажу у 
годівлі 
високопродуктивних 
корів. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. 41 с. 
11. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В. 
Методичні розробки 
до лабораторних 
занять з професійної 
та практичної 
підготовки навчальної 
дисципліни 
«Технологія кормів та 
кормових добавок». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. 33 с.
п.п. 7. Заступник 
голови 
спеціалізованої вченої 
ради Поліського 
національного 



університету із захисту 
кандидатських 
дисертацій: К 
14.083.01 за 
спеціальністю 
03.00.16 «Екологія» 
(наказ № 1412 к від 
18.12.18 р.).
п.п. 8. Керівник та 
відповідальний 
виконавець теми 
науково-дослідної 
роботи, яка має номер 
держреєстрації: 
«Технологічна та 
радіоекологічна 
оцінка умов живлення 
жуйних тварин та 
розробка способів їх 
поліпшення  
кормовими засобами 
на Українському 
Поліссі» (ДР № 
0117U005643, 2017-
2022 рр).
п.п. 11. Науковий 
консультант ПСП 
«Новоселиця» 
Попільнянського 
району Житомирської 
області з питань 
корекції раціонів 
корів за вгодованістю і 
біохімічним складом 
молока тварин.
п.п. 12. 
1. Радіологічні 
наслідки 
використання 
природних угідь при 
виробництві 
яловичини / В. В. 
Борщенко, А. В. 
Рязанцев, Ю. М. 
Потапчук С. П. 
Вербельчук, М. М. 
Кривий. Наукові 
читання – 2017 : 
наук.-теорет. зб.  
ЖНАЕУ, Наук.-
інновац. ін-т екології 
та лісу.  Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. С. 24–
30.
2. Параметри міграції 
137Сs в продукцію 
свинарства на 
радіоактивно 
забруднених 
територіях 
Овруцького району 
Житомирської області 
/ В. В. Борщенко, С. П. 
Вербельчук, О. В. 
Рязанцев, А. В. 
Ращенко. Наука. 
Освіта. Практика : 
матеріали наук.-
практ. конф. (12 
жовтня 2017 р.). 
Житомир: Вид-во ЕЦ 
«Укрекобіокон», 2017. 
С. 27−33.  
3. Рязанцев О. В., 
Борщенко В. В. 
Використання 
органічних кормових 
засобів в літній 
підгодівлі корів 
молочного напрямку 
продуктивності на 



пасовищах. Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. С. 368−373.  
4. Міграція 137Сs в 
продукцію свинарства 
на радіоактивно 
забруднених 
територіях 
Овруцького району 
Житомирської області 
/ В. В. Борщенко, С. П. 
Вербельчук, О. В. 
Рязанцев, А. В. 
Ращенко. 
Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми, напрямки 
та шляхи їх 
вирішення :матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. С. 
50−55.  
5. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В. 
Кормові види рослин 
лісових насаджень в 
умовах продовженого 
пасовищного сезону. 
Молоді вчені у 
вирішенні проблем 
тваринництва та  
ветеринарії : 
матеріали четвертої 
наук.-практ. конф. (22 
березня 2018 р.). 
Житомир : Полісся, 
2018.  С. 66−68.  
6. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В.  
Житній  силос  
раннього укосу − 
ключ до ефективного 
використання 
клітковини в раціонах. 
Проблеми 
виробництва і 
переробки 
продовольчої  
сировини  та якість і 
безпечність  харчових 
продуктів : зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-
практ. конф. (16-17 
травня 2019 р.).  
Житомир : ЖДУ ім. 
І.Франка, 2019. С. 
234−239.  
7. Борщенко В. В. Стан 
та шляхи 
удосконалення 
освітянської концепції 
з напряму «Годівля 
тварин та технологія 
кормів» у Поліському 
національному 
університеті. 
Проблеми  
виробництва і 
переробки 
продовольчої  
сировини  та якість  і  
безпечність  харчових 
продуктів : зб. наук. 
праць II Міжнар. 
наук.-практ. конф. (14-
15 травня 2020 р.). 



Житомир : Поліськй 
національний 
університет, 2020. С. 
15−21.  
8. Бернацький А. О., 
Борщенко В. В. 
Аніонні солі нового 
покоління в раціонах 
корів пізнього 
сухостою. Стан та 
перспективи 
виробництва, 
переробки і 
використання 
продукції 
тваринництва : 
матеріали VI Міжнар. 
наук. конф. 
студентської та 
учнівської молоді, (29-
30 жовтня 2019 р.). 
Кам΄янець-
Подільський : 
Видавець ПП 
Зволейко Д.Г., 2019. С. 
19–21.
9. Бернацький А. О., 
Борщенко В. В. 
Згодовування Nutri 
Cab у період пізнього 
сухостою для впливу 
на рН сечі та  
післяродові 
ускладнення. Молоді 
вчені у вирішенні 
проблем 
тваринництва та 
ветеринарії : 
матеріали VI наук.-
практ. конф. (14 лист. 
2019 р.). м. Житомир : 
Полісся, 2019. С. 10–
14.
10. Бернацький А. О., 
Борщенко В. В. 
Зоотехнічна та 
економічна 
ефективність 
використання 
аніонних солей  
нового покоління в 
раціонах сухостійних 
корів. Студентський 
науковий вісник. 
Миколаїв : 
Миколаївський НАУ, 
2019. Вип. 1 (13). С. 
14–19.
11. Борщенко В., 
Вербельчук С. 
Міграція 
радіонуклідів у 
системі «ґрунт – 
кормові рослини – 
дикі копитні 
тварини». 
Інтеграційна система 
освіти, науки і 
виробництва в 
сучасному 
інформаційному 
просторі: матеріали V 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 24 жовтн. 2019 
р. м. Тернопіль : Крок. 
С. 19–21. 
12. Вербельчук С., 
Борщенко В. 
Накопичення 
радіонуклідів у кормах 
та організмі козулі 



європейської 
(Capreolus capreolus 
L.) у лісах Полісся 
України. Молоді вчені 
у розв’язанні 
актуальних проблем 
біології, тваринництва 
та  ветеринарної 
медицини : матеріали 
XVIII всеукр. наук.-
практ. конф. (5–6 
грудня 2019 р.). Львів : 
Біологія тварин,  2019, 
т.21. №3. С. 100.
13. Борщенко В. В., 
Степаненко В. М. 
Основні напрямки 
модернізації 
професійної 
підготовки фахівців 
аграрної галузі в 
Україні і Польщі. 
Інновації у вищій 
аграрній освіті та 
сталий розвиток 
сільського 
господарства Польщі 
та України: матеріали 
наукових есе 
учасників наукового 
стажування у Кракові 
(сільськогосподарськи
й університет ім. Гуго 
Коллонтая). Краків, 
2021. С. 70–86.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН2. Розробляти, 
впроваджувати й 
модернізувати 
ефективні 
технології і 
процеси у сфері 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

методи навчання словесні, 
наочні, практичні, спосіб 
педагогічного керівництва, 
самостійна робота, методи 
проблемного викладу, 
аналітичні (написання 
огляду літератури, 
узагальнення результатів), 
пошукові та дослідницькі 
(зоотехнічні; лабораторно-
аналітичні та хімічні; 
комп’ютерного 
моделювання; 
розрахунково-порівняльні 
та економічні  - при 
проведенні  економічної 
оцінки технологічних 
рішень; математико-
статистичний - при 
проведенні біометричної 
обробки матеріалів 
досліджень), методи 
стимулювання діяльності та 
перевірки.

захист кваліфікаційної 
роботи



Організація аграрного 
бізнесу

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); залік.

Моделювання 
технологічних 
процесів у галузі

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування); екзамен

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування); екзамен.



Інноваційні технології 
переробки продукції 
тваринництва

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові 
роботи); наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання курсової роботи); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні); самостійна 
робота (проблемний; 
частково- пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль; письмовий
контроль (самостійні і
контрольні роботи,
реферати, доповіді);
практичний контроль;
тестовий контроль; залік,  
захист курсової роботи, 
екзамен.

Інноваційні технології 
виробництва 
продукції 
тваринництва

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль; письмовий
контроль (самостійні і
контрольні роботи,
реферати, доповіді);
практичний контроль;
тестовий контроль;  
екзамен.

Біологія 
продуктивності 
сільськогосподарських 
тварин

методи словесні: розповідь, 
бесіда, лекція, пояснення,  
робота з першоджерелами; 
практичні: лабораторний 
метод, практична робота, 
вправа; активні методи 
навчання (використання 
технічних засобів навчання, 
використання навчальних та 
контролюючих тестів, 
використання опорних 
конспектів лекцій); 
інтерактивні технології 
навчання (використання 
мультимедійних  засобів).

методи оцінювання 
включають у себе:  усний 
контроль(оцінювання 
активності на заняттях в 
аудиторії); письмовий 
контроль (у вигляді 
тестування,  проведення 
модульної контрольної 
роботи);  проведення 
екзамену;  оцінка виступів 
на наукових заходах.

Програмне 
управління процесами 
у галузі

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); залік.



відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково- 
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

Селекція тварин пояснювально-ілюстративні, 
частково-пошукові, 
дослідницькі методи

усний контроль; письмовий
контроль (самостійні і
контрольні роботи,
реферати, доповіді);
практичний контроль;
тестовий контроль; екзамен

Виробнича практика самостійна робота 
(проблемний; частково- 
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок; науково-дослідна 
робота.

підсумковий контроль 
здійснюється у формі 
захисту звіту.

Технології 
виробництва 
екологічно чистої та 
органічної продукції 
тваринництва

словесний метод (лекція, 
дискусія, інструкції і 
вказівки тощо); практичний  
метод (практичні заняття); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально- методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування,  складання 
реферату); самостійна 
робота (проблемний; 
частково- пошуковий); 
формування знань, умінь і 
навичок.

інформаційно-рецептивний
(словесні, наочні),
репродуктивний, лекції,
практичні заняття,
консультації, контроль
самостійної роботи,
семінари, презентації, 
екзамен.

Технологія кормів та 
живлення тварин

методи словесні: розповідь, 
бесіда, лекція пояснення, , 
робота з першоджерелами; 
практичні: лабораторний 
метод, практична робота, 
вправа; активні методи 
навчання  (використання 
технічних засобів навчання, 
використання навчальних та 
контролюючих тестів, 
використання опорних 
конспектів лекцій); 
інтерактивні технології 
навчання (використання 
мультимедійних  засобів).

методи оцінювання 
включають у себе:  усний 
контроль(оцінювання 
активності на заняттях в 
аудиторії);  письмовий 
контроль (у вигляді 
тестування,  проведення 
модульної контрольної 
роботи);  проведення заліку;  
оцінка виступів на наукових 
заходах.

РН1. Оцінювати та 
забезпечувати 
якість та 
безпечність 
технологій 
виробництва 
продукції 
тваринництва, 
кормів та кормових 
засобів, рівнів  
живлення тварин 
та продукції 
тваринного 
походження.

Організація аграрного 
бізнесу

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; залік; 
виступи на наукових 
заходах.



самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

Технологія кормів та 
живлення тварин

методи навчання 
орієнтовані на джерело 
знань: словесні (пояснення, 
розповідь, робота з 
літературою), наочні 
(демонстрація та  
ілюстрація), практичні 
(практична робота). Метод  
самостійної роботи. 
Пояснювально-
демонстративний метод. 
Активні методи навчання 
(використання проблемних 
ситуацій , круглі столи, 
використання технічних 
засобів навчання, диспути).  
Інтерактивні технології 
навчання (використання 
мультимедійних технологій  
(метод аналізу конкретних 
ситуацій), діалогове 
навчання.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); залік

Технології 
виробництва 
екологічно чистої та 
органічної продукції 
тваринництва

інформаційно-рецептивний
(словесні, наочні),
репродуктивний,
проблемний,
частково пошуковий
(евристичний), пошуковий
(дослідницький): лекції,
практичні заняття,
консультації, контроль
самостійної роботи,
семінари, дискусії, діалоги,
презентації.

інформаційно-рецептивний
(словесні, наочні),
репродуктивний, лекції,
лабораторні заняття,
консультації, контроль
самостійної роботи, 
презентації; екзамен

Селекція тварин інформаційно-рецептивний
(словесні, наочні),
репродуктивний,
проблемний,
частково-пошуковий
(евристичний), пошуковий
(дослідницький): лекції,
лабораторні заняття,
консультації, контроль
самостійної роботи,
семінари, дискусії, діалоги,
презентації.

інформаційно-рецептивний
(словесні, наочні),
репродуктивний, лекції,
лабораторні заняття,
консультації, контроль
самостійної роботи, 
презентації; екзамен

Програмне 
управління процесами 
у галузі

інформаційно-рецептивний
(словесні, наочні),
репродуктивний,
проблемний,
частково пошуковий
(евристичний), пошуковий
(дослідницький): лекції,
лабораторні заняття,
консультації, контроль
самостійної роботи,
семінари, дискусії, діалоги,
презентації.

інформаційно-рецептивний
(словесні, наочні),
репродуктивний, лекції,
лабораторні заняття,
консультації, контроль
самостійної роботи, 
презентації, залік

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

методи навчання словесні, 
наочні, практичні, спосіб 
педагогічного керівництва, 
самостійна робота, методи 
проблемного викладу, 
аналітичні (написання 
огляду літератури, 
узагальнення результатів), 
пошукові та дослідницькі 
(зоотехнічні; лабораторно-
аналітичні та хімічні; 

захист кваліфікаційної 
роботи.



комп’ютерного 
моделювання; 
розрахунково-порівняльні 
та економічні  - при 
проведенні  економічної 
оцінки технологічних 
рішень; математико-
статистичний - при 
проведенні біометричної 
обробки матеріалів 
досліджень), методи 
стимулювання діяльності та 
перевірки.

Моделювання 
технологічних 
процесів у галузі

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист  
презентації, реферату; 
екзамен.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

Інноваційні технології 
переробки продукції 
тваринництва

словесний, практичний та 
наочний методи,
пошуковий 
(дослідницький): лекції, 
лабораторні, практичні 
заняття, консультації, 
контроль самостійної 
роботи,
семінари, дискусії, діалоги,
презентації

інформаційно-рецептивний
(словесні, наочні),
репродуктивний, лекції, 
лабораторні заняття, 
консультації, контроль 
самостійної роботи, 
семінари, презентації

Інноваційні технології 
виробництва 

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 

інформаційно-рецептивний
(словесні, наочні),



продукції 
тваринництва

практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

репродуктивний, лекції, 
лабораторні заняття, 
консультації, контроль 
самостійної роботи, 
презентації, екзамен

Біологія 
продуктивності 
сільськогосподарських 
тварин

методи навчання 
орієнтовані на джерело 
знань: словесні (пояснення, 
розповідь, робота з 
літературою), наочні 
(демонстрація та  
ілюстрація), практичні 
(практична робота). Метод  
самостійної роботи. 
Пояснювально-
демонстративний метод. 
Активні методи навчання 
(використання проблемних 
ситуацій , круглі столи, 
використання технічних 
засобів навчання, диспути,). 
Інтерактивні технології 
навчання (використання 
мультимедійних технологій  
(метод аналізу конкретних 
ситуацій), діалогове 
навчання.

поточний контроль  знань 
проводиться  у вигляді 
проміжної атестації, 
експрес-контролю під час 
проведення практичних 
занять; виконання 
самостійних робіт, 
рефератів. Підсумковий 
контроль знань проводиться 
у вигляді екзамену у системі 
дистанційного навчання або 
письмово.

Атестаційний іспит самостійна робота  з 
опорними конспектами 
лекцій, літературними 
джерелами, реферування 
джерел літератури, 
анотування статей та інших 
літературних джерел, пошук 
і конспектування наукової 
інформації у інтернеті

екзамен

Виробнича практика самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок; науково-дослідна 
робота.

підсумковий контроль 
здійснюється у формі 
захисту звіту.

РН10. Нести 
відповідальність за 
розвиток 
професійних знань і 
практик, 
оцінювання 
стратегічного 
розвитку команди, 
формування 
ефективної 
кадрової політики.

Виробнича практика самостійна робота 
(проблемний; частково- 
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок; науково-дослідна 
робота.

Підсумковий контроль 
здійснюється у формі 
захисту звіту.

Селекція тварин словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; 
виступи на наукових 



з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

заходах; екзамен.

Програмне 
управління процесами 
у галузі

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(лабораторні, практичні 
заняття); наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); залік.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

робота з навчально- 
методичною літературою 
(тезування, анотування, 
рецензування); самостійна 
робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); науково- 
дослідна робота.

захист кваліфікаційної 
роботи.

Організація аграрного 
бізнесу

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; залік; 
виступи на наукових 
заходах.



Моделювання 
технологічних 
процесів у галузі

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота);  
екзамен.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування); екзамен.

Інноваційні технології 
переробки продукції 
тваринництва

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття); наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання  курсової 
роботи); відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні); самостійна 
робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування); залік, захист  
курсової роботи; екзамен; 
виступи на наукових 
заходах.



Інноваційні технології 
виробництва 
продукції 
тваринництва

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

інформаційно-рецептивний
(словесні, наочні),
репродуктивний, лекції, 
консультації, контроль 
самостійної роботи, 
презентації, екзамен.

Біологія 
продуктивності 
сільськогосподарських 
тварин

словесні (лекція, розповідь, 
пояснення), наочні 
(ілюстрація, демонстрація, 
спостереження), практичні і 
дослідницькі (практична 
/лабораторна робота).

усний контроль шляхом 
оцінювання активності 
студента на аудиторних 
заняттях, виконанні ними 
самостійної роботи; 
письмовий контроль 
успішності студента шляхом 
тестування, проведення 
модульних контрольних 
робіт; екзамен; виступи на 
наукових заходах.

Атестаційний іспит cамостійна робота  з 
опорними конспектами  
лекцій, літературними 
джерелами, реферування 
джерел літератури, 
анотування статей та інших 
літературних джерел, пошук 
і конспектування наукової 
інформації у інтернеті.

екзамен.

Технології 
виробництва 
екологічно чистої та 
органічної продукції 
тваринництва

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, складання 
реферату); відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні); самостійна 
робота (проблемний; 
частково- пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; 
виступи на наукових 
заходах; екзамен.

Технологія кормів та 
живлення тварин

словесні (лекція, розповідь, 
пояснення), наочні 
(ілюстрація, демонстрація, 
спостереження), практичні і 
дослідницькі (практична 
/лабораторна робота).

усний контроль шляхом 
оцінювання активності 
студента на аудиторних 
заняттях, виконанні ним 
самостійної роботи; 
письмовий контроль 
успішності студента шляхом 
тестування, проведення 
модульних контрольних 



робіт; залік; оцінка виступів 
на наукових заходах.

РН3. Здійснювати 
дослідження 
та/або провадити 
інноваційну 
діяльність з метою 
отримання нових 
знань та 
створення нових 
технологій та 
продуктів в сфері 
тваринництва та 
в ширших 
мультидисципліна
рних контекстах

Виробнича практика самостійна робота 
(проблемний; частково- 
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок; науково-дослідна 
робота.

підсумковий контроль 
здійснюється у формі 
захисту звіту.

Програмне 
управління процесами 
у галузі

інформаційно-рецептивний
(словесні, наочні),
репродуктивний,
проблемний,
частково-пошуковий
(евристичний), пошуковий
(дослідницький): лекції,
практичні заняття,
консультації, контроль
самостійної роботи,
семінари, дискусії, діалоги,
презентації.

інструктивно-практичний,
пояснювально-
спонукальний.
усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); залік.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

робота з навчально- 
методичною літературою 
(тезування, анотування, 
рецензування); самостійна 
робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); науково-
дослідна робота.

захист кваліфікаційної 
роботи.

Моделювання 
технологічних 
процесів у галузі

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування); екзамен.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування); екзамен.



дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

Інноваційні технології 
переробки продукції 
тваринництва

cловесний, практичний та 
наочний методи,
пошуковий 
(дослідницький): лекції, 
лабораторні та практичні 
заняття, консультації, 
контроль самостійної 
роботи,
семінари, дискусії, діалоги,
презентації.

інструктивно-практичний,
пояснювально-
спонукальний.

Інноваційні технології 
виробництва 
продукції 
тваринництва

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування); екзамен.

РН4. 
Застосовувати 
сучасні 
математичні 
методи, 
інформаційні 
технології та 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення для 
досліджень і 
розробок у сфері 
технологій 
виробництва і 
переробки 
продуктів 
тваринництва.
ва.

Технологія кормів та 
живлення тварин

словесні (лекція, розповідь, 
пояснення), наочні 
(ілюстрація, демонстрація, 
спостереження), практичні і 
дослідницькі (практична 
/лабораторна робота).

усний контроль шляхом 
оцінювання активності 
студента на аудиторних 
заняттях, виконанні ним 
самостійної роботи; 
письмовий контроль 
успішності студента шляхом 
тестування, проведення 
модульних контрольних 
робіт; залік; оцінка виступів 
на наукових заходах.

Виробнича практика самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок; науково-дослідна 
робота.

підсумковий контроль 
здійснюється у формі 
захисту звіту.

Селекція тварин інформаційно-рецептивний
(словесні, наочні),
репродуктивний,
проблемний,
частково пошуковий
(евристичний), пошуковий
(дослідницький): лекції,
практичні заняття,
консультації, контроль
самостійної роботи,
семінари, дискусії, діалоги,
презентації.

інструктивно-практичний,
пояснювально-
спонукальний.
усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен.

Програмне 
управління процесами 
у галузі

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); залік.



ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

робота з навчально- 
методичною літературою 
(тезування, анотування, 
рецензування); самостійна 
робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); науково-
дослідна робота.

захист кваліфікаційної 
роботи.

Моделювання 
технологічних 
процесів у галузі

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування); екзамен.



формування знань, умінь і 
навичок.

Інноваційні технології 
переробки продукції 
тваринництва

cловесний, практичний та 
наочний методи, пошуковий
(дослідницький): лекції,
лабораторні заняття,
консультації, контроль
самостійної роботи,
семінари, дискусії, діалоги,
презентації.

інструктивно-практичний,
пояснювально-
спонукальний.
усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); залік, 
захист курсової роботи, 
екзамен.

Інноваційні технології 
виробництва 
продукції 
тваринництва

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен.

РН5. 
Відшуковувати 
необхідні дані в 
науковій 
літературі, базах 
даних та інших 
джерелах, 
аналізувати та 
оцінювати ці дані.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

захист кваліфікаційної 
роботи.

Виробнича практика самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок; науково-дослідна 
робота.

підсумковий контроль 
здійснюється у формі 
захисту звіту.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування); екзамен.



новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

Інноваційні технології 
переробки продукції 
тваринництва

робота  з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні).

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування);
залік, захист курсової 
роботи, екзамен.

Інноваційні технології 
виробництва 
продукції 
тваринництва

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен.

РН6. Будувати та 
досліджувати 
моделі 
технологічних 
процесів 
виробництва і 
переробки 
продуктів 
тваринництва, 
оцінювати їх 
адекватність, 
визначати межі 
застосовності.

Виробнича практика самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок; науково-дослідна 
робота.

підсумковий контроль 
здійснюється у формі 
захисту звіту.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

захист кваліфікаційної 
роботи.

Моделювання 
технологічних 
процесів у галузі

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 



(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; 
екзамен; виступи на 
наукових заходах.

РН7. Здійснювати 
управління 
складною 
діяльністю у сфері 
виробництва і 
переробки 
продуктів 
тваринництва, 
визначати цілі та 
завдання, 
планувати і 
розподіляти 
роботи, управляти 
ресурсами.

Технологія кормів та 
живлення тварин

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда 
тощо);практичний метод  
(лабораторно-практичні 
заняття, розрахункові 
роботи тощо);наочний 
метод (метод ілюстрацій  і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою(конспектуванн
я, тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні 
тощо);самостійна робота  
(виконання завдань 
проблемного, пошукового, 
дослідницького характеру).

поточний контроль знань 
проводиться в усній формі 
(опитування за 
результатами 
опрацьованого матеріалу), 
тестового контролю, оцінці 
самостійної роботи студента. 
Підсумковий контроль 
знань у вигляді заліку у 
системі дистанційного 
навчання або письмово.

Технології 
виробництва 
екологічно чистої та 
органічної продукції 
тваринництва

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття); наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, формування 
реферату); відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково- 
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен.

Селекція тварин словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; 



метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

екзамен; виступи на 
наукових заходах; екзамен.

Програмне 
управління процесами 
у галузі

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); залік.

Організація аграрного 
бізнесу

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); залік; 
виступи на наукових 
заходах.

Моделювання 
технологічних 
процесів у галузі

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 



заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування); екзамен.

Інноваційні технології 
переробки продукції 
тваринництва

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття); наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
формування курсової 
роботи); відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні); самостійна 
робота (проблемний; 
частково- пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування); залік, захист 
курсової роботи; екзамен; 
виступи на наукових 
заходах.

Інноваційні технології 
виробництва 
продукції 
тваринництва

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування); екзамен.



з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

Біологія 
продуктивності 
сільськогосподарських 
тварин

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод  
(лабораторно-практичні 
заняття, розрахункові 
роботи тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій  і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою(конспектуванн
я, тезування, анотування, 
рецензування, складання 
реферату); відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні тощо); 
самостійна робота  
(виконання завдань 
проблемного, пошукового, 
дослідницького характеру).

поточний контроль знань 
проводиться в усній формі 
(опитування за 
результатами 
опрацьованого матеріалу), 
тестового контролю, оцінці 
самостійної  роботи 
студента. Підсумковий 
контроль знань у вигляді 
екзамену у системі 
дистанційного навчання або 
письмово.

Атестаційний іспит cамостійна робота  з 
опорними конспектами  
лекцій, літературними 
джерелами, реферування 
джерел літератури, 
анотування статей та інших 
літературних джерел, пошук 
і конспектування наукової 
інформації у інтернеті.

екзамен

Виробнича практика самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок; науково-дослідна 
робота.

підсумковий контроль 
здійснюється у формі 
захисту звіту.

РН8. Вільно 
спілкуватись усно і 
письмово 
українською мовою 
та однією з 
іноземних мов при 
обговоренні 
професійних 
питань, досліджень 
та інновацій в 
сфері виробництва 
і переробки 
продуктів 
тваринництва та 
дотичних проблем.

Фахова іноземна мова 
(рівень В2)

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен.



самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

Виробнича практика самостійна робота 
(проблемний; частково- 
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок; науково-дослідна 
робота.

підсумковий контроль 
здійснюється у формі 
захисту звіту.

Програмне 
управління процесами 
у галузі

інформаційно-рецептивний
(словесні, наочні),
репродуктивний,
проблемний,
частковопошуковий
(евристичний), пошуковий
(дослідницький): лекції,
практичні заняття,
консультації, контроль
самостійної роботи,
семінари, дискусії, діалоги,
презентації.

пояснювально-
спонукальний.
усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); залік

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

захист кваліфікаційної 
роботи.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування); екзамен.

Інноваційні технології 
переробки продукції 
тваринництва

cловесний, практичний та 
наочний методи,
пошуковий 
(дослідницький): лекції, 
лабораторні та практичні 
заняття, консультації, 
контроль самостійної 
роботи,

інструктивно-практичний,
пояснювально-
спонукальний.



семінари, дискусії, діалоги,
презентації.

Інноваційні технології 
виробництва 
продукції 
тваринництва

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен.

Атестаційний іспит cамостійна робота  з 
опорними конспектами  
лекцій, літературними 
джерелами, реферування 
джерел літератури, 
анотування статей та інших 
літературних джерел, пошук 
і конспектування наукової 
інформації у інтернеті.

екзамен.

РН9. Приймати 
ефективні рішення 
з питань 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва, у 
тому числі у 
складних і 
непередбачуваних 
умовах, 
прогнозувати їх 
розвиток, 
визначати 
фактори, що 
впливають на 
досягнення 
поставлених цілей, 
аналізувати і 
порівнювати 
альтернативи, 
оцінювати ризики 
та імовірні 
наслідки рішень.

Атестаційний іспит cамостійна робота  з 
опорними конспектами  
лекцій, літературними 
джерелами, реферування 
джерел літератури, 
анотування статей та інших 
літературних джерел, пошук 
і конспектування наукової 
інформації у інтернеті.

екзамен.

Біологія 
продуктивності 
сільськогосподарських 
тварин

методи навчання за 
джерелом знань ‒  словесні: 
лекція, розповідь, 
пояснення, бесіда, 
інструктаж, робота з 
літературою  (читання, 
конспектування, розробка 
графіків); наочні: 
демонстрація, 
спостереження;  практичні: 
практична робота,  
лабораторний метод; 
методи навчання за 
характером та рівнем 
виконання самостійної 
роботи студентів; (5) активні 
методи навчання: 
використання технічних 
засобів навчання, диспути,  
екскурсії, використання 
тестового контролю знань, 
використання опорного 
конспекту лекцій.

проведення проміжного 
контролю, який включає 
оцінку:  рівня знань 
студента під час практичних 
занять;
активність під час 
обговорення питань, що 
виносились на  занятті, 
результати захисту 
практичних робіт; 
самостійне опрацювання 
тем; написання рефератів; 
підготовка презентацій або 
інших індивідуальних 
завдань, екзамен

Інноваційні технології 
переробки продукції 
тваринництва

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття); наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 

методи формування умінь і 
навичок, застосування
здобутих знань, умінь і 
навичок; екзамен.



літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання курсової роботи); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні); самостійна 
робота (проблемний; 
частково-пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

Інноваційні технології 
виробництва 
продукції 
тваринництва

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування); екзамен

Технологія кормів та 
живлення тварин

методи навчання за 
джерелом знань ‒ словесні: 
лекція, розповідь, 
пояснення, бесіда, 
інструктаж, робота з 
літературою  (читання, 
конспектування, розробка 
графіків); наочні: 
демонстрація, 
спостереження;  практичні: 
практична робота,  
лабораторний метод; 
методи навчання за 
характером та рівнем 
виконання самостійної 
роботи студентів; активні 
методи навчання: 
використання технічних 
засобів навчання, диспути,  
екскурсії, використання 
тестового контролю знань, 
використання опорного 
конспекту лекцій.

проведення проміжного 
контролю, який включає 
оцінку:  рівня знань 
студента під час практичних 
занять; активність під час 
обговорення питань, що 
виносились на  занятті, 
результати захисту 
практичних робіт; 
самостійне опрацювання 
тем; написання рефератів; 
підготовка презентацій або 
інших індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль у 
вигляді заліку.

Технології 
виробництва 
екологічно чистої та 
органічної продукції 
тваринництва

інформаційно-рецептивний
(словесні, наочні),
репродуктивний,
проблемний,
частково-пошуковий
(евристичний), пошуковий
(дослідницький): лекції,
практичні заняття,
консультації, контроль
самостійної роботи,
семінари, дискусії, діалоги,
презентації.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); 
екзамен.

Виробнича практика самостійна робота 
(проблемний; частково-

підсумковий контроль 
здійснюється у формі 



пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок; науково-дослідна 
робота.

захисту звіту.

Селекція тварин словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(практичні заняття, 
розрахункові, графічні 
роботи тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування, модульна 
контрольна робота); захист 
презентації, реферату; 
виступи на наукових 
заходах; екзамен.

Програмне 
управління процесами 
у галузі

інформаційно-рецептивний
(словесні, наочні),
репродуктивний,
проблемний,
частково пошуковий
(евристичний), пошуковий
(дослідницький): лекції,
практичні заняття,
консультації, контроль
самостійної роботи,
семінари, дискусії, діалоги,
презентації.

методи формування умінь і 
навичок, застосування
здобутих знань, умінь і 
навичок; залік.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

захист кваліфікаційної 
роботи.

Організація аграрного 
бізнесу

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 

методи формування умінь і 
навичок, застосування
здобутих знань, умінь і 
навичок; залік.



навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

Моделювання 
технологічних 
процесів у галузі

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб- 
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

методи формування умінь і 
навичок, застосування
здобутих знань, умінь і 
навичок; екзамен.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
практичний метод 
(семінарські, практичні 
заняття, тощо); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій); робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату); 
відеометод у сполученні з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо); 
самостійна робота 
(проблемний; частково-
пошуковий; 
дослідницький); 
формування знань, умінь і 
навичок.

усний контроль 
(оцінювання активності на 
аудиторних заняттях); 
письмовий контроль 
(тестування); екзамен.

 


