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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  

Промислове тваринництво і здоров’я тварин 

  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Промислове тваринництво і здоров’я 

тварин 

Назва компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

 

ФК 8. Здатність раціонально 

використовувати матеріальні, фінансові та 

трудові ресурси при  виробництві та 

переробці продукції тваринництва. 

ФК 17. Здатність підтримувати належний 

рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

ФК 18. Здатність продемонструвати 

розуміння вимог до діяльності за 

спеціальністю, зумовлених необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні та практичні заняття, 

розв’язок ситуаційних завдань, командна 

робота. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр: 3,4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6, 8 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач к. вет. н., старший викладач Ковальчук І. І. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Технологій виробництва продукції 

тваринництва 

   

Результати навчання (уміння та навички):   

РН 9. Мати базові знання різних технологій виробництва та переробки тваринницької 

продукції. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань):  

1. Вступ. Основи клінічної діагностики. 

2. Патологія та діагностика захворювань серцево-судинної системи та системи дихання. 

3. Патологія захворювань системи травлення. 

4. Діагностика та профілактика захворювань нервової системи. 

5. Патологія обміну речовин. 

6. Хвороби кінцівок. 

7. Зооантропонози. 
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8. Інфекційні хвороби властиві окремим видам тварин (врх, дрх, свині) та птиці. 

9. Інфекційні хвороби молодняку. 

10. Поняття про гельмінтози тварин. 

11. Гельмінтози жуйних. 

12. Гельмінтози свиней. 

13. Гельмінтози птиці. 

14. Особливості проведення дегельмінтизації у тварин. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання у формі усного та письмового опитування, тестування. Поточний контроль 

здійснюється за накопичувальною системою з врахуванням відвідування занять, 

своєчасного захисту лабораторно-практичних занять, самостійної роботи, успішного 

виконання модульних контрольних робіт. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

іспиту. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів за 1-ну правильну відповідь тесту – 0,4 бала; 

- кількість балів за опрацьовану лекцію – 0,5 бала; 

- кількість балів за лабораторне заняття – 1 бал; 

- кількість балів за самостійну роботу – 0,5 бала. 

Максимальна оцінка становить 60 балів, а мінімальна – 36 балів (60 %). 

Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних за 

результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю відповідно 

до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів (60 балів в системі 

ECTS). Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової перевірки успішності, за результатами навчання становить у середньому як 

мінімум 36 бали або 60 балів у системі ECTS. Мінімально можлива кількість балів, 

отриманих студентом у випадку складання іспиту, дорівнює 24. Максимально можлива 

кількість отриманих балів – 40. 

Підсумкові бали за залік складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що 

округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку та 

балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Технологія продукції бджільництва 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Технологія продукції бджільництва 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

 

СК01. Здатність використовувати професійні 

знання в галузі виробництва і переробки продукції 

тваринництва для ефективного ведення бізнесу. 

СК06. Здатність застосовувати базові знання 

економіки, організації та менеджменту у 

виробництві та переробці продукції тваринництва. 

СК12. Здатність аналізувати господарську 

діяльність підприємства, вести первинний облік 

матеріальних цінностей, основних засобів, праці та 

її оплати. 

СК15. Здатність здійснювати контроль 

технологічних процесів під час виробництва і 

переробки продукції бджільництва, вівчарства, 

козівництва, конярства, аквакультури, 

кролівництва і звірівництва та ведення 

собаківництва, декоративного рибництва і 

птахівництва. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні та практичні заняття, 

командна робота, аналіз ситуаційних завдань 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр: 2,3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3,5 семестр 

 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач к. с.-г. н., старший викладач Лісогурська О. В. 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни)  

Кафедра технологій виробництва продукції 

тваринництва 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН01. Забезпечувати дотримання параметрів та контролювати технологічні процеси з 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

РН02. Навчати співробітників підприємства сучасних та нових компонентів технологічних 

процесів з виробництва і переробки продукції тваринництва. 

РН03. Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних чинників та 

виробничих ситуацій. 
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РН04. Організовувати спільну діяльність робочого колективу. 

РН05. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН12. Застосовувати закони економіки, організації та менеджменту у виробництві та 

переробці продукції тваринництва. 

РН16. Впроваджувати і використовувати на практиці науково обґрунтовані технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

РН18. Здійснювати первинний облік матеріальних цінностей, основних засобів, праці та її 

оплати. 

РН22. Забезпечувати параметри та здійснювати технологічний контроль сучасних 

технологій виробництва продукції бджільництва, вівчарства, козівництва, конярства, 

аквакультури, кролівництва і звірівництва та ведення собаківництва, декоративного 

рибництва і птахівництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ. 

2. Технологія меду. 

3. Технологія воску. 

4. Технологія бджолиного обніжжя. 

5. Технологія прополісу. 

6. Технологія маточного молочка. 

7. Технологія гомогенату трутневих личинок. 

8. Технологія бджолиної отрути. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Форма підсумкового контролю: залік  

Поточний і підсумковий контроль проводиться у формі тестування. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 1,0 бал 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 2,0 бали. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 5 балів. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Утримання бджолиних сімей 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Утримання бджолиних сімей 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

 

СК15. Здатність здійснювати контроль 

технологічних процесів під час виробництва і 

переробки продукції бджільництва, вівчарства, 

козівництва, конярства, аквакультури, кролівництва 

і звірівництва та ведення собаківництва, 

декоративного рибництва і птахівництва. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, лабораторні та практичні заняття,  

самостійна та командна робота, поточне та 

підсумкове тестування, аналіз ситуаційних завдань 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр: 2, 3 курс 

 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

201 «Агрономія» 

203 «Садівництво та виноградарство» 

205 «Лісове господарство» 

208 «Агроінженерія» 

183 «Технології захисту навколишнього 

середовища» 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3, 6 семестр 

 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень,окрім студентів з алергічною 

реакцією на апітоксин 

Викладач  доцент, к. с.-г. н. П’ясківський В. М., Слюсар М.В.  

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Технологій виробництва продукції тваринництва 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Забезпечувати дотримання параметрів та контролювати технологічні процеси з 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

РН02. Навчати співробітників підприємства сучасних та нових компонентів технологічних 

процесів з виробництва і переробки продукції тваринництва. 

РН03. Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних чинників та 

виробничих ситуацій. 

РН04. Організовувати спільну діяльність робочого колективу. 

РН05. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН06. Впливати на дотримання вимог щодо збереження навколишнього середовища. 

РН11. Забезпечувати оптимальні умови утримання сільськогосподарських тварин і 

мікроклімат технологічних приміщень. 
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РН12. Застосовувати закони економіки, організації та менеджменту у виробництві та 

переробці продукції тваринництва. 

РН16. Впроваджувати і використовувати на практиці науково обґрунтовані технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

РН18. Здійснювати первинний облік матеріальних цінностей, основних засобів, праці та її 

оплати. 

РН22. Забезпечувати параметри та здійснювати технологічний контроль сучасних 

технологій виробництва продукції бджільництва, вівчарства, козівництва, конярства, 

аквакультури, кролівництва і звірівництва та ведення собаківництва, декоративного 

рибництва і птахівництва. 

РН23. Застосовувати знання з біології тварин, зоології, етології, генетики, мікробіології, 

еволюції, біотехнології, радіобіології та радіоекології для реалізації ефективних 

технологій виробництва і переробки їх продукції. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вулики. Історія, будова, типи та призначення. 

2. Інвентар і механізми догляду бджолами. 

3. Інвентар та  обладнання для виробництва продуктів бджільництва. 

4. Спеціалізація у бджільництві. 

5. Виробничі пасічні приміщення та зимівники. 

6. Тематика огляду бджолиних сімей. Безпека праці на пасіці. 

7. Забезпечення кормами та підгодівля бджіл. 

8. Вибракування стільників  - поновлення гнізд. 

9. Методи утримання бджолиних сімей у різних типах вуликів. 

10.Розмноження бджолиних сімей. 

11. Перевезення бджіл до медоносів та на запилення. 

12. Використання різних типів взятків. 

13. Зимівля бджіл. Способи збирання гнізда 

14. Породи бджіл та породне районування 

15. Методи розведення бджіл. 

16. Селекційно-племінна робота. Часовий відбір 

17. Виведення та заміна бджолиних маток. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Форма підсумкового контролю: екзамен  

Поточний і підсумковий контроль проводиться у формі тестування. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 1,0 бал 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 2,0 бали. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 5 балів. 

 

  



11 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Технологія виробництва продукції козівництва  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Технологія виробництва продукції козівництва 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

 

ЗК03. Здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК04. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ФК01. Здатність використовувати професійні 

знання в галузі для ефективного ведення бізнесу. 

ФК09. Здатність здійснювати контроль 

технологічних процесів під час виробництва та 

переробки продукції птахівництва, бджільництва, 

вівчарства, конярства, аквакультури, кролівництва і 

звірівництва. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, тестування, 

вирішення ситуаційних завдань командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр: 2, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4, 6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач к. с.-г. н., доцент Ткачук Володимир Петрович 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Технологій виробництва продукції тваринництва 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН15. Забезпечувати параметри та здійснювати технологічний контроль виробництва 

продукції птахівництва, бджільництва, вівчарства, конярства, звірівництва, кролівництва, 

козівництва, аквакультури та собаківництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ. Сучасний стан і перспективи розвитку козівництва в Україні та за кордоном. 

2. Біологічні та господарські особливості кіз. Породи кіз. 

3. Вовнова і пухова продуктивність кіз, шкіра і хутро кіз. 

4. Молочна та м’ясна продуктивність кіз. 

5. Селекція кіз. Племінна робота у козівництві. 

6. Відтворення стада кіз. Годівля і утримання кіз. 

7. Одержання і первинна переробка продукції кіз. 
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8. Економіка козівництва в сучасних умовах національного і світового ринку. 

9. Сучасні системи ведення козівництва. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Поточний і підсумковий контроль проводиться у формі тестування.  

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 0,5 бала. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 1 бал. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 1 бал. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Біологія собак 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Біологія собак 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

СК10. Здатність застосовувати знання морфології, 

фізіології та біохімії різних видів тварин для реалізації 

ефективних технологій виробництва і переробки їх 

продукції. 

СК14. Здатність застосовувати знання з біології 

тварин, зоології, етології, генетики, мікробіології, 

еволюції, біотехнології, радіобіології та радіоекології 

для реалізації ефективних технологій виробництва і 

переробки їх продукції. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні та практичні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних завдань 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 1, 2 курс 

 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2, 4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач доцент, к. с.-г. н. Лісогурська Діна Володимирівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Технологій виробництва продукції тваринництва 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних чинників та 

виробничих ситуацій. 

РН05. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН23. Застосовувати знання з біології тварин, зоології, етології, генетики, мікробіології, 

еволюції, біотехнології, радіобіології та радіоекології для реалізації ефективних 

технологій виробництва і переробки їх продукції. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ 

2. Апарат руху  

3. Система органів шкірного покриву 

4. Система органів  травлення  

5. Обмін речовин 

6. Апарат дихання  

7. Сечостатевий апарат 
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8. Серцево-судинна система та органи кровотворення та імунного захисту 

9. Лімфатична система.  

10. Ендокринна система 

11. Нервова система  

12. Вища нервова діяльність 

13. Органи чуття 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час заліку. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань здійснюється у формі тестування та перевірки письмового 

оформлення лабораторної роботи.  

Екзамен здійснюється у формі тестування. Ціна одного запитання тесту – 1 бал. 

Студент може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних за 

під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Біологія медоносної бджоли 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Біологія медоносної бджоли 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

 

СК10. Здатність застосовувати знання морфології, 

фізіології та біохімії різних видів тварин для реалізації 

ефективних технологій виробництва і переробки їх 

продукції. 

СК14. Здатність застосовувати знання з біології 

тварин, зоології, етології, генетики, мікробіології, 

еволюції, біотехнології, радіобіології та радіоекології 

для реалізації ефективних технологій виробництва і 

переробки їх продукції. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні та практичні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних завдань 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 1, 2 курс 

 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2,4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач доцент, к. с.-г. н. Лісогурська Діна Володимирівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Технологій виробництва продукції тваринництва 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних чинників та 

виробничих ситуацій. 

РН05. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН23. Застосовувати знання з біології тварин, зоології, етології, генетики, мікробіології, 

еволюції, біотехнології, радіобіології та радіоекології для реалізації ефективних 

технологій виробництва і переробки їх продукції. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ 

2. Зовнішня будова  

3. Травна система 

4. Кровоносна система 

5. Видільна система 

6. Дихальна система 

7. Жалоносний апарат 
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8. Статева система 

9. Нервова система 

10. Органи чуття 

11. Статеве розмноження 

12. Розвиток 

13. Сім’я бджіл 

14. Гніздо бджіл 

15. Восковиділення і будівельна діяльність бджіл 

16. Мікроклімат у гнізді бджіл 

17. Роїння 

18. Форми взаємозв`язку у бджолиній сім`ї 

19. Річний цикл бджолиної сім'ї 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час заліку. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань здійснюється у формі тестування та перевірки письмового 

оформлення лабораторної роботи.  

Екзамен здійснюється у формі тестування. Ціна одного запитання тесту – 1 бал. 

Студент може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних за 

під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Методика наукових досліджень та патентування 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Методика наукових досліджень та патентування 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

 

ЗК01. Здатність вчитися та бути готовим до 

засвоєння та застосування набутих знань. 

ЗК02. Здатність до аналізу та синтезу як 

інструментарію виявлення проблем та прийняття 

рішень для їх розв’язання на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів. 

ЗК03. Здатність працювати самостійно та в команді 

з урахуванням вимог професійної дисципліни, 

планування та управління часом. 

ЗК04. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК05. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

ЗК06. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК07. Здатність до гнучкого мислення та 

компетентного застосування набутих знань у 

широкому діапазоні практичної роботи за фахом та 

повсякденному житті. 

ЗК08. Здатність презентувати результати 

проведених досліджень. 

ФК08. Здатність раціонально використовувати 

матеріальні, фінансові та трудові ресурси при  

виробництві та переробці продукції тваринництва. 

ФК14. Здатність володіти основними методами 

наукових досліджень в галузі технологій 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

ФК17. Здатність підтримувати належний рівень 

знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку. 

ФК18. Здатність продемонструвати розуміння вимог 

до  діяльності за спеціальністю, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, лабораторні та практичні заняття, 

тестування, 

вирішення ситуаційних завдань командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 3, 4 курс 
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Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

5, 7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач к. с.-г. н., асистент Шуляр Аліна Леонідівна  

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Технологій виробництва продукції тваринництва 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН08. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження в галузі 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ. Наука та її роль у розвитку суспільства. Наукове дослідження. Основні етапи 

проведення науково-дослідної роботи. 

2. Методи постановки зоотехнічних дослідів. Класифікація методів проведення досліджень. 

3. Зоотехнічний дослід – різновид біологічного експерименту та його організація. Методика 

і робочий план проведення досліду. 

4. Методика роботи з науковою літературою. Літературне оформлення наукових праць і 

написання кваліфікаційної роботи. Систематизація даних досліджень. 

5. Застосування біометрії в дослідній справі. Економічна оцінка результатів досліджень. 

6. Основи патентознавства. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Поточний і підсумковий контроль проводиться у формі тестування. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 0,5 бала 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 1 бал. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 2 бали. 
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Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва 

 

 

 

 

 

 

Експлікаційні форми навчальних програм дисциплін вибіркової компоненти  

для здобувачів освіти спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  

освітнього ступеня бакалавр 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Радіобіологія у тваринництві 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

                             Назва   дисципліни Радіобіологія у тваринництві 

Назва компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

 

ЗК1.Здатність вчитися та бути готовим до 

засвоєння та застосування набутих знань. 

ЗК2. Здатність до аналізу та синтезу як 

інструментарію виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх розв’язання на 

основі логічних аргументів та перевірених 

фактів. 

ЗК3. Здатність працювати самостійно та в 

команді з урахуванням вимог професійної 

дисципліни, планування та управління 

часом. 

ЗК4. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів). 

ЗК6. Здатність бути критичним та 

самокритичним.  

ЗК7. Здатність до гнучкого мислення та 

компетентного застосування набутих знань 

у широкому діапазоні практичної роботи за 

фахом та повсякденному житті. 

ФК1. Здатність застосовувати знання з 

біології, анатомії та фізіології, етології, 

радіобіології, екології, мікробіології, хімії, 

біофізики, генетики, біотехнології, 

відтворення, годівлі, гігієни, розведення та 

селекції для ефективного ведення 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва.  

ФК8. Здатність раціонально 

використовувати матеріальні, фінансові та 

трудові ресурси при виробництві та 

переробці продукції тваринництва. 

ФК17. Здатність підтримувати належний 

рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

ФК18.Здатність продемонструвати 

розуміння вимог до діяльності за 

спеціальністю, зумовлених необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

Цикл дисциплін (загальна, або професійна 

підготовка) 

Загальна підготовка  

Методи викладання (лекції, практичні, Лекції, лабораторні заняття 
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семінар, проектна робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр /магістр/ доктор філософії 

 Бакалавр: 3, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонує дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

Термін вивчення дисципліни 

(семестр) 

 4, 8  семестри 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Біденко Володимир Миколайович 

Доцент, кандидат с.-г. наук 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Технологій переробки та якості продукції 

тваринництва 

 

Результати навчання 

РН1. Володіти базовими фундаментальними знаннями з вищої математики, хімії, біофізики, 

інформаційних технологій, мікробіології, морфології та фізіології, біології тварин, 

радіобіології у тваринництві, зооекології в обсязі необхідному для вирішення теоретичних 

і практичних завдань у професійній діяльності. 

 

Короткий зміст дисциплін (перелік тем та практичних завдань) 

1. Радіобіологія як наука 

2. Фізичні основи радіобіології 

3. Радіометрія і дозиметрія іонізуючих випромінювань 

4. Біологічна дія іонізуючих випромінювань 

5. Токсикологія радіонуклідів 

6. Радіаційне ураження тварин 

7. Нормування радіаційного впливу 

8. Ведення сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами 

територіях 

9. Радіаційна і ветеринарно-санітарна експертиза об’єктів ветеринарного контролю 

10.  Використання іонізуючої радіації у тваринництві і ветеринарній медицині   

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Форма підсумкового контролю: екзамен 

Поточний і підсумковий контроль проводиться у формі тестування 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за одну правильну відповідь тесту – 4,5 бали; 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 5 балів; 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 5 балів.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Технологія первинної переробки тваринницької сировини  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Технологія первинної переробки тваринницької 

сировини 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

 

СК01. Здатність використовувати професійні знання 

в галузі виробництва і переробки продукції 

тваринництва для ефективного ведення бізнесу. 

СК07. Здатність здійснювати контроль 

технологічних процесів під час виробництва та 

переробки продукції скотарства. 

СК08. Здатність здійснювати контроль 

технологічних процесів під час виробництва та 

переробки продукції свинарства. 

СК09. Здатність здійснювати контроль 

технологічних процесів під час виробництва та 

переробки продукції птахівництва. 

СК11. Здатність застосовувати знання організації та 

управління технологічним процесом переробки 

продукції тваринництва для ефективного ведення 

господарської діяльності підприємства. 

СК12. Здатність аналізувати господарську діяльність 

підприємства, вести первинний облік матеріальних 

цінностей, основних засобів, праці та її оплати. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 2, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3, 5 семестр, 

на базі освітнього ступеня молодший бакалавр  

(ОС «Молодший спеціаліст») 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Трохименко Віта Зигмундівна, доцент, к. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Технологій переробки та якості продукції 

тваринництва 

 

Результати навчання:  

РН01. Забезпечувати дотримання параметрів та контролювати технологічні процеси з 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 
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РН02. Навчати співробітників підприємства сучасних та нових компонентів технологічних 

процесів з виробництва і переробки продукції тваринництва. 

РН16. Впроваджувати і використовувати на практиці науково обґрунтовані технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 

РН03. Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних чинників та 

виробничих ситуацій. 

РН04. Організовувати спільну діяльність робочого колективу. 

РН05. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН06. Впливати на дотримання вимог щодо збереження навколишнього середовища. 

РН12. Застосовувати закони економіки, організації та менеджменту у виробництві та 

переробці продукції тваринництва. 

РН16. Впроваджувати і використовувати на практиці науково обґрунтовані технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

РН17. Розробляти і ефективно управляти технологічними процесами переробки продукції 

тваринництва. 

РН18. Здійснювати первинний облік матеріальних цінностей, основних засобів, праці та її 

оплати. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ 

2. Підготовка сировини до зберігання і переробки. 

3. Способи зберігання тваринницької продукції. 

4. Основні властивості тваринницької продукції. 

5. Основні зміни, що проходять у продукції при зберіганні.. 

6. Способи консервування тваринницької продукції. 

7. Первинна переробка молока. 

8. Характеристики м’ясної продукції. 

9. Вторинна сировина при переробці продукції тваринництва. 

10. Характеристика рибної сировини. 

11. Властивості меду 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Форма підсумкового контролю: залік.  

Поточний і підсумковий контроль проводиться у формі тестування. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 1,5 бала 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 2 бали. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 2 бали. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Біотехнологічні основи переробки тваринницької сировини  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Біотехнологічні основи переробки тваринницької 

сировини 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

 

СК14. Здатність застосовувати знання з біології 

тварин, зоології, етології, генетики, мікробіології, 

еволюції, біотехнології, радіобіології та радіоекології 

для реалізації ефективних технологій виробництва і 

переробки їх продукції. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

ОС Бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

на базі освітнього ступеня молодший бакалавр (ОКР 

«Молодший спеціаліст») 2 курс, 3 семестр   

Бакалавр: 3 курс, 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Трохименко Віта Зигмундівна, доцент, к. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Технологій переробки та якості продукції 

тваринництва 

 

Результати навчання:  

РН03. Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних чинників та 

виробничих ситуацій. 

РН05. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН06. Впливати на дотримання вимог щодо збереження навколишнього середовища. 

РН16. Впроваджувати і використовувати на практиці науково обґрунтовані технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

РН17. Розробляти і ефективно управляти технологічними процесами переробки продукції 

тваринництва. 

РН19. Забезпечувати дотримання біологічної безпеки на підприємствах із виробництва та 

переробки продукції тваринництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Відбір середніх проб молока. 

2. Консервування проб молока і підготовка їх до аналізу. 

3. Визначення фізико-хімічних та біологічних властивостей молока. 

4. Перегляд жирових кульок під мікроскопом. 

5. Дослідження технологічних властивостей молока. 
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6. Визначення соматичних клітин у молоці візуальним способом. 

7. Дослідження молока корів, хворих на мастит. 

8. Визначення розведення молока водою і збираним молоком 

9. Визначення інгібуючих речовин з індикаторами резазурином і метиленовим 

блакитним. 

10. Коагуляція казеїну молока, фаза гелеутворення при утворенні згустку. 

11. Визначення сиропридатності молока за сичужно-бродильною пробою 

12. Визначення свіжості м'яса 

13. Визначення харчової цінності м'яса і м'ясопродуктів 

14. Визначення вологи в м’ясі та м’ясних виробах. 

15. Визначення рН м’яса 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Форма підсумкового контролю: залік.  

Поточний і підсумковий контроль проводиться у формі тестування. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 1,5 бала 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 2 бали. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 2 бали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Стандартизація продукції тваринництва 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Стандартизація продукції тваринництва 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

 

ЗК1.Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння 

та застосування набутих знань. 

ЗК2. Здатність до аналізу та синтезу як 

інструментарію виявлення проблем та прийняття 

рішень для їх розв’язання на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів. 

ЗК3. Здатність працювати самостійно та в команді з 

урахуванням вимог професійної дисципліни, 

планування та управління часом. 

ЗК4. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

ЗК6. Здатність бути критичним та самокритичним.  

ЗК7. Здатність до гнучкого мислення та 

компетентного застосування набутих знань у 

широкому діапазоні практичної роботи за фахом та 

повсякденному житті. 

ФК8. Здатність раціонально використовувати 

матеріальні, фінансові та трудові ресурси при 

виробництві та переробці продукції тваринництва. 

ФК11.Здатність використовувати професійно-

профільні знання й практичні навички з оцінювання 

якості продукції тваринництва, її стандартизації, 

переробки та реалізації. 

ФК17. Здатність підтримувати належний рівень знань 

та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку. 

ФК18.Здатність продемонструвати розуміння вимог 

до діяльності за спеціальністю, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, 

її зміцнення як демократичної, соціальної, правової 

держави. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр,4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 
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Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 7 семестр, на базі освітнього ступеня молодший 

бакалавр (ОКР «Молодший спеціаліст») 3 курс,  

5 семестр 

 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Біденко Володимир Миколайович, доцент, к. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Технологій переробки та якості продукції 

тваринництва 

 

Результати навчання:  

РН 9. Мати базові знання різних технологій виробництва та переробки тваринницької 

продукції. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ. Загальна характеристика стандартизації  

2. Державна система стандартизації в Україні 

3.  Стандартизація коров’ячого молока та продуктів його переробки. Стандартизація 

сільськогосподарських тварин для забою 

4. Стандартизація продукції вівчарства. Стандартизація продукції бджільництва. 

Стандартизація риби. Стандартизація кормів. 

5. Сутність та завдання сертифікації  

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Поточний і підсумковий контроль проводиться у формі тестування. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 1,5 бала 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 1,5 бали. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 1,5 бали. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту практичних занять – 

1,5 бали 

- кількість балів, які нараховуються за виконання модульної контрольної роботи – 20 

балів  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Технологія продуктів забою  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Технологія продуктів забою тварин 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

 

СК01. Здатність використовувати професійні знання в 

галузі виробництва і переробки продукції 

тваринництва для ефективного ведення бізнесу. 

СК06. Здатність застосовувати базові знання 

економіки, організації та менеджменту у виробництві 

та переробці продукції тваринництва. 

СК11. Здатність застосовувати знання організації та 

управління технологічним процесом переробки 

продукції тваринництва для ефективного ведення 

господарської діяльності підприємства. 

СК12. Здатність аналізувати господарську діяльність 

підприємства, вести первинний облік матеріальних 

цінностей, основних засобів, праці та її оплати. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 Бакалавр: 3 курс, 5 семестр; 

на базі освітнього ступеня молодший бакалавр (ОКР 

«Молодший спеціаліст») 2 курс, 3 семестр 

 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Дідух Микола Ілліч, доцент, к. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Технологій переробки та якості  продукції 

тваринництва 

 

Результати навчання:  

РН01. Забезпечувати дотримання параметрів та контролювати технологічні процеси з 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

РН02. Навчати співробітників підприємства сучасних та нових компонентів технологічних 

процесів з виробництва і переробки продукції тваринництва. 

РН03. Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних чинників та 

виробничих ситуацій. 

РН04. Організовувати спільну діяльність робочого колективу. 

РН05. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 
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РН06. Впливати на дотримання вимог щодо збереження навколишнього середовища. 

РН12. Застосовувати закони економіки, організації та менеджменту у виробництві та 

переробці продукції тваринництва. 

РН16. Впроваджувати і використовувати на практиці науково обґрунтовані технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

РН17. Розробляти і ефективно управляти технологічними процесами переробки продукції 

тваринництва. 

РН18. Здійснювати первинний облік матеріальних цінностей, основних засобів, праці та її 

оплати. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Порядок реалізації худоби на переробні підприємства. 

2. Первинна переробка забійних тварин. 

3. Склад і властивості м'яса. 

4. Консервування м'яса і м'ясопродуктів. 

5. Первинна обробка продуктів забою тварин. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Форма підсумкового контролю: залік.  

Поточний і підсумковий контроль проводиться у формі тестування. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 1,5 бали. 

- кількість балів, які нараховуються за виконання лабораторної роботи – 1,5 бали 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту практичних  занять – 

1,5 бали. 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 1,5 бали 

- кількість балів, які нараховуються за виконання модульної контрольної роботи – 20 

балів 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Технологічне обладнання цехів з переробки продукції тваринництва 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Технологічне обладнання цехів з переробки продукції 

тваринництва 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

 

ЗК1.Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань. 

ЗК2. Здатність до аналізу та синтезу як інструментарію 

виявлення проблем та прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

ЗК3. Здатність працювати самостійно та в команді з 

урахуванням вимог професійної дисципліни, 

планування та управління часом. 

ЗК4. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

ЗК6. Здатність бути критичним та самокритичним.  

ЗК7. Здатність до гнучкого мислення та 

компетентного застосування набутих знань у 

широкому діапазоні практичної роботи за фахом та 

повсякденному житті. 

ФК8. Здатність раціонально використовувати 

матеріальні, фінансові та трудові ресурси при 

виробництві та переробці продукції тваринництва. 

ФК13.Здатність застосовувати знання технологічного 

обладнання цехів з переробки продукції тваринництва 

для ефективного ведення виробництва. 

ФК15. Здатність проводити аналіз господарської 

діяльності підприємства з метою прийняття 

управлінських рішень. 

ФК16. Здатність здійснювати контроль господарської 

діяльності як функції управління підприємством з 

метою забезпечення його ефективного 

функціонування, оцінки результатів роботи, 

виконання планів, визначення порушень прийнятих 

норм і стандартів, підвищення відповідальності. 

 ФК17. Здатність підтримувати належний рівень знань 

та постійно підвищувати свою професійну підготовку. 

ФК18.Здатність продемонструвати розуміння вимог 

до діяльності за спеціальністю, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, 

її зміцнення як демократичної, соціальної, правової 

держави. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 
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Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

7 семестр, на базі освітнього ступеня молодший 

бакалавр (ОКР «Молодший спеціаліст») 3 курс,  

5семестр 

 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Вербельчук Сергій Петрович, доцент, к. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Технологій переробки та якості  продукції 

тваринництва 

 

Результати навчання:  

РН10. Володіти знаннями машин і механізмів виробничих процесів у тваринництві та з 

технологічного обладнання цехів з переробки продукції тваринництва для ефективного 

ведення виробництва. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вивчення роботи змішувача комбінованої дії.  

2. Насоси. Класифікація насосів. 

3. Будова, принцип роботи та розрахунки пастеризаційно-охолоджувальної установки. 

Обладнання для стерилізації тваринницької продукції періодичної дії (автоклави) 

4. Вакуум-випарні установки для згущення цільного та знежиреного молока 

5. Особливості будови, роботи та розрахунку сепараторів. Обладнання для механічної 

обробки молока. Сепаратори, гомогенізатори та бактерофугатори молока їх будова і 

принципи роботи. Обладнання для теплової обробки молока, пастеризатори молока, їх 

будова і принципи роботи. Обладнання для зберігання молока. 

6. Обладнання для розділення тваринницької сировини та напівфабрикатів різанням 

7. Обладнання для перемішування м'ясо-жирової сировини, для деорацїї, гомогенізації 

та консервування м'ясної сировини холодом. 

8. Обладнання для подрібнення та засолювання м'ясо-жирової 2 сировини, для 

виготовлення м'ясо-ковбасних виробів та теплової обробки. 

9. Опис технологічної схеми обладнання для забою худоби та розбирання туш. 

Підйомно-транспортне обладнання. 

10. Обладнання для механічного розбирання сировини. Обладнання для забою худоби 

та розбирання туш. Обладнання для здирання шкури. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Поточний і підсумковий контроль проводиться у формі тестування. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 1,5 бала 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 2 бали. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 2 бали. 
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Кафедра годівлі тварин та технології кормів 

 

 

 

 

 

 

Експлікаційні форми навчальних програм дисциплін вибіркової компоненти  

для здобувачів освіти спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  

освітнього ступеня бакалавр 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дресирування собак 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Дресирування собак 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК15. Здатність здійснювати контроль 

технологічних процесів під час виробництва і 

переробки продукції бджільництва, вівчарства, 

козівництва, конярства, аквакультури, кролівництва 

і звірівництва та ведення собаківництва, 

декоративного рибництва і птахівництва. 

СК20. Здатність організовувати та здійснювати 

дресирування собак. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, лабораторні, практичні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 2, 3 курс 

 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3, 5 семестр; 

 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач к. с.-г. н., доцент Мамченко Віталій Юрійович,  

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Годівлі тварин і технології кормів 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних чинників та 

виробничих ситуацій. 

РН05. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН06. Впливати на дотримання вимог щодо збереження навколишнього середовища. 

РН16. Впроваджувати і використовувати на практиці науково обґрунтовані технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

РН22. Забезпечувати параметри та здійснювати технологічний контроль сучасних 

технологій виробництва продукції бджільництва, вівчарства, козівництва, конярства, 

аквакультури, кролівництва і звірівництва та ведення собаківництва, декоративного 

рибництва і птахівництва. 

РН23. Застосовувати знання з біології тварин, зоології, етології, генетики, мікробіології, 

еволюції, біотехнології, радіобіології та радіоекології для реалізації ефективних 

технологій виробництва і переробки їх продукції. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ. Зміст та значення дисципліни, її задачі. Загальне поняття про дресирування собак. 

Розвиток службового собаківництва. 

2 Значення дресирування. Будова і функції центральної нервової системи собак. Рефлекс, 

види рефлексів. Подразники і аналізатори. 

3. Основні помилки при дресируванні собак. Методи і прийоми початкового дресирування 

цуценят. 

4. Основні   правила   та методика загального курсу дресирування собак. Установлення 

контакту дресирувальника із собакою 

5. Вчення І.П. Павлова про вищу нервову діяльність собак. 

6. Методи та прийоми дресирування собак. 

7. Методика утворення умовних рефлексів у собак під час дресирування. 

8. Вивчення факторів, що впливають на поведінку собаки під час дресирування та її 

працездатність. 

9. Приучення до клички, нашийника, повідця та намордника. Приучення собаки переходити 

у вільний стан. 

10. Приучення собаки підходити до дресирувальника. Приучення собаки до руху поруч із 

дресирувальником. 

11. Приучення собаки сідати по команді та жесту. Приучення собаки лягати. Приучення 

собаки стояти по команді та жесту 

12. Приучення собаки повзати.  

13. Приучення собаки до апортуванню предметів. 

14. Припинення небажаних дій собаки. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Форма підсумкового контролю: залік.  

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час заліку. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань здійснюється у формі тестування та перевірки письмового 

оформлення лабораторної роботи.  

Залік здійснюється у формі тестування. Ціна одного запитання тесту – 1 бал. 

Студент може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних за під 

час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Спеціальне собаківництво 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Спеціальне собаківництво 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК03. Здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК04. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК07. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, лабораторні, практичні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач к. с.-г. н., доцент Степаненко Валентина 

Миколаївна   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Годівлі тварин і технології кормів 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних чинників та 

виробничих ситуацій. 

РН05. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН06. Впливати на дотримання вимог щодо збереження навколишнього середовища. 

РН20. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній 

діяльності. 

РН21. Знати основні історичні етапи розвитку предметної області. 

РН22. Забезпечувати параметри та здійснювати технологічний контроль сучасних 

технологій виробництва продукції бджільництва, вівчарства, козівництва, конярства, 

аквакультури, кролівництва і звірівництва та ведення собаківництва, декоративного 

рибництва і птахівництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ. Зміст та значення службового собаківництва. Класифікація та призначення 

службових порід собак.   

2. Тактика та методи використання собак у пошуковій службі. Основні навички і уміння 
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собак пошукової служби. Техніка управління собакою під час пошуку злочинців, трупів, 

наркотиків, втрачених речей.  

3. Тактика та методи використання собак у піротехнічній службі. Основні навички і 

уміння собак при пошуку вибухових пристроїв. Техніка управління собакою під час 

пошуку різних типів вибухівки. 

4. Тактика та методи використання собак у митній службі. Основні навички і уміння собак 

під час роботи на митницях. Техніка управління собакою на пунктах митного контролю та 

пропуску людей, пасажирського та вантажного автотранспорту, плавзасобів, повітряного 

транспорту.  

5. Тактика та напрямки використання собак у конвойній та караульній службах. Конвой 

людей та вантажів, охорона об’єктів собаками  у самостійному режимі та разом з 

охоронцями. 

6. Тактика та напрямки використання собак у разі стихійного лиха. Основні навички і 

уміння собак рятувальної служби. Техніка управління собакою під час пошуку зниклих 

людей під завалами, сніговими лавинами, потопаючих. 

7. Техніка дресирування та основні навички собак-поводирів сліпих людей. Критерії та 

вимоги до собак-поводирів. 

8. Тактика та напрямки використання собак у пастушій службі. Основні навички і уміння 

собак під час випасання та охорона сільськогосподарських тварин.  

9. Техніка та напрямки використання собак при перевезенні вантажу. Основні навички і 

уміння собак перевозити вантаж в упряжці. 

10. Тактика та основні напрями використання собак при пошуку корисних копалин, руди, 

при витіканню газу з газопроводів. Особливості дресирування собак в залежності від 

способу використання. Техніка управління собакою при пошуку корисних копалин, руди, 

при витіканню газу з газопроводів. 

11. Тактика та основні напрями використання мисливських собак. Особливості 

дресирування хортів, гончих, лягавих, лайок та спанієлів в залежності від способу 

використання їх на полюванні. Техніка управління мисливською собакою за її 

призначенням. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час заліку. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань здійснюється у формі тестування та перевірки письмового 

оформлення лабораторної роботи.  

Іспит здійснюється у формі тестування. Ціна одного запитання тесту – 1 бал. 

Студент може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних за 

під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Кінологія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Кінологія  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність використовувати професійні знання 

в галузі виробництва і переробки продукції 

тваринництва для ефективного ведення бізнесу. 

СК06. Здатність застосовувати базові знання 

економіки, організації та менеджменту у 

виробництві та переробці продукції тваринництва. 

СК15. Здатність здійснювати контроль 

технологічних процесів під час виробництва і 

переробки продукції бджільництва, вівчарства, 

козівництва, конярства, аквакультури, кролівництва 

і звірівництва та ведення собаківництва, 

декоративного рибництва і птахівництва. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, лабораторні, практичні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 2 курс;  

 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач к. с.-г. н., доцент Степаненко Валентина 

Миколаївна   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Годівлі тварин і технології кормів 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних чинників та 

виробничих ситуацій. 

РН05. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН06. Впливати на дотримання вимог щодо збереження навколишнього середовища. 

РН09. Обирати раціональні технології заготівлі, виробництва та зберігання кормів. 

РН10. Здійснювати нормовану годівлю тварин. 

РН12. Застосовувати закони економіки, організації та менеджменту у виробництві та 

переробці продукції тваринництва. 

РН16. Впроваджувати і використовувати на практиці науково обґрунтовані технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 
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РН18. Здійснювати первинний облік матеріальних цінностей, основних засобів, праці та її 

оплати. 

РН22. Забезпечувати параметри та здійснювати технологічний контроль сучасних 

технологій виробництва продукції бджільництва, вівчарства, козівництва, конярства, 

аквакультури, кролівництва і звірівництва та ведення собаківництва, декоративного 

рибництва і птахівництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ. Зміст, значення дисципліни, її задачі.. 

2. Правила утримання собак. 

3. Догляд  за тваринами. 

4. Потреба собак у поживних і біологічно активних речовинах. 

5. Характеристика та значення для собак кормів тваринного походження та рослинного 

походження. 

6. Мінеральні добавки та вітамінні препарати в годівлі собак. 

7. Нормована  годівля  службових собак. 

8. Нормована годівля самців. 

9. Нормована годівля самок. 

10. Нормована годівля цуценят. 

11. Вчення І.П. Павлова про вищу нервову діяльність собак. 

12. Методи та прийоми дресирування собак. 

13. Методика утворення умовних рефлексів у собак під час дресирування. 

14. Вивчення факторів, що впливають на поведінку собаки під час дресирування та її 

працездатність. 

15. Приучення до клички, нашийника, повідця та намордника. Приучення собаки 

переходити у вільний стан. 

16. Приучення собаки підходити до дресирувальника. Приучення собаки до руху поруч із 

дресирувальником. Долання перешкод. 

17. Приучення собаки сідати по команді та жесту. Приучення собаки лягати. Приучення 

собаки стояти по команді та жесту 

18. Приучення собаки до апортуванню предметів. 

19. Припинення небажаних дій собаки. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час заліку. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань здійснюється у формі тестування та перевірки письмового 

оформлення лабораторної роботи.  

Екзамен здійснюється у формі тестування. Ціна одного запитання тесту – 1 бал. 

Студент може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних за 

під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів. 

 

 



39 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Утримання та годівля собак 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Утримання та годівля собак  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК03. Здатність використовувати знання з основних 

технологій заготівлі, виробництва та зберігання 

кормів для формування кормової бази підприємства. 

СК04. Здатність до складання раціонів для різних 

видів і статево-вікових груп тварин та організації їх 

нормованої годівлі з урахуванням наявних 

фінансових та ресурсних обмежень. 

СК15. Здатність здійснювати контроль 

технологічних процесів під час виробництва і 

переробки продукції бджільництва, вівчарства, 

козівництва, конярства, аквакультури, кролівництва 

і звірівництва та ведення собаківництва, 

декоративного рибництва і птахівництва. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, лабораторні, практичні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 2 курс;  

 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач к. с.-г. н., доцент Степаненко Валентина 

Миколаївна   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Годівлі тварин і технології кормів 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Забезпечувати дотримання параметрів та контролювати технологічні процеси з 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

РН02. Навчати співробітників підприємства сучасних та нових компонентів технологічних 

процесів з виробництва і переробки продукції тваринництва. 

РН03. Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних чинників та 

виробничих ситуацій. 

РН04. Організовувати спільну діяльність робочого колективу. 

РН05. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН09. Обирати раціональні технології заготівлі, виробництва та зберігання кормів. 
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РН10. Здійснювати нормовану годівлю тварин. 

РН12. Застосовувати закони економіки, організації та менеджменту у виробництві та 

переробці продукції тваринництва. 

РН16. Впроваджувати і використовувати на практиці науково обґрунтовані технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

РН18. Здійснювати первинний облік матеріальних цінностей, основних засобів, праці та її 

оплати. 

РН22. Забезпечувати параметри та здійснювати технологічний контроль сучасних 

технологій виробництва продукції бджільництва, вівчарства, козівництва, конярства, 

аквакультури, кролівництва і звірівництва та ведення собаківництва, декоративного 

рибництва і птахівництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ. Зміст, значення дисципліни, її задачі.. 

2. Правила утримання собак. 

3. Догляд  за тваринами. 

4. Потреба собак у поживних і біологічно активних речовинах. 

5. Характеристика та значення для собак кормів тваринного походження. 

6. Характеристика та значення для собак кормів рослинного походження. 

7. Мінеральні добавки та вітамінні препарати в годівлі собак. 

8. Нормована  годівля  службових собак. 

9. Нормована годівля самців. 

10. Нормована годівля самок. 

11. Нормована годівля цуценят. 

12. Нормована   годівля   собак   в умовах кімнатного утримання. 

13. Нормована  годівля  племінних собак. 

14. Особливості утримання та годівлі караульних собак. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час заліку. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань здійснюється у формі тестування та перевірки письмового 

оформлення лабораторної роботи.  

Екзамен здійснюється у формі тестування. Ціна одного запитання тесту – 1 бал. 

Студент може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних за 

під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

                                                             

Кормова база бджільництва 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Кормова база бджільництва  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК03. Здатність використовувати знання з основних 

технологій заготівлі, виробництва та зберігання 

кормів для формування кормової бази підприємства. 

СК04. Здатність до складання раціонів для різних 

видів і статево-вікових груп тварин та організації їх 

нормованої годівлі з урахуванням наявних 

фінансових та ресурсних обмежень. 

СК15. Здатність здійснювати контроль 

технологічних процесів під час виробництва і 

переробки продукції бджільництва, вівчарства, 

козівництва, конярства, аквакультури, кролівництва 

і звірівництва та ведення собаківництва, 

декоративного рибництва і птахівництва. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, лабораторні, практичні заняття,  майстер 

класи 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 2 курс 

 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач к. с.-г. н., доцент Кривий Михайло 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Годівлі тварин і технології кормів 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних чинників та 

виробничих ситуацій. 

РН05. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН06. Впливати на дотримання вимог щодо збереження навколишнього середовища. 

РН09. Обирати раціональні технології заготівлі, виробництва та зберігання кормів. 

РН10. Здійснювати нормовану годівлю тварин. 

РН12. Застосовувати закони економіки, організації та менеджменту у виробництві та 

переробці продукції тваринництва. 

РН16. Впроваджувати і використовувати на практиці науково обґрунтовані технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 
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РН18. Здійснювати первинний облік матеріальних цінностей, основних засобів, праці та її 

оплати. 

РН22. Забезпечувати параметри та здійснювати технологічний контроль сучасних 

технологій виробництва продукції бджільництва, вівчарства, козівництва, конярства, 

аквакультури, кролівництва і звірівництва та ведення собаківництва, декоративного 

рибництва і птахівництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Значення галузі бджільництва для сільськогосподарського виробництва.  

2. Особливості кормової бази Полісся України.  

3. Значення медоносних рослин в організації повноцінної годівлі бджолиних сімей. 

4. Нектар і нектаропродуктивність рослин.  

5. Фактори, що впливають на виділення нектару рослинами.  

6. Методи визначення нектаропродуктивності рослин. 

7. Квітковий пилок, перга, падь, медяна роса, сік плодів та їх роль в живленні бджіл.  

8. Фактори, що впливають на збір пилку, перги, медяної роси бджолами. 

9. Класифікація медоносних рослин. Основні принципи групування медоносів.  

10. Характеристика медоносних та пилконосних рослин. Медоноси лісових угідь.  

11. Медоноси луків та пасовищ. Медоноси плодово-ягідних, овочево-баштанних культур. 

12. Характеристика медоносів парків, полезахисних смуг,сільськогосподарських угідь.  

13. Спеціальні медоноси. 

14. Шляхи поліпшення кормової бази.  

15. Медовий конвеєр.  

16. Використання медоносів у сумішках з основними культурами.  

17. Медовий баланс пасіки. 

18. Підкормки для бджіл у весняний та осінній періоди. Техніка їх приготування та 

згодовування.  

19. Забезпеченість бджіл водою. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час заліку. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань здійснюється у формі тестування та перевірки письмового 

оформлення лабораторної роботи.  

Екзамен здійснюється у формі тестування. Ціна одного запитання тесту – 1 бал. 

Студент може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних за 

під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

 

 

 

 

 

Експлікаційні форми навчальних програм дисциплін вибіркової компоненти  

для здобувачів освіти спеціальності 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  

освітнього ступеня бакалавр 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Автоматизовані системи управління у тваринництві 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Автоматизовані системи управління у 

тваринництві 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

 

СК19. Здатність застосовувати інноваційні та 

автоматизовані системи управління і ГІС-

технології у тваринництві. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні та практичні заняття, 

командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 1-2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

1-4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

 

Базові знання з інформаційних технологій та 

основ ГІС-технологій 

Викладач Кучер Дмитро Миколайович, доцент, к. с.-г. н. 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни)  

Розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Забезпечувати дотримання параметрів та контролювати технологічні процеси з 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

РН02. Навчати співробітників підприємства сучасних та нових компонентів технологічних 

процесів з виробництва і переробки продукції тваринництва. 

РН03. Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних чинників та 

виробничих ситуацій.  

РН04. Організовувати спільну діяльність робочого колективу. 

РН05. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН07. Здійснювати пошук, оброблення та узагальнення інформації із застосуванням 

сучасних інформаційних технологій. 

РН08. Застосовувати знання з відтворення та розведення сільськогосподарських тварин для 

ефективного ведення господарської діяльності підприємства. 

РН16. Впроваджувати і використовувати на практиці науково обґрунтовані технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ 

2. Структура інформації, поняття та призначення інформаційних систем 



45 
 

3. Основні принципи створення АІС 

4. Застосування інформаційно-обчислювальних систем в селекції с.-г. тварин 

5. Інформаційні системи в племінній справі, які використовуються в Україні та за 

кордоном 

6. Корегування баз даних на вплив негенетичних факторів    

7. Застосування АІС в племінній роботі в скотарстві, свинарстві та птахівництві 

8. Оцінка племінної цінності тварин, методи і моделі її оцінки 

9. Ефективне ведення свинарства 

10. Ефективне птахівництво 

11. Методи і моделі оцінки племінних якостей худоби 

12. Оцінка ефективності міжпородного схрещування 

13. Оцінка ефективності племінної роботи 

14. Використання табличного редактора MS Excel у селекційній роботі, основи 

статистичного аналізу 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час екзамену. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань здійснюється у формі тестування та перевірки письмового 

оформлення лабораторної роботи.  

Екзамен здійснюється у формі тестування. Ціна одного запитання тесту – 1 бал. 

Студент може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних за 

під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Генетико-популяційні прийоми розведення тварин  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Генетико-популяційні прийоми розведення 

тварин 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

 

СК02. Здатність використовувати сучасні знання 

про способи відтворення, закономірності 

індивідуального розвитку та розведення тварин 

для ефективної професійної діяльності у галузі 

тваринництва. 

СК14. Здатність застосовувати знання з біології 

тварин, зоології, етології, генетики, мікробіології, 

еволюції, біотехнології, радіобіології та 

радіоекології 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні та практичні заняття, 

командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітній ступінь бакалавр, 2-3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3-5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

 

Володіти базовими знаннями з генетики тварин. 

Мати базові знання про різноманітність та рівні 

організації тваринного світу; адаптації різних груп 

тварин до різних середовищ мешкання; роль 

окремих груп тварин у природних екосистемах, 

їхнім значенням у господарстві людини. 

Викладач Кучер Дмитро Миколайович, доцент, к. с.-г. н. 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни)  

Розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних чинників та 

виробничих ситуацій. 

РН05. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН06. Впливати на дотримання вимог щодо збереження навколишнього середовища. 

РН08. Застосовувати знання з відтворення та розведення сільськогосподарських тварин для 

ефективного ведення господарської діяльності підприємства. 

РН16. Впроваджувати і використовувати на практиці науково обґрунтовані технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

РН23. Застосовувати знання з біології тварин, зоології, етології, генетики, мікробіології, 
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еволюції, біотехнології, радіобіології та радіоекології для реалізації ефективних 

технологій виробництва і переробки їх продукції. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Аналіз популяції за якісними ознаками систем 

2. Генетико- популяційні прийоми та їх роль у сучасній селекції 

3. Структура популяції 

4. Зміна структури популяції під дією різних факторів 

5. Кількісні ознаки і основи селекції тварин 

6. Вплив способів розмноження тварин на генетичну структуру популяції 

7. Успадкування кількісних ознак в популяціях та відбір 

8. Стадо і порода як популяції с.-г. тварин. Однофакторний дисперсійний аналіз 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час заліку. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань здійснюється у формі тестування та перевірки письмового 

оформлення лабораторної роботи.  

Залік здійснюється у формі тестування. Ціна одного запитання тесту – 1 бал. 

Студент може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних за під 

час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Еволюційні основи селекції 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Еволюційні основи  селекції 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

 

СК02. Здатність використовувати сучасні знання 

про способи відтворення, закономірності 

індивідуального розвитку та розведення тварин 

для ефективної професійної діяльності у галузі 

тваринництва. 

СК14. Здатність застосовувати знання з біології 

тварин, зоології, етології, генетики, мікробіології, 

еволюції, біотехнології, радіобіології та 

радіоекології для реалізації ефективних технологій 

виробництва і переробки їх продукції. 

Цикл дисциплін(загальна, або 

професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні та практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 1-2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Базові знання з дисциплін  генетика та розведення 

тварин 

Викладач Кобернюк  Віра Василівна, доцент,к. с.-г. н. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних чинників та 

виробничих ситуацій. 

РН05. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН08. Застосовувати знання з відтворення та розведення сільськогосподарських тварин для 

ефективного ведення господарської діяльності підприємства. 

РН23. Застосовувати знання з біології тварин, зоології, етології, генетики, мікробіології, 

еволюції, біотехнології, радіобіології та радіоекології для реалізації ефективних 

технологій виробництва і переробки їх продукції. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Значення та етапи розвитку  селекції 

2. Формування теорії еволюції 

3. Популяція – елементарна одиниця еволюції 
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4. Етапи становлення і розвитку генетики, як основи селекції 

5. Природній добір та видоутворення 

6. Походження та еволюція с-г. тварин 

7. Доместикація 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час екзамену. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань здійснюється у формі тестування та перевірки письмового 

оформлення лабораторної роботи.  

Екзамен здійснюється у формі тестування. Ціна одного запитання тесту – 1 бал. 

Студент може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних за 

під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Етологія тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Етологія тварин 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

 

ЗК 1. Здатність вчитися та бути готовим до 

засвоєння та застосування набутих знань. 

ЗК 2. Здатність до аналізу та синтезу як 

інструментарію виявлення проблем та прийняття 

рішень для їх розв’язання на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів. 

ЗК 3. Здатність працювати самостійно та в команді з 

урахуванням вимог професійної дисципліни, 

планування та управління часом. 

ЗК 4. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

ЗК 6. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК 7. Здатність до гнучкого мислення та 

компетентного застосування набутих знань у 

широкому діапазоні практичної роботи за фахом та 

повсякденному житті. 

ФК 1. Здатність застосовувати знання з біології, 

анатомії та фізіології, етології, радіобіології, 

екології, мікробіології, хімії, біофізики, генетики, 

біотехнології, відтворення, годівлі, гігієни, 

розведення та селекції для ефективного ведення 

виробництва та переробки продукції тваринництва. 

ФК 8. Здатність раціонально використовувати 

матеріальні, фінансові та трудові ресурси при  

виробництві та переробці продукції тваринництва. 

ФК 17. Здатність підтримувати належний рівень 

знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку. 

ФК 18. Здатність продемонструвати розуміння 

вимог до  діяльності за спеціальністю, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, лабораторні та практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 3-4 курс 
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Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

5-7 семестр 

 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Кобернюк  Віра Василівна, доцент,к. с.-г. н. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Володіти базовими фундаментальними знаннями з вищої математики, хімії, 

біофізики, інформаційних технологій, мікробіології, морфології та фізіології, біології 

тварин, радіобіології у тваринництві, зооекології в обсязі необхідному для вирішення 

теоретичних і практичних завдань у професійній діяльності. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Етологія як наука. Основні поняття та методи досліджень 

2. Суспільна (або групова) поведінка тварин 

3. Індивідуальна поведінка основних видів с.-г. тварин 

4. Фактори, які впливають на поведінкову активність 

5. Генетика поведінки с.-г. тварин 

6. Циклічність в поведінці тварин 

7. Особливості поведінки різних видів с.-г. тварин 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час екзамену. Максимальна 

кількість балів на екзамен – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань здійснюється у формі тестування та перевірки письмового 

оформлення лабораторної роботи.  

Залік здійснюється у формі тестування. Ціна одного запитання тесту – 1 бал. 

Студент може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних за 

під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Селекційно-племінна робота у тваринництві 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Селекційно-племінна робота у тваринництві 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

 

СК02. Здатність використовувати сучасні знання про 

способи відтворення, закономірності 

індивідуального розвитку та розведення тварин для 

ефективної професійної діяльності у галузі 

тваринництва. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, лабораторні та практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 2-3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-6 семестр 

 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Кобернюк  Віра Василівна, доцент,к. с.-г. н. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН06. Впливати на дотримання вимог щодо збереження навколишнього середовища. 

РН08. Застосовувати знання з відтворення та розведення сільськогосподарських тварин для 

ефективного ведення господарської діяльності підприємства. 

РН16. Впроваджувати і використовувати на практиці науково обґрунтовані технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ 

2. Організація племінної роботи в Україні 

3. Законодавчі акти і відомчі положення з племінної справи 

4. Процеси ідентифікації та реєстрації тварин 

5. Мічення с.-г. тварин. Племінний та зоотехнічний облік у тваринництві 

6. Основні селекційні ознаки і методи їх контролю в молочному скотарстві 

7. Основні селекційні ознаки і методи їх контролю в м'ясному скотарстві 

8. Оцінка племінних якостей свиней 

9. Селекційні ознаки овець 

10. Селекційна робота в птахівництві 

11. Особливості племінної роботи у конярстві 
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Результати оцінювання (форми, критерії): 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час екзамену. Максимальна 

кількість балів на екзамен – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань здійснюється у формі тестування та перевірки письмового 

оформлення лабораторної роботи.  

Іспит здійснюється у формі тестування. Ціна одного запитання тесту – 1 бал. 

Студент може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних за 

під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Селекція і відтворення собак 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Селекція і відтворення собак 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

 

СК02. Здатність використовувати сучасні знання про 

способи відтворення, закономірності 

індивідуального розвитку та розведення тварин для 

ефективної професійної діяльності у галузі 

тваринництва. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 2-3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4-6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Іванов Ігор Анатолійович, доцент, к. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН03. Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних чинників та 

виробничих ситуацій. 

РН05. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН06. Впливати на дотримання вимог щодо збереження навколишнього середовища. 

РН08. Застосовувати знання з відтворення та розведення сільськогосподарських тварин для 

ефективного ведення господарської діяльності підприємства. 

РН16. Впроваджувати і використовувати на практиці науково обґрунтовані технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

РН22. Забезпечувати параметри та здійснювати технологічний контроль сучасних 

технологій виробництва продукції бджільництва, вівчарства, козівництва, конярства, 

аквакультури, кролівництва і звірівництва та ведення собаківництва, декоративного 

рибництва і птахівництва. 

РН23. Застосовувати знання з біології тварин, зоології, етології, генетики, мікробіології, 

еволюції, біотехнології, радіобіології та радіоекології для реалізації ефективних технологій 

виробництва і переробки їх продукції. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Походження собак та їх еволюція. 
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2. Екстер'єр і конституція собак. 

3. Відбір і підбір у собаківництві. 

4. Анатомо-функціональна характеристика органів розмноження собак. 

5. Організація парування в собаківництві. 

6. Вагітність та пологи у собак. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час екзамену. Максимальна 

кількість балів на екзамен – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань здійснюється у формі тестування та перевірки письмового 

оформлення лабораторної роботи.  

Екзамен здійснюється у формі тестування. Ціна одного запитання тесту – 1 бал. 

Студент може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних за 

під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів.  
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Кафедра процесів, машин і обладнання в агроінженерії 

 

 

Експлікаційні форми навчальних програм дисциплін вибіркової компоненти 

для здобувачів освіти спеціальності 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

освітнього ступеня бакалавр 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Машини і механізми виробничих процесів у 

тваринництві 

Назва компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

ФК. 12. Здатність застосовувати знання машин і 

механізмів виробничих процесів у тваринництві для 

ефективного ведення виробництва. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні та практичні заняття, командна 

робота 

1. Вербальні – лекції з використанням засобів для 

наочної демонстрації окремих питань теоретичної 

частини курсу. 

2. Практичні заняття, домашні завдання, 

проведення усного опитування. 

3. Перевірка і оцінювання знань – контрольні 

письмові опитування по темах, модульні контрольні 

роботи. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр - 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204  «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

8-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач К.і.н. доцент Сукманюк О. М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра процесів, машин і обладнання в агроінженерії 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН. 10. Володіти знаннями машин і механізмів виробничих процесів у тваринництві та з 

технологічного обладнання з цехів з переробки продукції тваринництва для ефективного 

ведення виробництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

 1. Вступ. Механізація виробництва, заготівлі та зберігання кормів 

1.Значення механізації тваринництва, основні завдання та її особливості на сучасному стані 

2. Основні поняття і терміни, їх визначення 

3 Механізація виробництва високобілкових та вітамінних кормів 

4. Механізація робіт при зберіганні кормів 

5 Визначення потреби машин для лінії заготівлі та сховищ зберігання кормів. 

  2. Механізація кормоприготування 
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1 Значення механізованого кормоприготування та ЗТВ до засобів механізації 

2 Способи та технологічні схеми підготовки кормів до згодовування 

3 Класифікація, оцінка, будова, робочий процес, регулювання кормоприготувальних машин 

4 Класифікація об’єктів приготування кормів 

5 Загальна будова та організація роботи кормоприготувальних об’єктів 

6 Методика розрахунків технологічних ліній кормоприготування 

  3.  Механізація роздавання кормів 

1 Зоотехнічні вимоги до засобів та контроль якості роздавання кормів 

2 Класифікація, оцінка, будова, робочий процес та регулювання кормороздавачів 

3 Методика розрахунку технологічних ліній роздавання кормів 

  4. Механізація водопостачання та напування тварин 

1 Системи, схеми та ЗТВ до засобів водопостачання 

2 Класифікація, будова, робочий процес регулювання засобів водопостачання 

3 Класифікація, будова і принцип дії напувалок, їх оцінка 

4 Методика розрахунку технологічних ліній водопостачання та напування 

  5.Машини та обладнання для видалення та утилізації гною 

1. Фізико-механічні властивості гною 

2. Схеми та засоби механізованого прибирання гною 

3. Будова і регулювання механічних засобів прибирання гною 

4. Транспортування гною у гноєсховища 

  6.Засоби теплопостачання та формування мікроклімату тваринницьких приміщень 

1. Значення мікроклімату тваринницьких приміщень, зоотехнічні вимоги та санітарно-

гігієнічні вимоги. 

2. Типи та будова вентиляційних систем. 

3. Обладнання для освітлення та опромінення 

4. Обладнання і устаткування для теплопостачання та мікроклімату 

5. Розрахунок обсягу та кратності повітро- та теплообміну. 

  7.Механізація доїння тварин 

1. Значення механізації та зоотехнічні вимоги 

2. Класифікація, будова і принцип дії машин та обладнання для доїння корів  

3. Доїльні апарати, класифікація і будова  

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час заліку. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань здійснюється у формі тестування та перевірки письмового 

оформлення лабораторної роботи. 

Залік здійснюється у формі тестування. Ціна одного запитання тесту – 1 бал. 

Студент може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних за 

під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів. 
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Мікробіології, фармакології та епізоотології 

 

Експлікаційні форми навчальних програм дисциплін вибіркової компоненти 

для здобувачів освіти спеціальності 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

освітнього ступеня бакалавр 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мікробіологія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Мікробіологія 

Назва компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

ФК14. Здатність застосовувати знання з біології 

тварин, зоології, етології, генетики, мікробіології, 

еволюції, біотехнології, радіобіології та радіоекології 

для реалізації ефективних технологій виробництва і 

переробки їх продукції 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні та практичні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних завдань 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Бакалавр, 2 курс 

 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Доцент, к. вет. н. Дишкант Ольга Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Мікробіології, фармакології та епізоотології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН06. Впливати на дотримання вимог щодо збереження навколишнього середовища. 

РН19. Забезпечувати дотримання біологічної безпеки на підприємствах із виробництва та 

переробки продукції тваринництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ. Історія розвитку мікробіології 

2. Морфологія прокарітних та еукаріотних організмів 

3. Вплив факторів зовнішнього середовища на мікроорганізми 

4. Мікрофлора організму тварин і птахів 

5. Мікробіологічні основи виготовлення кормів 

6. Мікрофлора молока та молочних продуктів 

7. Мікрофлора м’яса та м’ясопродуктів при холодильній обробці, солінні та сушінні в 

умовах вакууму 

8. Резистентність та імунна відповідь організму 

9. Методи досліджень та лабораторне обладнання мікробіологічної лабораторії.  

10. Вивчення видів культур та культуральних ознак мікроорганізмів 

11. Виготовлення живих мікробних препаратів 

12. Виявлення структур мікробів шляхом фарбування 

13. Методи досліджень та лабораторне обладнання мікробіологічної лабораторії 



62 
 

14. Види висівів. Техніка їх проведення 

15. Мікробіологічні основи виготовлення кормів 

16. Мікрофлора повітря, води та грунту 

17. Мікрофлора молока та м’яса 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час заліку. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань здійснюється у формі тестування та перевірки письмового 

оформлення лабораторної роботи.  

Залік здійснюється у формі тестування. Ціна одного запитання тесту – 1 бал. 

Студент може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних під 

час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів.  
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Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва 

 

 

 

 

 

Експлікаційні форми навчальних програм дисциплін вибіркової компоненти  

для здобувачів освіти спеціальності 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  

освітнього ступеня магістр 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Технологія промислового молочного скотарства 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Технологія промислового молочного 

скотарства 

Назва компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

 

 

СК01. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

СК10. Здатність здійснювати контроль 

технологічних процесів у промисловому 

молочному скотарстві. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, командна 

робота, семінар, проектна робота, проблемні 

заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, проблемні 

заняття, проектна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1 курс  

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть обрати 

дисципліну 

Повинні знати та розуміти загальні 

технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

Викладач к. с.-г. н., доцент Ковальчук І. В. 

Кафедра (яка забезпечує викладання дисципліни)  Технологій виробництва продукції 

тваринництва 

 

Результати навчання (уміння та навички):   

РН01. Забезпечувати контроль технологічних процесів з виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН14. Забезпечувати параметри та здійснювати контроль виробництва у промисловому 

молочному скотарстві. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Сучасні тенденції розвитку молочного скотарства в Україні і світі; 

2. Племінна база промислового молочного скотарства 

3. Організація відтворення поголів’я  на промислових молочних фермах 

4 Технологія вирощування ремонтного молодняку 

5. Технологія виробництва молока 

6. Управління молочною фермою 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне  та підсумкове 

оцінювання. 
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Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 0,35 бала 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 0,5 бала. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 1,5 бала. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Технологія промислового свинарства 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Технологія промислового свинарства 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

СК11. Здатність здійснювати контроль 

технологічних процесів у промисловому свинарстві. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, практичні, лабораторні заняття, тестування, 

проектна робота, вирішення ситуаційних завдань 

командна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Повинні знати та розуміти загальні технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 

Викладач к. с.-г. н., доцент Вербельчук Т. В.   

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра технологій виробництва продукції 

тваринництва 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Забезпечувати контроль технологічних процесів з виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН15. Забезпечувати параметри та здійснювати технологічний контроль виробництва у 

промисловому свинарстві. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Застосування біологічних особливостей свиней в формуванні (створенні) промислових 

технологій виробництва.  

2. Племінна робота в промисловому свинарстві. Масова селекція та промислове 

схрещування. Породи свиней. 

3. Технологічні і організаційні питання відтворення стада при промисловому виробництві 

свинини. 

4. Технологія вирощування молодняку свиней на промислових підприємствах. 

5. Сучасні технології та принципи промислового виробництва свинини. Технологічне 

проектування процесу виробництва. 

6. Годівля свиней в умовах промислового свинарства. Кормова база. Типи годівлі свиней та 

способи підготовки кормів до згодовування. 
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7. Системи і способи утримання свиней. 

8. Технологія промислової відгодівлі свиней. 

9. Організаційні форми та принципи роботи спеціалізованих господарств. Економічна 

ефективність виробництва свинини.  

Практичні завдання 

1.Основи проектування свинарських підприємств різної потужності. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне  та підсумкове 

оцінювання. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 0,35 бала 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 0,5 бала. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 1,5 бала. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Технологія м’ясного скотарства 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Технологія м`ясного скотарства 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

СК09. Здатність здійснювати контроль 

технологічних процесів у м’ясному скотарстві. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, тестування, 

вирішення ситуаційних завдань командна робота 

 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Повинні знати та розуміти загальні технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 

Викладач к. с.-г. н., доцент Ткачук В. П.  

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Технологій виробництва продукції тваринництва 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Забезпечувати контроль технологічних процесів з виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН13. Забезпечувати параметри та здійснювати технологічний контроль виробництва у 

м’ясному скотарстві. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ. Сучасний стан і перспективи виробництва яловичини в Україні 

2. Екстер’єр та  м’ясна продуктивність великої рогатої худоби 

3. Організація відтворення стада у спеціалізованому м’ясному скотарстві 

4. Розведення м’ясної худоби. Біотехнологічна характеристика тварин основних м’ясних 

порід 

5. Технологія виробництва яловичини у спеціалізованому м’ясному скотарстві 

6. Економіка спеціалізованого м’ясного скотарства 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне  та підсумкове 

оцінювання. 
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Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 0,35 бала 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 0,5 бала. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 1,5 бала. 
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Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва 

 

 

 

 

 

 

Експлікаційні форми навчальних програм дисциплін вибіркової компоненти  

для здобувачів освіти спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  

освітнього ступеня магістр 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Товарознавство тваринницької сировини 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Товарознавство тваринницької сировини 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

СК01.Здатність  приймати обґрунтовані рішення, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

СК14.Здатність управляти якістю продукції 

тваринництва та проводити її товарознавчу 

експертизу. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Ковальчук Тетяна Іванівна, доцент, к.-с.-г. наук 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Технологій переробки та якості продукції 

тваринництва 

 

Результати навчання:  

РН01. Забезпечувати контроль технологічних процесів з виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН18. Здатність здійснювати товарознавчу експертизу продукції тваринництва та 

управляти її якістю 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Дослідження основних причин ознак у м’ясі PSE і DFD та специфіка їх властивостей. 

2. Біохімічніпроцеси у м’язах після забою тварин, соління, термічної обробки, 

копчення, заморожування. 

3. Дослідження властивостей ковбасного фаршу при його виготовленні 

4. Дослідження технології виробництва м’ясних продуктів з використанням харчових 

добавок 

5. Дослідження технології м’ясних продуктів з використанням ферментних препаратів 

6. Дослідження технології м’ясних продуктів з використанням 

7. бактеріальних стартових культур. 

8. Споживні властивості молока, його класифікація та види.Вимоги до якості, дефекти 

упакування, зберігання. 
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9. Кисломолочні продукти. Біохімічні та фізико-хімічні процеси у виробництві 

кисломолочних продуктів. Дефекти кисломолочних продуктів. Умови і терміни 

транспортування та зберігання кисломолочних продуктів. 

10. Вершкове масло. Вимоги до якості вершків. Показники якості та дефекти 

вершкового масла. Пакування, маркування, транспортування та зберігання масла. 

11. Сичугові сири. Вплив сировини на якість сирів. Класифікація сирів. Смак і запах 

сирів їх дефекти. Зберігання сирів. 

12. Хімічний склад та харчова цінність яєць. Класифікація яєць. Яєчні продукти. 

13. Асортимент, споживні властивості та показники якості живої товарної риби. 

14. Асортимент, споживні властивості та показники якості охолодженої та замороженої 

риби. 

15. Асортимент і харчова цінність солоної риби. 

16. Виробництво, харчова цінність, класифікація та асортимент рибних консервів та 

пресервів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне  та підсумкове 

оцінювання. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 0,35 бала 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 0,5 бала. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 1,5 бала. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Органічне виробництво продукції тваринництва 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Органічне виробництво продукції тваринництва 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

Здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Вербельчук Сергій Петрович, доцент, к. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Технологій виробництва продукції тваринництва 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

Застосовувати знання з основних принципів органічного сільського господарства та  

особливостей стандартизації, сертифікації та маркування органічної продукції 

тваринництва для ефективного ведення господарської діяльності підприємства. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

18. Вступ. Становлення та розвиток органічного сільськогосподарського виробництва 

19. Особливості технології виробництва органічної продукції рослинництва 

20. Особливості технології виробництва органічної продукції тваринництва.  

21. Переробка органічної продукції. 

22. Органічні стандарти. Основні правила (вимоги) до органічного виробництва 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне  та підсумкове 

оцінювання. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 0,35 бала 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 0,5 бала. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 1,5 бала. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Виробництво екологічно-чистої продукції тваринництва 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Виробництво екологічно-чистої продукції 

тваринництва 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

СК12.Володіння технологіями виробництва 

екологічно чистої та органічної продукції 

тваринництва. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні та практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Дідух Микола Ілліч, доцент, к. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Технологій переробки та якості  продукції 

тваринництва 

 

Результати навчання:  

РН01. Забезпечувати контроль технологічних процесів з виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН19. Застосовувати сучасні технології виробництва екологічно чистої та органічної 

продукції тваринництва 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Теоретичні аспекти виробництва екологічно чистої продукції. 

2. Екологічні нормативи та стандарти якості навколишнього середовища як основи 

виробництва екологічно чистої продукції. 

3. Екологічне нормування якості продуктів харчування та сировини 

4. Особливості виробництва екологічно чистої продукції тваринництва 

5. Інноваційні технології при виробництві екологічно чистої продукціїтваринництва. 

6. Інноваційні прийоми виробництва екологічно чистого молока і молокопродуктів 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне  та підсумкове 
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оцінювання. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 0,35 бала 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 0,5 бала. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 1,5 бала. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Управління якістю продукції тваринництва» 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Управління якістю продукції тваринництва 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

СК14. Здатність управляти якістю продукції 

тваринництва та проводити її товарознавчу 

експертизу.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Біденко Володимир Миколайович, доцент, канд, с.-г. 

наук.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Технологій переробки та якості продукції 

тваринництва 

 

Результати навчання:  

РН01. Забезпечувати контроль технологічних процесів з виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН18. Здатність здійснювати товарознавчу експертизу продукції тваринництва та 

управляти її якістю. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Правова основа контролю якості продукції. Поняття. Проблеми. 

2. Система контролю якості продукції в Україні. 

3. Засади регулювання якості продукції. Європейське законодавство 

4. Система контролю якості сировини і харчових продуктів НАССР. Правові основи 

контролю якості і безпечності сировини в Україні та необхідність реформування. 

5. Сучасне законодавство України про контроль якості сільськогосподарської 

продукції. Недоліки, завдання по реформуванню. 

6. Закон України «Про  державний  контроль  за  дотриманням законодавства  про  

харчові продукти,  корми,  побічні  продукти тваринного походження, здоров'я та 

благополуччя тварин» (2017). 
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7. Класифікація і перелік забруднювачів сировини і продукції. 

8. Перелік харчових добавок які дозволені і заборонені для використання в Україні. 

9. Основні групи сполук, що використовуються як консерванти, барвники, 

ароматизатори, ферментні препарати, тощо. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне  та підсумкове 

оцінювання. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 0,35 бала 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 0,5 бала. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 1,5 бала. 
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Кафедра годівлі тварин та технології кормів 

 

 

 

 

 

 

Експлікаційні форми навчальних програм дисциплін вибіркової компоненти  

для здобувачів освіти спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  

освітнього ступеня магістр 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Годівля високопродуктивних тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни  Годівля високопродуктивних тварин 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

СК13. Здатність оцінювати поживну цінність кормів, 

кормових добавок, ферментних препаратів та інших 

стимуляторів продуктивності тварин і розробляти 

науково-обґрунтовані системи годівлі 

високопродуктивних тварин. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, проектна робота, майстер 

класи, проблемні практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, другий курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Кривий Михайло, доцент, к. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

 Годівлі тварин і технології кормів 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Забезпечувати контроль технологічних процесів з виробництва і переробки продукції 

тваринництва.  

РН02. Забезпечувати якість виконуваних робіт.  

РН17. Здатність розробляти науково-обґрунтовані системи годівлі високопродуктивних 

тварин. 

 

Короткий зміст дисципліни: 

1. Сучасна система класифікації кормів. Якість та безпечність кормових засобів.  

2. Комплексна оцінка поживності кормових засобів. Обмін поживних речовин в 

організмі високопродуктивних тварин. 

3. Організація та контроль деталізованої годівлі високопродуктивних жуйних тварин в 

залежності від продуктивності, фізіологічного стану. 

4. Організація та контроль деталізованої годівлі високопродуктивних моногастричних 

тварин в залежності від продуктивності, фізіологічного стану.  

5. Деталізована годівля високопродуктивної птиці. 

6. Організація та техніка деталізованої годівлі ставкової риби. 
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Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне  та підсумкове 

оцінювання. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 0,35 бала 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 0,5 бала. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 1,5 бала. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Годівля диких тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Годівля диких тварин 

Назва компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

ЗК04. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

СК04. Володіння сучасними технологіями заготівлі та 

приготування кормів. 

СК13. Здатність оцінювати поживну цінність кормів, 

кормових добавок, ферментних препаратів та інших 

стимуляторів продуктивності тварин і розробляти 

науково-обґрунтовані системи годівлі 

високопродуктивних тварин. 

СК04. Володіння сучасними технологіями заготівлі та 

приготування кормів. 

СК13. Здатність оцінювати поживну цінність кормів, 

кормових добавок, ферментних препаратів та інших 

стимуляторів продуктивності тварин і розробляти 

науково-обґрунтовані системи годівлі 

високопродуктивних тварин 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1–2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2–3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач к. с.-г. н., доцент  Мамченко Віталій Юрійович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Годівлі тварин і технології кормів 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН02. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН05. Застосовувати знання з особливостей травних процесів у різних видів тварин, 

біохімічних властивостей поживних і біологічно-активних  речовин кормів та кормових 

добавок, їх впливу на процеси травлення, біосинтез компонентів молока, м’яса, яйця, шкіри, 

вовни та меду для реалізації ефективних технологій виробництва продукції тваринництва. 

РН08. Застосовувати сучасні технології заготівлі та приготування кормів для ефективного 

ведення галузі тваринництва. 

РН17. Здатність розробляти науково-обґрунтовані системи годівлі високопродуктивних 
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тварин. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Нормована годівля диких тварин. 

2. Кормові засоби. Корми рослинного походження. Корми тваринного походження.  

3. Технологія годівлі. 

4. Годівля та раціони для черевоногих. 

5. Годівля членистоногих.  

7. Годівля риб. 

8. Годівля амфібій. 

9. Годівля плазунів. 

10. Годівля африканського страуса та інших птахів. 

11. Годівля чапель, годівля качок, лебедів та гусей. 

12. Годівля яструбів. 

13. Годівля для журавлів та голубів. 

14. Годівля для папуг, канарок та дроздів.  

15. Годівля та раціони для приматів та інших ссавців.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне  та підсумкове 

оцінювання. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 0,35 бала 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 0,5 бала. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 1,5 бала. 
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Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

 

 

 

 

 

Експлікаційні форми навчальних програм дисциплін вибіркової компоненти  

для здобувачів освіти спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  

освітнього ступеня магістр 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Організація племінної справи 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Організація племінної справи 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

СК02. Володіння сучасними методами селекційно-

племінної роботи у тваринництві. 

СК15. Здатність оцінювати екстер’єр і інтер’єр тварин, 

використовувати генетико-популяційні методи у 

селекції тварин, організовувати та проводити 

селекційно-племінну роботу у тваринництві. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Кобернюк Віра Василівна, доцент, к. с.-г. наук 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Забезпечувати контроль технологічних процесів з виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН16. Застосовувати знання зі спеціальної генетики, методів оцінки екстер’єру і інтер’єру 

тварин, селекції тварин та племінної справи для ефективного ведення галузі тваринництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ. 

2. Організація племінної роботи в Україні. 

3. Законодавчі акти і відомчі положення з племінної справи. 

4. Ліцензування діяльності з племінної справи 

5. Державна апробація селекційних досягнень 

6. Відбір та підбір тварин. 

7. Методи розведення тварин 

8. Збереження, удосконалення та створення нових порід 

9. Велико масштабна селекція с.-г. тварин.. 
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10. Складання планів племінної роботи 

11. Організація та особливості бонітування тварин різних видів 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне  та підсумкове 

оцінювання. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 0,35 бала 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 0,5 бала. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 1,5 бала. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Спеціальна генетика 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Спеціальна генетика 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

СК15. Здатність оцінювати екстер’єр і інтер’єр тварин, 

використовувати генетико-популяційні методи у 

селекції тварин, організовувати та проводити 

селекційно-племінну роботу у тваринництві. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Іванов Ігор Анатолійович, доцент, к. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Забезпечувати контроль технологічних процесів з виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН16. Застосовувати знання зі спеціальної генетики, методів оцінки екстер’єру і інтер’єру 

тварин, селекції тварин та племінної справи для ефективного ведення галузі тваринництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Генетика великої рогатої худоби 

2. Генетика свиней 

3. Генетика овець 

4. Генетика птахів 

5. Генетика бджіл 

  

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне  та підсумкове 

оцінювання. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 0,35 бала 
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- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 0,5 бала. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 1,5 бала. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Селекційно-племінна робота  у стадах промислового типу 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Селекційно-племінна робота у стадах промислового 

типу 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

СК02. Володіння сучасними методами селекційно-

племінної роботи у тваринництві. 

СК15. Здатність оцінювати екстер’єр і інтер’єр тварин, 

використовувати генетико-популяційні методи у 

селекції тварин, організовувати та проводити 

селекційно-племінну роботу у тваринництві. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Іванов Ігор Анатолійович, доцент, к. с.-г. наук 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Забезпечувати контроль технологічних процесів з виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН16. Застосовувати знання зі спеціальної генетики, методів оцінки екстер’єру і інтер’єру 

тварин, селекції тварин та племінної справи для ефективного ведення галузі тваринництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ 

2. Організація племінної роботи в Україні 

3. Законодавчі акти і відомчі положення з племінної справи 

4. Процеси ідентифікації та реєстрації тварин 

5. Мічення с.-г. тварин. Племінний та зоотехнічний облік у тваринництві 

6. Основні селекційні ознаки і методи їх контролю в молочному скотарстві 

7. Основні селекційні ознаки і методи їх контролю в м'ясному скотарстві 

8. Оцінка племінних якостей свиней 
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9. Селекційні ознаки овець 

10. Селекційна робота в птахівництві 

11. Особливості племінної роботи у конярстві 

  

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне  та підсумкове 

оцінювання. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 0,35 бала 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 0,5 бала. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 1,5 бала. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Інформаційні технології  у тваринництві 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Інформаційні технології  у тваринництві 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

СК08. Володіння сучасними інформаційними 

технологіями у тваринництві. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Загальна підготовка 

 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, проблемні 

заняття тощо) 

Лекції, лабораторні та практичні заняття, командна 

робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

 

Базові знання з інформатики, знати інноваційні і 

автоматизовані системи управління у тваринництві 

та основи ГІС-технологій. 

Викладач Кучер Дмитро Миколайович, доцент,к. с.-г. н. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Забезпечувати контроль технологічних процесів з виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН12. Застосовувати сучасні інформаційні  технології у тваринництві для ефективного 

ведення галузі. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Інформаційні технології: мета, задачі та місце дисципліни у навчальному процесі 

2.  Підвищення економічної ефективності годівлі тварин за інформаційних технологій 

3.  Використання комп’ютерів у селекційній роботі 

4.  Комп'ютерна система управління стадом 

5. Ефективне ведення свинарства 

6. Ефективне конярство 

7. Ефективне птахівництво 

8. Застосування інформаційних технологій у ветеринарії 

9.Інформаційне забезпечення економіко-управлінських рішень в галузі, регіоні, 

господарстві 
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Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне  та підсумкове 

оцінювання. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 0,35 бала 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 0,5 бала. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 1,5 бала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Генетика популяцій 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Генетика популяцій 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

СК15. Здатність оцінювати екстер’єр і інтер’єр 

тварин, використовувати генетико-популяційні 

методи у селекції тварин, організовувати та 

проводити селекційно-племінну роботу у 

тваринництві. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Піддубна Людмила Михайлівна, доцент, д. с.-г. наук 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Забезпечувати контроль технологічних процесів з виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН16. Застосовувати знання зі спеціальної генетики, методів оцінки екстер’єру і інтер’єру 

тварин, селекції тварин та племінної справи для ефективного ведення галузі тваринництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1.Вступ. Популяційна генетика, предмет і методи досліджень 

2.Структура популяції 

3. Зміна структури популяції під дією різних факторів 

4.Вплив способів розмноження тварин на генетичну структуру популяції 

5.Успадкування кількісних ознак в популяціях та відбір 

6. Стадо як популяція сільськогосподарських тварин 

7. Порода як популяція сільськогосподарських тварин 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне  та підсумкове 
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оцінювання. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 0,35 бала 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 0,5 бала. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 1,5 бала. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екстер`єр та інтер`єр тварин  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Екстер`єр та інтер`єр тварин  

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

СК15. Здатність оцінювати екстер’єр і інтер’єр тварин, 

використовувати генетико-популяційні методи у 

селекції тварин, організовувати та проводити 

селекційно-племінну роботу у тваринництві. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Магістр, 1 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Кобернюк Віра Василівна, доцент, к. с.-г. наук 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН01. Забезпечувати контроль технологічних процесів з виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН16. Застосовувати знання зі спеціальної генетики, методів оцінки екстер’єру і інтер’єру 

тварин, селекції тварин та племінної справи для ефективного ведення галузі тваринництва. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Вступ 

2. Вчення про екстер'єр тварин 

3. Лінійна оцінка тварин 

4. Вчення про інтер'єр тварин 

5. Морфологічні параметри молочної залози 

6. Кісткова тканини 

7. М'язова, сполучна і жирова тканина 

8. Шкіра, потові і сальні залози 

9. Внутрішні органи і залози внутрішньої секреції 

10. Показники температури тіла, частоти пульсу, дихання і газообміну 

11. Морфологічні та біохімічні показники крові 
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12. Природна резистентність сільськогосподарських тварин 

13. Біохімічний поліморфізм і групи крові 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне  та підсумкове 

оцінювання. 

Критерії оцінювання: 

- кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту – 0,35 бала 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лекцій – 0,5 бала. 

- кількість балів, які нараховуються за наявність 1-го конспекту лабораторних занять 

– 1,5 бала. 
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Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

 

 

 

 

Експлікаційні форми навчальних програм дисциплін вибіркової компоненти  

для здобувачів освіти спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  

освітньо-наукового ступеня доктор філософії 

 

  



97 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Методологія оцінки племінної цінності тварин  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Методологія оцінки племінної цінності тварин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність виявляти, формулювати та 

вирішувати проблеми професійного та/або 

дослідницького характеру в сфері селекції та 

розведення тварин, годівлі тварин та технології 

кормів, технології виробництва та переробки 

продукції тваринництва, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

СК02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

СК06.  Здатність презентувати та публікувати 

результати наукових досліджень з використанням 

академічної іноземної мови. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до здобувачів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Пелехатий Микола Сергійович, професор, д. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

РН 2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми професійного та/або 

дослідницького характеру в сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин та 

технології кормів, технології виробництва та переробки продукції тваринництва, оцінювати 
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та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН 3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють 

нові знання у технології виробництва і переробки продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах; упорядковувати концептуальні знання в галузі. 

РН 7. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових досліджень у 

фахових дискусіях та публікувати результати досліджень в провідних наукових виданнях 

та впроваджувати наукові розробки у виробництво. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Селекційно-племінна робота з молочною худобою. Сучасний стан та напрямки 

розвитку молочного скотарства. Основні біологічні показники та селекційні ознаки 

молочної та молочно-м’ясної великої рогатої худоби, методи їх контролю. Планові породи, 

що розводяться в Україні. Методи та організація оцінки племінної цінності молочної 

худоби за різними джерелами інформації.Організація перевірки та оцінки бугаїв-плідників 

за якістю нащадків. Препотентність бугаїв та методи її визначення.  

2. Бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-мясних порід. Бонітування 

молочної та молочно-м’ясної худоби. Стан, преваги та етапи становлення галузі м’ясного 

скотарства. Технологічні аспекти м’ясного скотарства. Господарськи корисні та біологічні 

ознаки м’ясної худоби, їх оцінка і параметри. Породна структура м’ясної худоби. Принципи 

та організація оцінки племінних якостей м’ясної худоби. Особливості бонітування м’ясної 

худоби. 

3. Методи і критерії відбору. Структура племінної служби України. Суб’єкти племінної 

справи у галузі тваринництва. Законодавчі акти і відомчі положення з племінної роботи 

України. Система організаційно-племінних заходів у тваринництві. 

4. Статистичні методи досліджень у тваринництві. Основні константи. Елементи 

статистичного аналізу. Методи визначення середніх величин і показників мінливості. Типи 

розподілу ознак. Оцінка вірогідності статистичних величин. Визначення статистичних 

параметрів для якісних (альтернативних) ознак. Методи визначення сполученої мінливості 

ознак (кореляційний аналіз). Регресійний аналіз. Дисперсійний аналіз. Розрахунок 

коефіцієнта успадковуваності методом дисперсійного аналізу. 

5. Визначення племінної цінності особин. Племінна цінність тварин. Визначення 

племінної цінності особин на основі продуктивності її нащадків Визначення племінної 

цінності особин на основі продуктивності її предків  і бічних родичів Визначення племінної 

цінності за якістю нащадків свиней, коней, баранів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Контроль знань та вмінь здобувача освітнього ступеня здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час заліку. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань та залік здійснюються у формі тестування. Ціна одного запитання 

тесту – 1 бал. Здобувач може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 

одержаних під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Методологія і технологія обробки наукової інформації 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Методологія і технологія обробки наукової інформації 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

СК04. Здатність створювати грантові пропозиції, 

розробляти, реалізовувати та управляти науковими 

проектами. 

СК06.  Здатність презентувати та публікувати 

результати наукових досліджень з використанням 

академічної іноземної мови. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, семінар, 

проектна робота, проблемні заняття 

тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до здобувачів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Піддубна Людмила Михайлівна, доцент, д. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

РН 3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють 

нові знання у технології виробництва і переробки продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах; упорядковувати концептуальні знання в галузі. 

РН 5. Створення грантових пропозицій, демонстрація навиків управління та участь у 

реалізації наукових проектів. 

РН 7. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових досліджень у 

фахових дискусіях та публікувати результати досліджень в провідних наукових виданнях 

та впроваджувати наукові розробки у виробництво. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Наука і наукове мислення. Наука як система знань. Факт, гіпотеза, теорія, концепція. 

Наукова гіпотеза: види, функції, етапи розвитку. Методологія, метод, методика. 

Класифікація наук. Створення схеми власних досліджень. 

2. Концептуальні основи наукового пізнання. Сутність повсякденного й наукового 

пізнання. Поняття про метод і методологію наукового пізнання. Структура (рівні) 

методології пізнання. Форми наукового пізнання. Принципи наукового пізнання. 

Концептуальні основи наукових досліджень, порівняння емпіричного і теоретичного 

пізнання. 

3. Наукове дослідження та методика його виконання у тваринництві. Процес наукового 

дослідження та його характеристика. Поняття об'єкта та предмета наукового дослідження. 

Типологія методів наукового пізнання. Особливості наукового дослідження у 

тваринницькій галузі. Вибір методів та методик для проведення власних досліджень. 

4. Технологія дослідницької роботи.  Стадії та етапи науково-дослідного процесу. 

Методика дослідження: зміст та принципи розробки. Формування мети, проблеми 

наукового дослідження. Формування гіпотези, методики і робочого плану дослідження. 

Результати наукових досліджень. Опрацювання інформації наукових досліджень, 

формулювання проблеми та цілей власного дослідження. 

5. Рівні та методи наукового дослідження.  Методика роботи з поняттями. 

Загальнологічні методи досліджень. Методи теоретичного дослідження. Методи 

емпіричного дослідження. Статистико-математичні методи аналізу результатів наукового 

дослідження. Розробка програми власного наукового дослідження. 

6. Організація науково-дослідної роботи аспірантів. Поняття наукової діяльності, її види. 

Форми організації науково-дослідної діяльності. Академія наук України. Форми 

фінансування науково-дослідної діяльності. Гранти. Технологія роботи над дисертаційною 

роботою. Загальнонаукові теоретичні методи дослідження. 

7. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Наукова інформація та її джерела.  

Бібліографічна інформація. Пошукові системи Інтернету. Порядок обробки та групування 

інформації. Наукометричні бази. Алгоритм науково-дослідного процесу, організація 

наукового дослідження. 

8. Оформлення результатів наукових досліджень та їх впровадження у виробництво. 

Форми подання результатів наукового дослідження. Вимоги до наукової статті й наукової 

доповіді. Упровадження результатів наукових досліджень. Економічна фективність 

результатів наукових досліджень. Написання власної наукової статті, підготовка слайдів до 

наукової доповіді. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Контроль знань та вмінь здобувача освітнього ступеня здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час заліку. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань та залік здійснюються у формі тестування. Ціна одного запитання 

тесту – 1 бал. Здобувач може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 

одержаних під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Імуногенетика 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Імуногенетика 

Назва основної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність виявляти, формулювати та 

вирішувати проблеми професійного та/або 

дослідницького характеру в сфері селекції та 

розведення тварин, годівлі тварин та технології 

кормів, технології виробництва та переробки 

продукції тваринництва, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

СК02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

СК06.  Здатність презентувати та публікувати 

результати наукових досліджень з використанням 

академічної іноземної мови. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до здобувачів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Піддубна Людмила Михайлівна, доцент, д. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

РН 2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми професійного та/або 

дослідницького характеру в сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин та 

технології кормів, технології виробництва та переробки продукції тваринництва, оцінювати 
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та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН 3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють 

нові знання у технології виробництва і переробки продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах; упорядковувати концептуальні знання в галузі. 

РН 7. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових досліджень у 

фахових дискусіях та публікувати результати досліджень в провідних наукових виданнях 

та впроваджувати наукові розробки у виробництво. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Історія розвитку імуногенетики та її місце у біології і зоотехнії. Визначення 

імуногенетики, основні віхи історії. Основні напрями імуногенетики тварин. Структура і 

функції імунної системи організму людини та тварин.  

2. Антигени та антитіла. Антигени та їх властивості. Антитіла (імуноглобуліни), їх поділ 

на класи. Генетичні елементи, які кодують імуноглобуліни. Елімінація антигену у організмі 

тварин. Будова антигенів та імуноглобулінів. Класи імуноглобулінів основних видів с.-г. 

тварин. 

3. Генетичний та гуморальний контроль імунної відповіді. Імунна відповідь: основні 

поняття. Гени імунної відповіді  та головний комплекс гістосумісності. Вторинні 

посередники регуляції активності імунної відповіді (цитокіни). Механізми дії цитокінів: 

інтракринний, аутокринний, паракринний, ендокринний. Інтерферони α-, ε, β і γ. Система 

комплементу.  

4. Групи крові тварин і біохімічний поліморфізм. Антигени еритроцитів тварин. Зв'язок 

груп крові з резистентністю до хвороб. Зв'язок груп крові з продуктивністю. Біохімічний 

поліморфізм. Основні імунологічні реакції. Практичне застосування антигенів груп крові 

тварин та поліморфних білкових систем. Розрахунок генних частот поліморфних білків. 

5. Традиційний та сучасний імуноаналіз. Сучасні методи специфічної діагностики. 

Імуноферментний аналіз (ІФА). Основні компоненти твердо фазного імуноферментного 

аналізу (ТІФА). Основні варіанти ТІФА. 

6. Трансплантаційний імунітет. Трансплантація – основні поняття. Варіанти 

трансплантації: ауто-, ізо- ало- та ксено-трансплантація. Специфічний імунітет. 

Трансплантаційні антигени. Ракові пухлини і протипухлинний імунітет. Аномалії імунної 

системи: первинні і вторинні імунодефіцити, алергія, аутоімунні реакції. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Контроль знань та вмінь здобувача освітнього ступеня здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час заліку. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань та залік здійснюються у формі тестування. Ціна одного запитання 

тесту – 1 бал. Здобувач може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 

одержаних під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Популяційна генетика в селекції тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Популяційна генетика в селекції тварин 

Назва основної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність виявляти, формулювати та 

вирішувати проблеми професійного та/або 

дослідницького характеру в сфері селекції та 

розведення тварин, годівлі тварин та технології 

кормів, технології виробництва та переробки 

продукції тваринництва, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

СК02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

СК06.  Здатність презентувати та публікувати 

результати наукових досліджень з використанням 

академічної іноземної мови. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до здобувачів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Піддубна Людмила Михайлівна, доцент, д. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

РН 2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми професійного та/або 

дослідницького характеру в сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин та 

технології кормів, технології виробництва та переробки продукції тваринництва, оцінювати 
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та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН 3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють 

нові знання у технології виробництва і переробки продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах; упорядковувати концептуальні знання в галузі. 

РН 7. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових досліджень у 

фахових дискусіях та публікувати результати досліджень в провідних наукових виданнях 

та впроваджувати наукові розробки у виробництво. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Популяційна генетика, її методи і значення в сучасній селекції. Історія розвитку 

популяційної генетики. Предмет вивчення. Поняття популяцій і чистих ліній. Основні 

методи досліджень. Статистика та теорія вірогідності. 

2. Структура популяції. Статева і вікова структура. Генетична структура. Закон Харді-

Вайнберга. Визначення частот генів і генотипів у панміктичній популяції: у випадку 

повного домінування, для ознак, зчеплених зі статтю. Розподіл генів і генотипів при двох 

парах ознак, що незалежно успадковуються. Оцінка генетичної рівноваги популяції. 

3. Зміна структури популяції під дією різних факторів. Фактори, що порушують 

генетичну рівновагу популяції. Мутації. Дрейф генів. Міграції. Відбір. Порушення 

випадковості схрещувань. 

4. Вплив способів розмноження тварин на генетичну структуру популяції. Інбридинг 

та його вплив на структуру популяції. Визначення ступеню інбридингу. Схрещування та 

його вплив на генетичну структуру популяції. Оцінка ефекту гетерозису в тваринництві. 

5. Успадкування кількісних ознак в популяціях та відбір. Успадковуваність і 

повторюваність. Вплив типів відбору на популяцію. Методи відбору за комплексом ознак. 

Селекційний ефект та методи його вивчення в популяціях сільськогосподарських тварин. 

Обчислення племінної цінності тварин за різними джерелами інформації. Однофакторний 

дисперсійний аналіз. 

6. Стадо як популяція сільськогосподарських тварин. Поняття про стадо як біологічну 

одиницю виду. Стадо як елементарна популяція сільськогосподарських тварин. 

Функціональні особливості стада (на прикладі молочної худоби). 

7. Порода як популяція сільськогосподарських тварин. Визначення поняття «порода». 

Основні класифікації порід. Етапи породоутворення. Адаптація і акліматизація порід. 

8. Генофонд сільськогосподарських тварин і птиці в Україні. Зміна  стану тваринництва 

за останні роки. Мінімальна чисельність популяції Заходи по збереженню генетичних 

ресурсів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Контроль знань та вмінь здобувача освітнього ступеня здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час заліку. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань та залік здійснюються у формі тестування. Ціна одного запитання 

тесту – 1 бал. Здобувач може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 

одержаних під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів. 
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Кафедра годівлі тварин і технології кормів 

 

 

 

 

Експлікаційні форми навчальних програм дисциплін вибіркової компоненти  

для здобувачів освіти спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  

освітньо-наукового ступеня доктор філософії 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Методологія наукових досліджень 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Методологія наукових досліджень 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК03. Здатність дотримуватися етики та академічної 

доброчесності в наукових дослідженнях та науково-

педагогічній діяльності. 

СК04. Здатність створювати грантові пропозиції, 

розробляти, реалізовувати та управляти науковими 

проектами. 

СК06.  Здатність презентувати та публікувати 

результати наукових досліджень з використанням 

академічної іноземної мови. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до здобувачів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Борщенко Валерій Володимирович, доцент, д. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Годівлі тварин і технології кормів 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

РН3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють 

нові знання у технології виробництва і переробки продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах; упорядковувати концептуальні знання в галузі.  

РН6. Започатковувати, планувати, реалізувати та коригувати науково-педагогічний процес 

з дотриманням належної академічної доброчесності й використання академічної іноземної 

мови у професійній діяльності. 

РН7. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в провідних наукових виданнях та 

впроваджувати наукові розробки у виробництво. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Наука як продуктивна сила. Визначення науки, її значимість для людства. Наука як 

система знань. Функції науки. Класифікація наук. Організація науково-дослідної діяльності 

в Україні. Формування вченого як особистості та режим його праці. 

2. Методи та методологія наукових досліджень у тваринництві. Поняття та типологія 

методів наукового дослідження. Сутність, мета, функції наукового експерименту. Наукове 

прогнозування як метод дослідження: зміст, основні види та технології здійснення. Основні 

методологічні прийоми постановки зоотехнічних експериментів. Дослідження поживності 

і перетравності кормів та обміну речовин. Дослідження м’ясної продуктивності. 

Особливості постановки дослідів на окремих видах тварин. Методологія постановки 

спеціальних досліджень. Відбір біологічного матеріалу для досліджень та правила роботи з 

тваринами.  

3. Написання дисертаційної роботи: вимоги до змісту та оформлення. 

Загальні вимоги і правила оформлення дисертаційних робіт. Планування написання роботи 

дисертантом. Складання індивідуального плану роботи дисертанта. Розробка календарного 

плану виконання дисертаційної роботи. Розробка плану впровадження результатів 

наукових досліджень. Реферування літератури. Виконання дисертаційної роботи. 

Реєстрація та облік тематики наукових досліджень. 

4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Поняття про наукову інформацію 

та її роль в проведенні наукових досліджень. Види джерел інформації. Інформаційне 

забезпечення наукових досліджень. Правила складання бібліографічного опису списку 

літературних джерел. Правила наведення цитат та бібліографічних посилань у наукових 

роботах. Некоректне використання наукових літературних джерел. Ознаки плагіату. 

5. Підготовка матеріалів наукових досліджень для відкритої публікації. Суть доповідей 

(повідомлень) на конференції. Форма доповіді (повідомлення), короткий зміст виступу. 

Побудова доповіді: проблематика, виклад основного матеріалу, висновки. Підготовка до 

виступу, основні моменти. Наукова стаття: поняття, функції. Методика підготовки та 

вимоги до оформлення наукової статті. Техніка написання тексту. Побудова тексту: 

постановка проблеми, аналіз останніх досліджень, постановка завдання, вклад основного 

матеріалу, висновки, список використаної літератури.  

6. Апробація результатів наукового дослідження та форми впровадження результатів 

дослідження. Апробація та оприлюднення результатів наукового дослідження. 

Впровадження результатів та ефективність наукового дослідження. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Контроль знань та вмінь здобувача освітнього ступеня здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час заліку. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань та залік здійснюються у формі тестування. Ціна одного запитання 

тесту – 1 бал. Здобувач може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 

одержаних під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологічні основи живлення тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Екологічні основи живлення тварин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність виявляти, формулювати та 

вирішувати проблеми професійного та/або 

дослідницького характеру в сфері селекції та 

розведення тварин, годівлі тварин та технології 

кормів, технології виробництва та переробки 

продукції тваринництва, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

СК02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

СК06.  Здатність презентувати та публікувати 

результати наукових досліджень з використанням 

академічної іноземної мови. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до здобувачів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Борщенко Валерій Володимирович, доцент, д. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Годівлі тварин і технології кормів 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

РН2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми професійного та/або 

дослідницького характеру в сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин та 

технології кормів, технології виробництва та переробки продукції тваринництва, оцінювати 

та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
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РН3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють 

нові знання у технології виробництва і переробки продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах; упорядковувати концептуальні знання в галузі.  

 

РН7. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в провідних наукових виданнях та 

впроваджувати наукові розробки у виробництво. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1.  Кормова поведінка диких та свійських травоїдних тварин 

2. Екологічні фактори, що впливають на споживання корму тваринами.  

3. Оптимізація живлення тварин з використанням прикладних комп’ютерних програм 

4. Моделювання та прогнозування процесів споживання радіонуклідів тваринами та їх 

надходження в організм тварин та продукцію тваринництва. 

5. Радіологічні аспекти використання пасовищ тваринами 

6. Санітарно - гігієнічні аспекти використання кормів забруднених важкими металами. 

7. Санітарно - гігієнічні аспекти використання кормів забруднених нітратами. 

8. Санітарно - гігієнічні аспекти використання кормів забруднених мікотоксинами. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Контроль знань та вмінь здобувача освітнього ступеня здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час заліку. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань та залік здійснюються у формі тестування. Ціна одного запитання 

тесту – 1 бал. Здобувач може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 

одержаних під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Технологія виробництва кормових засобів 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Технологія виробництва кормових засобів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність виявляти, формулювати та 

вирішувати проблеми професійного та/або 

дослідницького характеру в сфері селекції та 

розведення тварин, годівлі тварин та технології 

кормів, технології виробництва та переробки 

продукції тваринництва, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

СК02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

СК06.  Здатність презентувати та публікувати 

результати наукових досліджень з використанням 

академічної іноземної мови. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до здобувачів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Борщенко Валерій Володимирович, доцент, д. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Годівлі тварин і технології кормів 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

РН2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми професійного та/або 

дослідницького характеру в сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин та 

технології кормів, технології виробництва та переробки продукції тваринництва, оцінювати 

та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
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РН3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють 

нові знання у технології виробництва і переробки продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах; упорядковувати концептуальні знання в галузі.  

 

РН7. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в провідних наукових виданнях та 

впроваджувати наукові розробки у виробництво. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Чинники,   які впливають на  якість основного корму та продуктивність  тварин.   

Споживання кормів та фактори, що його визначають.    

2.  Альтернативні види грубих кормів у годівлі високопродуктивних  корів. Житній  

3.  Основні пріоритети та точки контролю у  менеджменті заготівлі та  використання 

кукурудзяного силосу у годівлі високопродуктивних  корів: досвід ферм з надоєм понад 45 

кг  на  

4.  Основні пріоритети та точки контролю у  менеджменті заготівлі та  використання 

люцернового сінажу у годівлі високопродуктивних  корів. Заготівля та консервування 

соломи та  сіна. 

5.  Технологія заготівлі і  використання  бурякового жому.  

6.  Коренеплоди, бульбоплоди, баштанні культури,  комбіновані корми,  корми тваринного 

походження,  відходи рибної промисловості,  вітамінні препарати, дріжджі, небілкові азотисті 

добавки, кормові антибіотики. Заготівля та використання пивної дробини.  Відбір кормів до 

аналізу.  Оцінка якості сировини для виробництва кормів. 

7.  Силосування і хімічне консервування вологого зерна  зернових і зерно-бобових культур. 

8. Способи обробки концентрованих кормів. Основи технологій виробництва комбікормів,  

кормових добавок,  БМВД, преміксів.  Класифікація кормових добавок. 

9. Технологія повного-змішаного раціону та  менеджмент кормового столу. 

10. Технологія використання пасовищ. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Контроль знань та вмінь здобувача освітнього ступеня здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час заліку. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань та залік здійснюються у формі тестування. Ціна одного запитання 

тесту – 1 бал. Здобувач може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 

одержаних під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

                                                             

Стандартизація і сертифікація  кормових засобів 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Стандартизація і сертифікація кормових засобів 

 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність виявляти, формулювати та 

вирішувати проблеми професійного та/або 

дослідницького характеру в сфері селекції та 

розведення тварин, годівлі тварин та технології 

кормів, технології виробництва та переробки 

продукції тваринництва, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

СК02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

СК06.  Здатність презентувати та публікувати 

результати наукових досліджень з використанням 

академічної іноземної мови. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні, практичні заняття,  майстер 

класи 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Кривий Михайло Миколайович, доцент, к. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Годівлі тварин і технології кормів 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

РН2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми професійного та/або 

дослідницького характеру в сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин та 

технології кормів, технології виробництва та переробки продукції тваринництва, оцінювати 
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та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 

 

РН3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють 

нові знання у технології виробництва і переробки продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах; упорядковувати концептуальні знання в галузі.  

РН7. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в провідних наукових виданнях та 

впроваджувати наукові розробки у виробництво. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Сучасні методи оцінки якості та безпечності кормів, кормових добавок. Вимоги до 

контролю якості кормів та кормових добавок, що продаються в Україні та за її межами. 

2. Комплексна оцінка поживності кормів. Енергетична, протеїнова, вуглеводна, ліпідна, 

мінеральна, вітамінна поживність. 

3. Стандарти якості та безпечності кормів рослинного та тваринного походження. 

4. Стандарти якості та безпечності продуктів переробки рослинної сировини. 

5. Якість та безпечність кормових добавок. 

6.  Види сертифікації. Правила сертифікації кормів та кормових добавок на відповідність 

вимогам безпечності.  

7. Порядок проведення сертифікації. Вимоги до сертифікації кормів для України і експорту. 

Документація для сертифікації кормів та кормових добавок. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Контроль знань та вмінь здобувача освітнього ступеня здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час заліку. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань та залік здійснюються у формі тестування. Ціна одного запитання 

тесту – 1 бал. Здобувач може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 

одержаних під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

                                                    

Корми і годівля бджіл 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Корми і годівля бджіл 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК01. Здатність виявляти, формулювати та 

вирішувати проблеми професійного та/або 

дослідницького характеру в сфері селекції та 

розведення тварин, годівлі тварин та технології 

кормів, технології виробництва та переробки 

продукції тваринництва, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

СК02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

СК06.  Здатність презентувати та публікувати 

результати наукових досліджень з використанням 

академічної іноземної мови. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні, практичні заняття,  майстер 

класи 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії  2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Кривий Михайло Миколайович, доцент, к. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Годівлі тварин і технології кормів 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

РН2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми професійного та/або 

дослідницького характеру в сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин та 

технології кормів, технології виробництва та переробки продукції тваринництва, оцінювати 

та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
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РН3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють 

нові знання у технології виробництва і переробки продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах; упорядковувати концептуальні знання в галузі.  

 

РН7. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в провідних наукових виданнях та 

впроваджувати наукові розробки у виробництво. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

1. Значення галузі бджільництва для сільськогосподарського виробництва. Особливості 

кормової бази Полісся України. Значення  повноцінної годівлі бджолиних сімей для 

інтенсивного нарощування та продуктивності. 

2. Нектар і нектаропродуктивність рослин. Фактори, що впливають на виділення нектару 

рослинами. Методи визначення нектаропродуктивності рослин. 

3. Квітковий пилок, перга, падь, медяна роса, сік плодів та їх роль в живленні бджіл. 

Фактори, що впливають на збір пилку, перги, медяної роси бджолами. 

4. Види підгодівлі для бджіл у весняний та осінній періоди. Техніка їх приготування та 

згодовування. Забезпеченість бджіл водою. 

5. Класифікація медоносних рослин. Основні принципи групування медоносів. 

Характеристика медоносних та пилконосних рослин. Медоноси лісових угідь. Медоноси 

луків та пасовищ. Медоноси плодово-ягідних, овочево-баштанних культур. 

6. Характеристика медоносів парків, полезахисних смуг, сільськогосподарських угідь. 

Спеціальні медоноси. 

7. Шляхи поліпшення кормової бази. Квітково - медовий конвеєр. Використання 

медоносів у сумішках з основними культурами. Медовий баланс пасік. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Контроль знань та вмінь здобувача освітнього ступеня здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою. Рейтинг із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою і може розраховуватись за накопичувальною системою двома способами: 

1) як сума балів, отриманих під час поточного контролю, якщо їх кількість становить не 

менше 60; максимальна кількість балів за поточний контроль – 100, мінімальна – 0. 

2) як сума балів, отриманих під час поточного контролю та під час заліку. Максимальна 

кількість балів на заліку – 24, мінімальна – 0. 

Поточний контроль знань та залік здійснюються у формі тестування. Ціна одного запитання 

тесту – 1 бал. Здобувач може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 

одержаних під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


