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КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Технологічний факультет 

 

№
 з

/п
 

Кафедра/ 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

НАЗВА 

дисципліни 

Назва компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, для 

якої пропонується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

1.  Технологій 

виробництва 

продукції 

тваринництва / 

Ткачук В.П. 

 

Технологія 

виробництв

а продукції 

козівництва 

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 

їїоплати. 

СК15. Здатність 

здійснювати контроль 

технологічних процесів 

під час виробництва і 

переробки продукції 

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. 

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 їїоплати. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

тестування, 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

командна 

робота 

Бакалавр: 

2, 3 курс, 

4, 6 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 
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бджільництва, 

вівчарства, 

козівництва, конярства, 

аквакультури, 

кролівництва і 

звірівництва та ведення 

собаківництва, 

декоративного 

рибництва і 

птахівництва. 

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. 

2.  Кафедра 

технологій 

виробництва 

продукції 

тваринництва / 

Ковальчук І.І. 

Промислове 

тваринницт

во і здоров’я 

тварин 

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. 

ЗК 3. 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. 

РН 9. Мати базові знання різних 

технологій виробництва та переробки 

тваринницької продукції. 

 

Лекції, 

лабораторні та 

практичні 

заняття, 

розв’язок 

ситуаційних 

завдань, 

командна 

робота 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3, 

4 курс, 6, 8 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 
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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. 

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  



4 
 

діяльності за 

спеціальністю, 

зумовлених 

необхідністю 

забезпечення сталого 

розвитку України, її 

зміцнення як 

демократичної, 

соціальної, правової 

держави. 

3.  Кафедра 

технологій 

виробництва 

продукції 

тваринництва / 

Лісогурська О.В. 

Технологія 

продукції 

бджільницт

ва 

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 

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. 

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 

Лекції, 

лабораторні та 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

завдань 

Освітній 

ступінь 

бакалавр: 2, 

3 курс, 

3,5 семестр 

 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 
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переробки продукції 

бджільництва, 

вівчарства, 

козівництва, конярства, 

аквакультури, 

кролівництва і 

звірівництва та ведення 

собаківництва, 

декоративного 

рибництва і 

птахівництва. 

продукції бджільництва, вівчарства, 

козівництва, конярства, аквакультури, 

кролівництва і звірівництва та ведення 

собаківництва, декоративного 

рибництва і птахівництва. 

4.  Кафедра 

технологій 

виробництва 

продукції 

тваринництва / 

Пясківський 

В.М.,  

Слюсар М.В. 

Утримання 

бджолиних 

сімей 

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. 

 

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. 

РН12. Застосовувати закони 

економіки, організації та менеджменту 

у виробництві та переробці продукції 

тваринництва. 

РН16. Впроваджувати і 

Лекції, 

лабораторні та 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

завдань 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 2, 

3 курс, 3, 6 

семестр 

 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 
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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. 

5.  Технологій 

виробництва 

продукції 

тваринництва / 

Лісогурська Д.В. 

 

Біологія 

медоносної 

бджоли 

СК10. Здатність 

застосовувати знання 

морфології, фізіології 

та біохімії різних видів 

тварин для реалізації 

ефективних технологій 

виробництва і 

переробки їх продукції. 

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. 

Лекції, 

лабораторні та 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

завдань 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 1, 

2 курс, 2, 4 

семестр 

 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

6.  Технологій 

виробництва 

продукції 

тваринництва / 

Лісогурська Д.В. 

 

Біологія 

собак 

СК14. Здатність 

застосовувати знання з 

біології тварин, 

зоології, етології, 

генетики, мікробіології, 

еволюції, біотехнології, 

радіобіології та 

радіоекології для 

реалізації ефективних 

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 

Лекції, 

лабораторні та 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

завдань 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 1, 

2 курс, 2, 4 

семестр 

семестр 

 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 
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технологій 

виробництва і 

переробки їх продукції. 

реалізації ефективних технологій 

виробництва і переробки їх продукції. 

7.  Технологій 

виробництва 

продукції 

тваринництва / 

Шуляр А.Л. 

 

Методика 

наукових 

досліджень 

та 

патентуван

ня 

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 

РН08. Володіти загальнонауковими та 

спеціальними методами дослідження в 

галузі виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

 

Лекції, 

лабораторні та 

практичні 

заняття, 

тестування, 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

командна 

робота 

Бакалавр: 

3, 4 курс, 

5, 7 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 
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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, 
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соціальної, правової 

держави. 

8.  Технологій 

виробництва 

продукції 

тваринництва / 

Ковальчук І.В. 

Технологія 

промислово

го 

молочного 

скотарства 

 

СК01. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

СК10. Здатність 

здійснювати контроль 

технологічних процесів 

у промисловому 

молочному скотарстві. 

РН01. Забезпечувати контроль 

технологічних процесів з виробництва 

і переробки продукції тваринництва. 

РН02. Забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

РН14. Забезпечувати параметри та 

здійснювати технологічний контроль 

виробництва у промисловому 

молочному скотарстві. 

Лекції, 

практичні,  

 лабораторні 

заняття, 

тестування, 

проектна 

робота, 

вирішення 

ситуаційних 

завдань, 

командна 

робота 

Освітній 

рівень 

магістр,   

1 курс  

2 семестр 

204  

«Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

9.  Технологій 

виробництва 

продукції 

тваринництва / 

Вербельчук Т.В. 

Технологія 

промислово

го 

свинарства 

СК01. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

СК11. Здатність 

здійснювати контроль 

технологічних процесів 

у промисловому 

свинарстві. 

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. 

Лекції, 

практичні,  

 лабораторні 

заняття, 

тестування, 

проектна 

робота, 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

командна 

робота 

Освітній 

рівень 

магістр,   

1 курс  

2 семестр 

204  

«Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

10.  Технологій 

виробництва 

продукції 

тваринництва / 

Ткачук В.П. 

 

Технологія 

м`ясного 

скотарства 

СК01. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

СК09. Здатність 

здійснювати контроль 

технологічних процесів 

у м’ясному скотарстві. 

 

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. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

тестування, 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

командна 

робота 

Освітній 

рівень 

магістр,  

2 курс,  

3 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

11.  Технологій 

переробки та 

якості продукції 

Радіобіологі

я у 

ЗК1.Здатність вчитися 

та бути готовим до 

засвоєння та 

РН1. Володіти базовими 

фундаментальними знаннями з вищої 

математики, хімії, біофізики, 

Лекції, 

лабораторні та 

практичні 

Бакалавр, 4 

курс, 

8 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

Без 

обмежень 
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тваринництва / 

Біденко В.М. 

тваринницт

ві 

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, 

інформаційних технологій, 

мікробіології, морфології та фізіології, 

біології тварин, радіобіології у 

тваринництві, зооекології в обсязі 

необхідному для вирішення 

теоретичних і практичних завдань у 

професійній діяльності. 

 

заняття, 

тестування 

3-й курс, 4-й 

семестр 

продукції 

тваринництва» 
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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. 

12.  Технологій 

переробки та 

якості продукції 

Біотехнолог

ічні основи 

переробки 

СК14. Здатність 

застосовувати знання з 

біології тварин, 

РН03. Виконувати функціональні 

обов’язки, нівелюючи вплив різних 

чинників та виробничих ситуацій. 

Лекції, 

лабораторні та 

практичні, 

Бакалавр, 

 3 курс, 

5 семестр; 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

Без 

обмежень 
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тваринництва / 

Трохименко В.З. 

тваринниць

кої 

сировини 

зоології, етології, 

генетики, мікробіології, 

еволюції, біотехнології, 

радіобіології та 

радіоекології для 

реалізації ефективних 

технологій 

виробництва і 

переробки їх продукції. 

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. 

заняття, 

тестування 

на базі 

освітнього 

ступеня 

молодший 

бакалавр 

(ОКР 

«Молодший 

спеціаліст») 

2 курс,  

3 семестр 

продукції 

тваринництва» 

 

13.  Технологій 

переробки та 

якості продукції 

тваринництва / 

Трохименко В.З. 

Технологія 

первинної 

переробки 

тваринниць

кої 

сировини 

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 

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. 

РН12. Застосовувати закони 

економіки, організації та менеджменту 

у виробництві та переробці продукції 

тваринництва. 

Лекції, 

лабораторні та 

практичні, 

заняття, 

тестування 

Бакалавр, 

 на базі 

освітнього 

ступеня 

молодший 

бакалавр 

(ОКР 

«Молодший 

спеціаліст») 

2 курс,  

3 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 
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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. 

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. 

 

14.  Технологій 

переробки та 

якості продукції 

тваринництва / 

Біденко В.М. 

Стандартиз

ація 

продукції 

тваринницт

ва 

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 

РН 9. Мати базові знання різних 

технологій виробництва та переробки 

тваринницької продукції. 

Лекції, 

лабораторні та 

практичні 

заняття, 

тестування 

Бакалавр,  

4 курс, 

7 семестр 

на базі 

освітнього 

ступеня 

молодший 

бакалавр 

(ОКР 

«Молодший 

спеціаліст») 

3 курс,  

5 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 
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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 
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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. 

15.  Технологій 

переробки та 

якості продукції 

тваринництва / 

Дідух М.І. 

Технологія 

продуктів 

забою  

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 

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. 

РН12. Застосовувати закони 

економіки, організації та менеджменту 

у виробництві та переробці продукції 

тваринництва. 

Лекції, 

лабораторні та 

практичні 

заняття, 

тестування 

Бакалавр, 3 

курс, 

5 семестр; 

на базі 

освітнього 

ступеня 

молодший 

бакалавр 

(ОКР 

«Молодший 

спеціаліст») 

2 курс, 3 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 
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для ефективного 

ведення господарської 

діяльності 

підприємства. 

СК12. Здатність 

аналізувати 

господарську 

діяльність 

підприємства, вести 

первинний облік 

матеріальних 

цінностей, основних 

засобів, праці та її 

оплати. 

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. 

16.  Технологій 

переробки та 

якості продукції 

тваринництва / 

Вербельчук С.П. 

Технологіч

не 

обладнання 

цехів з 

переробки 

продукції 

тваринницт

ва 

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. 

РН10. Володіти знаннями машин і 

механізмів виробничих процесів у 

тваринництві та з технологічного 

обладнання цехів з переробки 

продукції тваринництва для 

ефективного ведення виробництва. 

 

 

Лекції, 

лабораторні та 

практичні 

заняття, 

тестування 

Бакалавр, 

4курс,  

7 семестр 

на базі 

освітнього 

ступеня 

молодший 

бакалавр 

(ОКР 

«Молодший 

спеціаліст») 

3 курс,  

5 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 
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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 
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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. 

17.  Технологій 

переробки та 

якості продукції 

тваринництва / 

Ковальчук Т.І. 

 

 

Товарознав

ство 

тваринниць

кої 

сировини 

СК01. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

СК14. Здатність 

управляти якістю 

продукції тваринництва 

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. 

Лекції, 

лабораторні та 

практичні 

заняття, 

тестування, 

робота в 

команді 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

1 курс, 

2 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 
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та проводити її 

товарознавчу 

експертизу. 

18.  Технологій 

переробки та 

якості продукції 

тваринництва / 

Дідух М.І. 

 

 

Виробництв

о 

екологічно 

чистої 

продукції 

тваринницт

ва 

СК01. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

СК12. Володіння 

технологіями 

виробництва 

екологічно чистої та 

органічної продукції 

тваринництва. 

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. 

Лекції, 

лабораторні та 

практичні 

заняття, 

тестування, 

командна 

робота 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

1 курс, 

2 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

19.  Технологій 

переробки та 

якості продукції 

тваринництва / 

Біденко В.М. 

Управління 

якістю 

продукції 

тваринницт

ва 

СК01. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

СК14. Здатність 

управляти якістю 

продукції тваринництва 

та проводити її 

товарознавчу 

експертизу. 

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. 

Лекції, 

лабораторні та 

практичні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

2 курс, 

3 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

20.  Технологій 

переробки та 

якості продукції 

тваринництва / 

Вербельчук С.П. 

 

 

Органічне 

виробництв

о продукції 

тваринницт

ва 

СК01. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

СК12. Володіння 

технологіями 

виробництва 

екологічно чистої та 

органічної продукції 

тваринництва. 

 

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. 

Лекції, 

лабораторні та 

практичні 

заняття 

тестування, 

командна 

робота 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

2 курс, 

3 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 

21.  Годівлі тварин і 

технологія 

Дресируван

ня собак 

СК15. Здатність 

здійснювати контроль 

РН03. Виконувати функціональні 

обов’язки, нівелюючи вплив різних 

Лекції, 

лабораторні, 

Освітній 

ступінь 

204 «Технологія 

виробництва і 

Без 

обмежень 
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кормів / 

Мамченко В.Ю. 

 

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. 

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. 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

бакалавр, 2, 

3 курс, 3, 5 

семестр 

 

 

переробки 

продукції 

тваринництва», 

22.  Годівлі тварин і 

технологія 

Кормів / 

Степаненко В.М. 

Спеціальне 

собаківницт

во 

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. 

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 

Лекції, 

лабораторні, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

 

 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

 

Без 

обмежень 
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продукції бджільництва, вівчарства, 

козівництва, конярства, аквакультури, 

кролівництва і звірівництва та ведення 

собаківництва, декоративного 

рибництва і птахівництва. 

23.  Годівлі тварин і 

технологія 

кормів / 

Степаненко В.М. 

Кінологія 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. 

 

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. 

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. 

Лекції, 

лабораторні, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

 

 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

24.  Годівлі тварин і 

технологія 

Кормів / 

Утримання 

та годівля 

собак 

СК03. Здатність 

використовувати 

знання з основних 

РН01. Забезпечувати дотримання 

параметрів та контролювати 

технологічні процеси з виробництва і 

Лекції, 

лабораторні, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 2 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

Без 

обмежень 
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Степаненко В.М. 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. 

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. 

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. 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

курс, 4 

семестр 

 

продукції 

тваринництва» 

25.  Годівлі тварин і 

технологія 

кормів / 

Кормова 

база 

СК03. Здатність 

використовувати 

знання з основних 

РН03. Виконувати функціональні 

обов’язки, нівелюючи вплив різних 

чинників та виробничих ситуацій. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 2 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

Без 

обмежень 
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Кривий М.М. бджільницт

ва 

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. 

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. 

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.  

курс, 4 

семестр 

 

 

продукції 

тваринництва» 

26.  Годівлі тварин і 

технології 

кормів / 

Кривий М.М. 

Годівля 

високопрод

уктивних 

тварин 

СК01. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт.  

СК13. Здатність 

оцінювати поживну 

цінність кормів, 

кормових добавок, 

ферментних препаратів 

та інших стимуляторів 

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.  

Лекції, 

лабораторні та 

практичні 

заняття, 

майстер класи, 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

 

 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 
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продуктивності тварин 

і розробляти науково-

обґрунтовані системи 

годівлі 

високопродуктивних 

тварин.  

27.  Годівлі тварин і 

технології 

кормів / 

Мамченко В.Ю. 

Годівля 

диких 

тварин 

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. 

 

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 тварин. 

Лекції, 

лабораторні, 

практичні 

заняття.  

Освітній 

ступінь 

магістр, 1–2 

курс, 2–3 

семестр 

 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва»,  

Без 

обмежень 

28.  Годівля тварин і 

технологія 

Кормів / В.В. 

Борщенко 

Методологі

я наукових 

досліджень 

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. 

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 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Доктор 

філософії, 2 

курс, 3 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 
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СК06.  Здатність 

презентувати та 

публікувати результати 

наукових досліджень з 

використанням 

академічної іноземної 

мови. 

 

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. 

29.  Годівля тварин і 

технологія 

кормів / В.В. 

Борщенко 

Екологічні 

основи 

живлення 

тварин 

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 

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. 

РН3. Виконувати оригінальні 

дослідження, досягати наукових 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Доктор 

філософії, 2 

курс, 3 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 
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виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва та 

дотичних 

міждисциплінарних 

напрямах.  

СК06.  Здатність 

презентувати та 

публікувати результати 

наукових досліджень з 

використанням 

академічної іноземної 

мови. 

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. 

30.  Годівля тварин і 

технологія 

кормів / В.В. 

Борщенко 

Технологія 

виробництв

а кормових 

засобів 

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 

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. 

РН3. Виконувати оригінальні 

дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання 

у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах; 

Лекції, 

практичні, 

проблемні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Доктор 

філософії, 2 

курс, 4 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 
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міждисциплінарних 

напрямах.  

СК06.  Здатність 

презентувати та 

публікувати результати 

наукових досліджень з 

використанням 

академічної іноземної 

мови. 

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. 

31.  Годівля тварин і 

технологія 

кормів 

Кривий М.М. 

Стандартиз

ація і 

сертифікаці

я  кормових 

засобів 

 

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 

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. 

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 

Лекції, 

лабораторні, 

практичні 

заняття,  

майстер класи 

Доктор 

філософії 2 

курс, 4 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 
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наукових досліджень з 

використанням 

академічної іноземної 

мови. 

публікувати результати досліджень в 

провідних наукових виданнях та 

впроваджувати наукові розробки у 

виробництво. 

32.  Годівля тварин і 

технологія 

кормів 

Кривий М.М. 

Корми і 

годівля 

бджіл 

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. 

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. 

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. 

Лекції та 

практичні 

заняття 

Доктор 

філософії, 2 

курс, 4 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 
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33.  Кафедра 

розведення, 

генетики тварин 

та біотехнології / 

Кучер Д. М. 

Автоматизо

вані 

системи 

управління 

у 

тваринницт

ві 

СК19. Здатність 

застосовувати 

інноваційні та 

автоматизовані системи 

управління і ГІС-

технології у 

тваринництві. 

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. 

Лекції, 

лабораторні, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Базові 

знання з 

інформацій

них 

технологій 

та основ 

ГІС-

технологій 

34.  Кафедра 

розведення, 

генетики тварин 

та біотехнології / 

Кучер Д. М. 

Генетико-

популяційні 

прийоми 

розведення 

тварин 

СК02. Здатність 

використовувати 

сучасні знання про 

способи відтворення, 

закономірності 

індивідуального 

розвитку та розведення  

тварин для ефективної 

професійної діяльності 

у галузі тваринництва. 

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 

Лекції, 

лабораторні, 

практичні 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 5 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Володіти 

базовими 

знаннями з 

генетики 

тварин. 

Мати базові 

знання про 

різноманітн

ість та рівні 

організації 

тваринного 
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СК14. Здатність 

застосовувати знання з 

біології тварин, 

зоології, етології, 

генетики, мікробіології, 

еволюції, біотехнології, 

радіобіології та 

радіоекології 

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, еволюції, біотехнології, 

радіобіології та радіоекології для 

реалізації ефективних технологій 

виробництва і переробки їх продукції. 

 

світу; 

адаптації 

різних груп 

тварин до 

різних 

середовищ 

мешкання; 

роль 

окремих 

груп тварин 

у 

природних 

екосистема

х, їхнім 

значенням у 

господарств

і людини. 

35.  Розведення, 

генетики тварин 

та біотехнології / 

Кобернюк В.В. 

Еволюційні 

основи  

селекції 

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. 

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. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Базові 

знання з 

дисциплін  

генетика та 

розведення 

тварин 
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36.  Розведення, 

генетики тварин 

та біотехнології / 

Кобернюк В.В. 

Етологія 

тварин 

 

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 

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. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3, 

4 курс, 5, 7 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 
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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 

розвиткуУкраїни, її 

зміцнення як 

демократичної, 

соціальної, правової 

держави. 
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37.  Розведення, 

генетики тварин 

та біотехнології / 

Кобернюк В.В. 

Селекційно-

племінна 

робота у 

тваринницт

ві 

СК02. Здатність 

використовувати 

сучасні знання про 

способи відтворення, 

закономірності 

індивідуального 

розвитку та розведення 

тварин для ефективної 

професійної діяльності 

у галузі тваринництва. 

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. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 3 

курс, 6 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

38.  Розведення, 

генетики тварин 

та біотехнології / 

Іванов І.А. 

Селекція і 

відтворення 

собак 

СК02. Здатність 

використовувати 

сучасні знання про 

способи відтворення, 

закономірності 

індивідуального 

розвитку та розведення 

тварин для ефективної 

професійної діяльності 

у галузі тваринництва. 

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, 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 
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радіобіології та радіоекології для 

реалізації ефективних технологій 

виробництва і переробки їх продукції. 

39.  Розведення, 

генетики тварин 

та біотехнології / 

Кобернюк В.В. 

Організація 

племінної 

справи 

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. 

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. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

40.  Розведення, 

генетики тварин 

та біотехнології /  

Іванов І.А. 

Спеціальна 

генетика 

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. 

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. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 
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41.  Розведення, 

генетики тварин 

та біотехнології /  

Іванов І.А. 

Селекційно-

племінна 

робота у 

стадах 

промислово

го типу 

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. 

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. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр, 1 

курс, 2 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

42.  Розведення, 

генетики тварин 

та біотехнології /  

Кучер Д.М. 

Інформацій

ні 

технології у 

тваринницт

ві 

СК01. Здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

СК08. Володіння 

сучасними 

інформаційними 

технологіями у 

тваринництві. 

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. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

43.  Розведення, 

генетики тварин 

та біотехнології /  

Піддубна Л. М. 

Генетика 

популяцій 

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 

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. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 
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тварин, організовувати 

та проводити 

селекційно-племінну 

роботу у тваринництві. 

44.  Розведення, 

генетики тварин 

та біотехнології /  

Кобернюк В.В. 

Екстер`єр та 

інтер`єр 

тварин 

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. 

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. 

 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

45.  Розведення, 

генетики тварин 

та біотехнології / 

М. С. Пелехатий 

Методологі

я оцінки 

племінної 

цінності 

тварин 

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 

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. 

Лекції і 

практичні 

заняття 

Доктор 

філософії, 2 

курс, 3 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 
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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. 

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. 

46.  Розведення, 

генетики тварин 

та біотехнології / 

Л. М. Піддубна 

Методологі

я і 

технологія 

обробки 

наукової 

інформації 

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. 

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. 

РН5. Створення грантових пропозицій, 

демонстрація навиків управління та 

участь у реалізації наукових проектів. 

РН7. Створювати наукові презентації, 

захищати результати наукових 

досліджень у фахових дискусіях та 

Лекції і 

практичні 

заняття 

Доктор 

філософії, 2 

курс, 3 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 
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публікувати результати досліджень в 

провідних наукових виданнях та 

впроваджувати наукові розробки у 

виробництво. 

47.  Розведення, 

генетики тварин 

та біотехнології / 

Л. М. Піддубна 

Імуногенет

ика 

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. 

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. 

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. 

Лекції і 

практичні 

заняття 

Доктор 

філософії, 2 

курс, 3 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 
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48.  Розведення, 

генетики тварин 

та біотехнології / 

Л. М. Піддубна 

Популяційн

а генетика в 

селекції 

тварин 

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. 

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. 

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. 

Лекції і 

практичні 

заняття 

Доктор 

філософії, 2 

курс, 3 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

49.  Кафедра 

процесів, машин 

і обладнання в 

агроінженерії / 

Машини і 

механізми 

виробничих 

процесів у 

тваринницт

ФК. 12. Здатність 

застосовувати знання 

машин і механізмів 

виробничих процесів у 

тваринництві для 

РН. 10. Володіти знаннями машин і 

механізмів виробничих процесів у 

тваринництві та з технологічного 

обладнання з цехів з переробки 

Лекції, 

лабораторні 

та практичні 

заняття, 

командна 

Освітній 

ступінь 

бакалавр,  

8 семестр 

204  «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 
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Сукманюк О.М. ві ефективного ведення 

виробництва. 

продукції тваринництва для 

ефективного ведення виробництва. 

 

робота 

 

50.  Мікробіології, 

фармакології та 

епізоотології / 

Дишкант О. В.  

Мікробіоло

гія 

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. 

РН06. Впливати на дотримання вимог 

щодо збереження навколишнього 

середовища. 

РН19. Забезпечувати дотримання 

біологічної безпеки на підприємствах 

із виробництва та переробки продукції 

тваринництва. 

РН23. Застосовувати знання з біології 

тварин, зоології, етології, генетики, 

мікробіології, еволюції, біотехнології, 

радіобіології та радіоекології для 

реалізації ефективних технологій 

виробництва і переробки їх продукції. 

Лекції, 

лабораторні та 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

завдань 

Освітній 

ступінь 

бакалавр, 2 

курс, 4 

семестр 

 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 

 

 


