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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 

пропонуютьс

я 

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 / 

Ковальчук І.В. 

Технологія 

промисловог

о 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 

2.  Технологій 

виробництва 

продукції 

тваринництва / 

Вербельчук Т.В. 

Технологія 

промисловог

о 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 

3.  Технологій 

виробництва 

продукції 

Технологія 

м`ясного 

скотарства 

СК01. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення, 

оцінювати та забезпечувати 

РН01. Забезпечувати 

контроль технологічних 

процесів з виробництва і 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

Освітній 

рівень 

магістр,  

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

Без 

обмежень 



тваринництва / 

Ткачук В.П. 

 

якість виконуваних робіт. 

СК09. Здатність здійснювати 

контроль технологічних 

процесів у м’ясному 

скотарстві. 

 

переробки продукції 

тваринництва. 

РН02. Забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

РН13. Забезпечувати 

параметри та здійснювати 

технологічний контроль 

виробництва у м’ясному 

скотарстві. 

тестування, 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

командна 

робота 

2 курс,  

3 семестр 

продукції 

тваринництва» 

4.  Технологій 

переробки та 

якості продукції 

тваринництва / 

Ковальчук Т.І. 

 

 

Товарознавст

во 

тваринницько

ї сировини 

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, 

тестування, 

робота в 

команді 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

1 курс, 

2 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

 

Без 

обмежень 

5.  Технологій 

переробки та 

якості продукції 

тваринництва / 

Вербельчук С.П. 

 

 

Органічне 

виробництво 

продукції 

тваринництва 

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 

6.  Технологій 

переробки та 

якості продукції 

тваринництва / 

Дідух М.І. 

 

 

Виробництво 

екологічно 

чистої 

продукції 

тваринництва 

СК01. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення, 

оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

СК12. Володіння 

технологіями виробництва 

екологічно чистої та 

органічної продукції 

РН01. Забезпечувати 

контроль технологічних 

процесів з виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва. 

РН02. Забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

РН19. Застосовувати 

Лекції, 

лабораторні 

та практичні 

заняття, 

тестування, 

командна 

робота 

Освітній 

ступінь 

магістр, 

1 курс, 

2 семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 



тваринництва. сучасні технології 

виробництва екологічно 

чистої та органічної 

продукції тваринництва. 

7.  Технологій 

переробки та 

якості продукції 

тваринництва / 

Біденко В.М. 

Управління 

якістю 

продукції 

тваринництва 

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 

8.  Годівлі тварин і 

технології 

кормів / 

Кривий М.М. 

Годівля 

високопродук

тивних 

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 

продуктивності тварин і 

розробляти науково-

обґрунтовані системи годівлі 

високопродуктивних тварин.  

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 

9.  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 

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 

Лекції, 

лабораторні, 

практичні 

заняття.  

Освітній 

ступінь 

магістр, 1–

2 курс, 2–

3 семестр 

 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва»,  

Без 

обмежень 



розробляти науково-

обґрунтовані системи годівлі 

високопродуктивних тварин. 

 

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. 

10.  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 

11.  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 

РН01. Забезпечувати 

контроль технологічних 

процесів з виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва. 

РН02. Забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

РН16. Застосовувати 

знання зі спеціальної 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 



проводити селекційно-

племінну роботу у 

тваринництві. 

генетики, методів оцінки 

екстер’єру і інтер’єру 

тварин, селекції тварин та 

племінної справи для 

ефективного ведення 

галузі тваринництва. 

12.  Розведення, 

генетики тварин 

та біотехнології /  

Іванов І.А. 

Селекційно-

племінна 

робота у 

стадах 

промисловог

о 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 

13.  Розведення, 

генетики тварин 

та біотехнології /  

Кучер Д.М. 

Інформаційні 

технології у 

тваринництві 

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 

14.  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-

РН01. Забезпечувати 

контроль технологічних 

процесів з виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва. 

РН02. Забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

Лекції, 

лабораторні 

заняття 

Освітній 

ступінь 

магістр, 2 

курс, 3 

семестр 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

Без 

обмежень 



популяційні методи у селекції 

тварин, організовувати та 

проводити селекційно-

племінну роботу у 

тваринництві. 

РН16. Застосовувати 

знання зі спеціальної 

генетики, методів оцінки 

екстер’єру і інтер’єру 

тварин, селекції тварин та 

племінної справи для 

ефективного ведення 

галузі тваринництва. 

15.  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 

 


