
 

 

 

 



 



ЗМІСТ 
 
 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ………………………………………………….… 4 
 
2. ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ …………………………………………….… 5 
 
3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ………………...……… 6 
 
4. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 
 

НАВЧАННЯ ………………………………………………………………………. 7 
 
5. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ………. 15 
 
6. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ПРОГРАМ ДИСЦИПЛІН, ПРАКТИК, 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ……………………………………..………… 17 

7. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ………………………………17 
 
8.ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ………………. 17 

9. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ 
 

БАЗУЄТЬСЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА………………………… 18 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
 

Освітньо-професійна програма (ОПП) – система освітніх компонентів на 

відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до 

рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 

навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 

ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 

навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного 

ступеня вищої освіти. 
 

Компетентність визначає здатність особи успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 

певному рівні вищої освіти. 
 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-

професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 

кількісно оцінити та виміряти. 
 

Перший (бакалаврський) рівень має передбачати здобуття особою 

теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю 

(чи спеціалізацією), загальних засад методології професійної діяльності, інших 

компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань відповідно до 

рівня професійної діяльності. 
 

На підставі цих положень прийнята (за термінологією Закону 

України «Про вищу освіту») така структура освітньої програми: 
 

1) обсяг та термін навчання бакалаврів;  
2) загальні компетенції;  
3) професійні компетентності за спеціальністю;  
4) перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування 

компетентностей освітньої програми;  
5) вимоги до структури навчальних дисциплін. 

 

Освітня програма використовується для: 
 

- проведення ліцензійної та акредитаційних експертиз на провадження 

освітньої діяльності зі спеціальністі 204 «Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 

інспектування освітньої діяльності за спеціальністю;  
- складання навчальних планів та робочих навчальних планів;  
- формування індивідуальних планів студентів;  
- формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту 

індивідуальних завдань;  
- визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 



- атестації бакалаврів спеціальності 204 «Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва»;  
- визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації;  
- професійної орієнтації здобувачів вищої освіти. 

 

Користувачі освітньої програми: 
 

- здобувачі вищої освіти, які навчаються в Одеському державному 

аграрному університеті (Університету);  
- викладачі Університету, які здійснюють підготовку бакалаврів 

спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції 

тваринництва»;  
- Екзаменаційна комісія спеціальності 204 «Технологія виробництва 

та переробки продукції тваринництва»;  
- Приймальна комісія Університету. 

 
 
 
 
 

2. ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ 
 
 

У цьому документі використані наступні позначення і скорочення: ЄКТС 

(European Credit Transfer and Accumulation System) – Європейська  
кредитна трансферно-накопичувальна система; 

 

ОПП – освітньо-професійна програма; 
 

ЗО – позначення циклу загальної підготовки обов’язкової компоненти 

освітньо-професійної програми; 
 

ПО – позначення циклу професійної підготовки обов’язкової компоненти 

освітньо-професійної програми; 
 

ЗВ – позначення циклу загальної підготовки вибіркової компоненти освітньо-

професійної програми; 
 

ПВ – позначення циклу професійної підготовки вибіркової компоненти 

освітньо-професійної програми. 



3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

 

1. Опис освітньо-наукової програми  

Повна назва закладу вищої 
Одеський державний аграрний університет 

Факультет ветеринарної медицини та 
освіти та структурного 

біотехнологій 
  

підрозділу 
  

Кафедра технології виробництва і переробки 
 

 продукції тваринництва  

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень  

Ступінь, що присвоюється Бакалавр   

Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність 
204 «Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва»  
  

Спеціалізація 
Племінна справа, бджільництво, рибництво, 

кінологія   
   

Форми навчання Очна (денна), заочна  

Тип диплому та обсяг освітньої Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС; 

програми 
термін навчання – 3 роки 10 місяців (денна), 4 

роки 9 місяців (заочна)  
  

Повна назва кваліфікації Технолог з виробництва і переробки продукції 

 тваринництва   

Кваліфікаційний рівень за    

Національною рамкою Шостий рівень НРК  

кваліфікацій (НРК)    

Акредитуюча організація 

Міністерство   освіти   і   науки   України; 
Національна агенція  забезпечення  якості 

 вищої освіти   

Період акредитації Програма впроваджена в 2016 році  
Вимоги до рівня освіти осіб, які Повна середня освіта або спеціальна освіта 

можуть розпочати навчання (за конкурсом)   

Мова викладання українська   

2. Мета освітньо-наукової програми  

Метою ОПП за спеціальністю 204 «Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва» є підготовка висококваліфікованих фахівців ступеня 

бакалавр. Професійна підготовка передбачає формування таких навичок та вмінь, 

які дозволять бакалавру самостійно вирішувати питання організації виробництва і 

переробки продукції тваринництва. 

3. Характеристика освітньо-наукової програми 

Предметна Аграрні   науки   та   продосольтво,   технологія 

область (галузь виробництва і переробки продукції тваринництва. 

знань, спеціальність)  
Основний Акцент  на  достатніх  знаннях  в  галузі 

фокус освітньої тваринництва, технолог-дослідник має забезпечувати 

програми і параметри  та  здійснювати  контроль  технологічних 

спеціалізації процесів  при  виробництві  та  переробці  продукції 

 тваринництва,   використовувати   методики   оцінки 

 показників  індивідуального  розвитку  та  розведення 

 тварин, повноцінності годівлі, мікроклімату приміщень та 



 способів утримання тварин, дотримуватися операційних 

 карт технологічних  процесів у тваринництві, 

 організовувати та контролювати ведення первинного і 

 зоотехнічного обліку, володіти професійними знаннями з 

 технології переробки сировини тваринницького 

 походження.  Технолог-дослідник  може  здійснювати 

 науково-дослідні роботи з даної тематики.  

Орієнтація освітньої Спрямована на забезпечення теоретичної, практичної 

програми та наукової підготовки висококваліфікованих кадрів, які б 

 набули   глибоких   міцних   знань   для   виконання 

 професійних завдань науково-дослідницького та 

 інноваційного характеру в галузі тваринництва, здатності 

 до самостійної науково-виробничої діяльності в умовах 

 вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, в 

 науково-дослідних установах та підприємствах 

 тваринницького профілю тощо.    

Особливості та  Програма орієнтована на проведення досліджень з 

відмінності актуальних проблем виробництва і переробки продукції 
 тваринництва як складових аграрного сектору.  

  Програма розвиває перспективні напрями 
 розробки різноманітних  (інноваційних) 

 проектів  і  програм  в  галузі виробництва і 

 переробки  продукції  тваринництва,  набуття  вмінь 

 бонітування,  ідентифікації  с.-г.  тварин  та  птиці, 

 первинного  зоотехнічного  обліку  з  використанням 

 сучасних (інноваційних) методів, раціональне планування 

 щодо  використання  і  організації  маркетингу  ресурсів 

 тваринництва тощо.       

4. Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та 

подальшого навчання  

Працевлаштування Робота у сфері виробництва і переробки продукції 

тваринництва:  

технік з племінної справи, технолог з виробництва 

кормів, зоотехнік (код КП – 3213.2); 

технолог з виробництва і переробки продукції 

тваринництва, фахівець з організації та ведення 

фермерського господарства, зоотехнік відділення, ферми, 

комплексу(код КП - 3213), технолог з переробки 

тваринницької сировини (код КП – 3530, код КП – 3540); 

інструктор виробничого навчання (код КП – 3340); 

кінолог  

Подальше навчання За освітніми програмами другого (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство» або спорідненої галузі.  

5. Викладання та оцінювання 
 

Викладання 

та навчання 

 

Проведення лекційних, практичних та лабораторних 

занять,  тренінгів;  самостійна  робота  на  основі  

підручників,  

навчальних посібників та конспектів лекцій, 



консультації зі викладачами; організація круглих 

столів, наукових конференцій та семінарів; залучення 

студентів до участі в проектних роботах, конкурсах, 

олімпіадах та науково-дослідних заходах. 
 

Застосовуються інноваційні технології електронного 

навчання. 
 

Поточний та рубіжний контроль; захист курсових 

робіт (проектів), практик, складання іспитів та заліків з 

Оцінювання дисциплін загальної та професійної підготовки (у вигляді 
комп’ютерного тестування, письмово чи усно)  

Апробація результатів досліджень на наукових 

студентських конференціях. 
 

 

4. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

Інтегральні компетентності – здатність використовувати теоретичні та 

фундаментальні знання для ефективного розв’язування спеціалізованих задач 

та практичних проблеми під час професійної діяльності у галузі виробництва і 

переробки продукції тваринництва або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів управління тваринницькими ресурсами. 
 
 
 

 

№ Програмні  Програмні результати навчання  

 компетентності    

 І. Загальні компетентності та результати навчання  

1 Засвоєння історії Глибоко засвоїти та розуміти історію виникнення і формування  
 виникнення і українського народу та української державності, утвердження  

 формування українськогонаціональної самобутності, висвітлення політичної діяльності  

 народу та української класів і соціальних груп в Україні на певних етапах історичного  

 державності розвитку. Здійснювати   підготовку   висококваліфікованих  

  спеціалістів агропромислового комплексу на основі процесів  

  гуманізації вищої школи, інтеграції професійної і соціально-  

  гуманітарної підготовки, покращення змісту структури курсу,  

  використання  досягнень  світової  та  вітчизняної  думки,  

  загальнолюдських цінностей.  

2 Розуміння формування Збагатити і розширити гуманітарну підготовку, сформувати  

 цінностей української творчу  активність  майбутніх  фахівців. Мати уявлення про  

 культури етапи розвитку української культури, забезпечення розуміння  

  системного  зв’язку  всіх  складових  культури  –  мистецтва,  

  етнографії, матеріальної культури, наукового знання, усіх форм  

  духовних цінностей, формування світогляду.  

3 Сприяння засвоєнню Вміти орієнтуватися у релігійних процесах, що відбуваються у  

 філософії як науки світі; спілкуватися і взаємодіяти на засадах толерантності і  

  порозуміння  з  людьми  інших  світоглядів  і  релігійних  

  переконань; об’єктивно оцінювати сучасні релігійні конфлікти  

  та  мати  зважену  позицію  щодо  них;  використовувати  

  філософію  як  методологію  вивчення  інших  дисциплін  за  

  допомогою логічного аналізу, суспільних явищ, політичних  
 



  процесів у суспільстві.        

4 Оволодіння навичками Оволодіти навичками практичного справочинства,  
 практичного усвідомлювати   основи   теорії   літературного   мовлення;  

 справочинства комунікативні ознаки мовлення,  складні випадки  

  слововживання  і  словозміни,  етичне  й  естетичне  в  мові,  

  відомості  в  історії  мови  та  проблеми  її  сучасного  

  функціонування, поняття про функціональні стилі.    

5 Здатність до Вміти  читати,  розуміти,  переказувати  та  давати  анотації  
 використання іноземних тексту, написаному  іноземною мовою;  вміти спілкуватись  

 мов у професійній іноземною мовою з співбесідником на ділові та соціально-  

 діяльності побутові теми         

6 Вивчення основ Зосереджуватись   на   з’ясуванні   змісту   понять   і   їх  

 елементарної математикивзаємозв’язків, сутності притаманних математиці індукційних  

  та дедукційних методів міркувань, а також якомога повно  

  висвітлювати  математичні  моделі  і  алгоритміи,  зокрема  із  

  залученням засобів комп’ютерного аналізу.     

7 Оволодіння глибокими Вивчити  фізичні  та  фізико-хімічні  явища  в  біологічних  

 знаннями в області об'єктах, фундаментальних процесах, що становлять основу  

 фізики та основ живої природи. Пізнати закони фізики, які лежать в основі  

 біофізики будь-яких  процесів;  фізичні  характеристики  та  властивості  

  (механічні, теплові, електричні, магнітні, оптичні) організму  

  тварин; вплив на тварин різноманітних зовнішніх фізичних  

  факторів (світла, звуку, ультразвуку, інфразвуку, температури,  

  електричних  та  магнітних  полів  тощо);  здатність  тварин  

  сприймати ці фактори та реагувати на них      

8 Засвоєння основних Вивчити  основні  закономірності  хімії,  хімічні  властивості  

 закономірності хімії, біогенних елементів та їх найважливіших сполук, особливості  

 хімічних властивостей хімічних процесів, що супроводжують виробництво і переробку  

 біогенних елементів та їх продукції тваринництва. Сформувати сучасне уявлення  з  

 сполук органічної  хімії,  яке  дає  змогу  зрозуміти  будову  тканин  

  організму тварин та хімічні процеси, що відбуваються в живих  

  системах. Вивчити біохімічні процеси в живому організмі та  

  біохімічні  методи,  що  використовуються  для  визначення  

  біохімічних показників, які характеризують фізіологічний стан  

  організму і при патології        

9 Знання загальних Вивчити  та  засвоїти  загальні  закономірності  виникнення  і  

 закономірностей розвитку небезпек, їх властивостей та можливого впливу на  

 виникнення і розвитку життя і здоров'я людини; методи прогнозування, виявлення та  

 небезпек ідентифікації шкідливих факторів і їх впливу на людину і  

  навколишнє середовище        

10 Здатність застосовувати Визначати приналежності окремих кісток до того чи іншого  
 знання з морфології відділу осьового чи периферичного скелета окремих видів  

 тварин різних видів для сільськогосподарських  тварин;  розрізняти  суглоби  та  їх  

 ефективного ведення структурні  компоненти;  окремі  м’язи  та  їх  групи;  знати  

 технології виробництва і топографії органів і систем органів травлення, розмноження,  

 переробки їх продукції серцево-судинної,  ендокринної  систем,  рухового  апарату;  

  спільні риси та відмінності у будові органів та їх систем у  

  окремих видів тварин та птиці на основі знань про будову  

  клітин,  тканин,  органів  та  анатомічної будови свійських  

  ссавців та птиці.         
   

 

11 Набуття поглиблених Оволодіти  ґрунтовними  знаннями  із  проблем  травлення, 
 теоретичних і фізіолого-біохімічних  механізмів  перетворення  поживних  

 практичних знань речовин кормів в компоненти молока, м’яса, яйця, вовни,  
 



 фізіолого-біохімічних методами контролю та способами впливу біологічно-активних  

 процесів, що речовин на біосинтетичні процеси в тканинах тварин. Вивчити 

 відбуваються в організмі теоретичні аспекти механізмів гідролізу та транспорту білків, 

 тварин та забезпечують жирів, вуглеводів, амінокислот, макро- та мікроелементів в 

 утворення високоякісної шлунково-кишковому тракті, впливу на вказані процеси 

 продукції тваринництва біологічно- активних речовин, стимуляторів росту і шляхи 

  перетворення поживних речовин корму у складові компоненти 

  молока,  м’яса,  яєць,  вовни;  методи  контролю  та  способи 

  підвищення продуктивності тварин.       

12 Свідоме розуміння Вивчити  основні  поняття  про  білки,  ліпіди,  вуглеводи,  

 біотехнологічних мінеральні  речовини,  вітаміни,  ферменти,  гормони,  їх 

 процесів виробництва та біологічну роль в організмі та практичне значення     

 переробки продукції          

 тваринництва          

13 Можливість Вивчити  цитологічні  і  молекулярні  основи  спадковості  та  

 застосування генетичних мінливості,  будови  і  функції  генів,  генетики  онтогенезу  і 

 методик для популяцій;  планувати  селекцію  свійських  тварин,  розуміти 

 прогнозування прояву природу біологічної різноманітності для запобігання прояву 

 селекційних ознак в спадкових хвороб та аномалій у сільськогосподарських тварин    

 фенотипі.          

14 Оволодіння комплексом Пізнати  морфологію і  анатомію  тварин, їх  фізіологію і  

 знань про сучасний екологію, систематику і географічне поширення, місця і ролі 

 тваринний світ та його тварин в природних екосистемах та агроценозах. Поглиблено 

 систематику вивчити  групи  і  види  тварин,  найбільш  важливих  у 

  практичному відношенні для ведення сільського господарства 

  та представникаів місцевої фауни.       

 ІІ. Професійні компетентності та результати навчання      

1  Оволодіння комплексомПридбати необхідний комплекс знань із структури навчального    

 знань із структури закладу  та  системи  освіти  в  країні,  концепції  розвитку    

 фахової діяльності, провідних навчальних закладів Європи та світу, з технології    

 навчального закладу та виробництва  молока  та  яловичини,  свинини,  продукції    

 системи освіти в країні вівчарства  та  козівництва,  бджільництва,  конярства  та    

  кіннозаводства,  птахівництва,  кролівництва  та  хутрового    

  звірівництва          
2 Організація науково-  Вміти  організовувати  підготовку  кормів  до  згодовування 

обґрунтованої системи тваринам різних видів, вікових і виробничих груп; визначати 

годівлі норми годівлі тварин різних видів, вікових і виробничих груп 

сільськогосподарських в енергії, поживних і біологічно активних речовинах; складати 

тварин, зберігання та раціони, кормосуміші та рецепти комбікормів, здійснювати 

раціонального контроль  нормованої  годівлі  тварин  та  її  повноцінності, 

використання кормів визначати  тип  і  рівень  годівлі,  спосіб,  послідовність  і 

  кратність роздавання кормів тваринам різних видів та їх 

  вікових і виробничих груп, розраховувати добову, подекаду, 

  сезонну та річну потребу господарства в кормах 

3   Знання основних Класифікувати  різні  види  кормових  і  отруйних  рослин, 
технологій заготівлі, оцінювати природні і культурні кормові угіддя та їх кормову 

виробництва та цінність;  вести  облік  кількості  та  оцінювати  якість  та 

зберігання кормів поживність кормів усіх груп та їх відповідність державним 

  стандартам: розраховувати потреби господарства в пасовищах 

  та матеріалах для їх обладнання; визначати кількість загонів 

  та  їх  розмірів  в  умовах  кожного  підрозділу;  робити 

  розрахунок потреби в зеленій масі для заготівлі запланованої 

  кількості консервованих кормів; вести контроль технології і 



  організації заготівлі та зберігання кормів залежно від їх виду. 

4 Здатність Вивчити  гігієнічні  та  ветеринарно-санітарні  вимоги  до 
 застосовувати різні факторів   зовнішнього   середовища   та   тваринницьких 

 системи та способи приміщень, робити аналіз впливу мікроклімату, якості кормів, 

 утримання сільсь- води  та  ґрунту  на  здоров’я  та  продуктивність  тварин, 

 когосподарських тварин використовувати ефективні способи запобігання негативному 

 та контролювати і впливу шкідливих речовин на організм тварин, застосовувати 

 оптимізувати гігієнічні вимоги до систем утримання, годівлі та експлуатації 

 мікроклімат різних видів та статево- вікових груп сільськогосподарських 

 технологічних тварин, тваринницьких приміщень та обладнання для тварин 

 приміщень        

5 Використання знань з Оволодіти  методами  розведення  тварин,  організаціі  і 
 розведення, планування   племінної   роботи,   виведення   нових   та 

 походження та еволюції вдосконалення  існуючих  порід,  типів,  ліній  і  кросів, 

 сільськогосподарських використовувати в розведенні і селекції тварин сучасні методи 

 тварин у процесі їх генетики, біотехнології та інші науково-технічних досягнення 

 одомашнення.        

6 Теоретична та Опанувати  основи  анатомії,  фізіології  і  нейрогуморальної 
 практична підготовка регуляції розмноження тварин; більш раціональні технології 

 студентів з питань використання племінних плідників в умовах племоб'єднань, 

 відтворення племпідприємств, елеверів, племінних заводів і інших форм 

 сільськогосподарських господарств; вміти раціонально організувати роботу пунктів 

 тварин штучного  осіменіння,  лабораторій  з  племінної  роботи  та 

  відтворенню стад, пологових відділень, цеху відтворення на 

  фермах різних видів тварин; кріобіології та інших засобів 

  забезпечення анабіозу генеративних клітин; вікової фізіології і 

  ендокринології;  техніки  осіменіння  існуючими  способами 

  самок основних видів сільськогосподарських тварин  

7 Застосування Теоретично та практично застосувати досягнення 
 досягнень фундаментальної біології та отримання біологічно активних 

 фундаментальної речовин для покращення відтворної функції тварин, придбати 

 біології для навички отримання та пересадки ембріонів від найкращих 

 інтенсифікації племінних тварин      

 селекційного процесу        

8 Здатність Визначати типи конституції та оцінювати екстер’єр птахів, 
 застосовувати знання з напрям продуктивності, стать і вік; розраховувати показники 

 біології та яєчної та м’ясної продуктивності; уміти мітити та реєструвати 

 господарсько-корисних птицю,  вести  облік  поголів’я,  продукції  птахівництва  та 

 ознак різних видів, витрат кормів на її отримання. Організовувати роботу цеху 

 порід і кросів птиці за інкубації, вирощування молодняку птиці різних видів, забою, 

 сучасних технологіях визначати  категорії  яєць  і  тушок  птиці,  забезпечувати 

 виробництва продукції параметри та контроль технологічних процесів виробництва 

 птахівництва продукції птахівництва.     

9 Здатність Вміти ідентифікувати породи свиней, нумерувати поросят, 
 застосовувати знання з вести облік продуктивності свиней всіх виробничих груп; 

 біології та вимірювати та зважувати свиней та прижиттєву товщину 

 господарсько-корисних шпику. Вміти вести облік руху поголів’я та виробництва 

 ознак свиней під час їх свинини, забезпечувати виконання графіків приросту живої 

 вирощування за маси  тварин  на  відгодівлі  та  дорощуванні,  проводити 

 сучасних технологій вибраковку та комплектування виробничих груп. 

 виробництва свинини Забезпечувати   параметрів   та   здійснювати   контроль 

  технологічних процесів виробництва продукції свинарства 

10 Здатність Вміти застосовувати теоретичні знань і практичні навички з 



 застосовувати знання з розведення,   біотехнології   відтворення   овець,   годівлі, 

 біології та утримання   та   технологій   виробництва,   первинної   і 

 господарсько-корисних поглибленої переробки продукції вівчарства: вовни, ягнятини, 

 ознак овець під час їх баранини, молока, смушків, овчин та шкірсировини, оволодіти 

 вирощування за навичками   закладення   наукових   основ   формування 

 сучасних технологій конкурентоспроможної галузі в ринкових умовах, підготовки 

 виробництва продукції технологів високої кваліфікації з питань отримання продукції 

 вівчарства високої   племінної   цінності,   технологій   виробництва, 

  первинної  і  поглибленої  переробки  товарної  продукції 

  вівчарства     

11 Здатність Визначати живої масу худоби; здійснювати нумерацію та 
 застосовувати знання з вимірювання   телят,   ідентифікацію   худоби;   планувати 

 біології великої рогатої відтворювальний  процес,  вести  облік  руху  поголівя  на 

 худоби під час догляду підприємстві.  Забезпечувати  виконання  графіків  приросту 

 та експлуатації в живої маси тварин на відгодівлі та дорощуванні, проводити 

 сучасних технологіях вибраковку та комплектування виробничих груп. 

 виробництва молока та Забезпечувати   параметри   та   здійсненювати   контроль 

 яловичини технологічних процесів виробництва молока та яловичини 

12 Здатність Вивчити  стан  основних  шляхів  розвитку  конярства  на 
 застосовувати знання та сучасному етапі в Україні, біологічні особливостей коней, 

 навички з питань пов’язані  з  їх  утриманням,  годівлею,  розмноженням, 

 конярства та поведінкою, адаптацією до умов існування та використання; 

 кіннозаводства походження коней та їх диких родичів, знати обґрунтування 

  спільного походження та особливостей видової диференціації; 

  умови створення та методи поліпшення і удосконалення порід 

  коней різного призначення; основні напрямки продуктивності 

  та  розвитку  галузі  в  близькій  і  віддаленій  перспективі 

  (державне чи приватне конярство)   

13 Здатність Вміти виконувати роботи з догляду за бджолами та отримання 
 застосовувати знання з від них продукції; дотримуватись норм, методів і прийомів 

 біології та безпечного ведення робіт на пасіці; нарощувати сили сімей, 

 господарсько-корисних проводити  протиройові  заходи,  підгодівлю  та  зимівлю; 

 ознак бджіл під час їх оволодіти технологією утримання бджіл у типових вуликах; 

 вирощування за проводити  оцінку  медоносної  бази  та  поліпшувати  її 

 сучасних технологій кочівлею,  підвезенням,  створенням  медового  конвеєру; 

 виробництва продукції організовувати  перевезення  бджіл  на  медозбір;  вести 

 бджільництва виробничий та племінний облік, відбір та підбір; створювати 

  нові сімї, підтримувати санітарно-гігієнічний стан на пасіці 

14 Здатність Забезпечувати  правильну  підготовку  тварин  до реалізації, 
 застосовувати знання з визначати   категорії   вгодованості,   організовувати   їх 

 організації й управління транспортування та здавання на м’ясопереробні підприємства; 

 технологічним застосовувати  сучасні  технології  консервування  м’яса  та 

 процесом забою тварин м’ясопродуктів; визначати  технологічні властивості м’яса, 

  категорії вгодованості забійних тварин та отримання туш 

  відповідно  до  вимог  стандартів;  знати  порядок  реалізації 

  тварин на забій за живою масою і вгодованістю та масою і 

  якістю м’яса; технологію первинної переробки худоби і птиці 

  для  одержання  продуктів  забою  тварин;  оцінку  якісних, 

  технологічних   та   дегустаційних   властивостей   м’ясної 

  сировини.     

15 Здатність Здійснювати контроль технологічних процесів при переробці 
 застосовувати знання з сировини тваринного походження; забезпечувати ефективну 

 організації й управління безперебійну роботу механізмів і обладнання на переробних 



 технологічним підприємствах.  Оформляти  супровідну  документацію  на  

 процесом переробки молоко, яйця,  худобу і птицю, забезпечувати доставку їх на 

 продукції тваринництва переробку  з  мінімальними  втратами  та  конролем  якості. 

  Здійснювати  контроль  параметрів  технологічного  процесу 

  забою тварин та переробки туш; оцінку вгодованості тварин, 

  призначених для забою та якості одержаних від них туш; 

  розрахунок виходу м’яса, субпродуктів, жиру-сирцю і шкур та 

  організація  їх  первинної  обробки.  Вести  облік  готової 

  продукції та її зберігання відповідно до вимог стандартів. 

  2.Вибіркові нав. Дисципліни  

  2.1 Цикл загальної підготовки  

1 Знання загальних Вивчити  теоретико-методологічні  проблеми  політологічного  

 закономірностей знання, розвиток поглядів видатних зарубіжних і вітчизняних 

 виникнення і розвитку мислителів на політику, місце та роль політичних суб’єктів у 

 соціальних та політичнихсистемі  політико-владних  відносин  суспільства  і  держави, 

 явищ у державі та світі засади політики. Визначити структуру соціологічного знання, 

  основи соціологічного аналізу суспільства, проводити аналіз 

  соціальних явищ та процесів в категоріях соціології, оволодіти 

  основними  методологічними  принципами  організації  та 

  проведення соціологічного дослідження  
2 Знання загальних основ Опанувати знання що дозволять визначати будову і біологічні 

мікробіології та властивості мікроорганізмів; знати їх роль у різноманітних 

методи мікробіологічних процессах, які відбуваються у природі; відношення 

досліджень мікроорганізмів із більш складними організмами , а також 

 методи усунення їх шкідливої дії; вивчити мікрофлору кормів, 

 молока, молочних продуктів, мяса, шкіряно-хутрової сировини, 

 яєць, ьіла сільськогосподарських тварин, груета, повітря, води, 

 мікробір – збудників основних інфекційних захворювань 

 тварин, вчення про інфекцію та імунітет 

3 Здатність до оцінювання Вміти робити аналіз та прогнозування соціально-значущих 

педагогіки вищої школи проблем, процесів, фактів і явищ суспільного та духовного 

  життя;  обґрунтовувати  свою  світоглядну  та  громадську 

  позицію;  застосовувати  одержані  соціальні  знання  при 

  вирішенні  професійних  завдань,  організації  міжлюдських 

  відносин;  проводити  діагностику  соціально-психологічної 

  ситуації  в  колективі;  оволодіти  навичками  соціально- 

  політичного  управління  виробничими  колективами;  вміти 

  робити  аналіз  і  узагальнення  політологічної  інформації, 

  результатів  соціологічних  досліджень;  знаходити  аналогії 

  сучасних проблем  в історичному минулому і пропонувати 

  шляхи їх вирішення; застосовувати набуті знання в спілкуванні, 

  дискусіях, обговоренні актуальних питань сучасності. 

4 Свідоме розуміння Вивчити класифікацію, номенклатуру, морфологію, фізіологію,  
4 мікробіологічних генетику мікроорганізмів та визначити їх роль у колообігу 

 процесів виробництва, речовин в природі; вивчити вплив на мікроорганізми факторів 

 переробки та зберігання зовнішнього середовища; мікрофлору повітря, води, ґрунту, 

 продукції тваринництва кормів, продуктів харчування,   сільськогосподарської   і 

  промислової сировини рослинного та тваринного походження. 

  Знати основні положення мікробіології харчових продуктів при 

  санітарній  оцінці  харчових  продуктів;  контролі  розвитку 

  мікрофлори на всіх етапах виробництва продуктів тваринного і 

  рослинного  походження;  розслідувати  випадки  харчових 

  отруєнь, проводити їх профілактику; здійснювати контроль 



продуктів тваринного і рослинного походження при їх експорті 

та імпорті, контроль особистої гігієни працівників харчових 

підприємств; опанувати сучасні методи мікробіологічного 

дослідження об’єктів довкілля та продуктів та на основі 

отриманих результатів визначати їх якість та безпечність.  

Набуття поглиблених Оволодіти  знаннями  щодо  хімічного  складу,  харчової  та  
теоретичних і біологічної  цінності  молока,  м’яса  та  м’ясо-молочних 

практичних знань щодо продуктів, зміни складу та властивостей молока і м’яса під 

біохімічних процесів, які впливом різноманітних  факторів,  біологічних та  фізико- 

забезпечують утворення хімічних процесів, які відбуваються при обробці молочної та 

високоякісної продукції м’ясної сировини, виготовлення різноманітних продуктів та 

тваринництва змін у них при зберіганні та виникненні різноманітних вад 

5 Розуміння формування Вивчити історичні особливості розвитку соціально-педагогічної 

історичних цінностей етичної традиції в Україні та за кордоном, етичні норми та 

етичних традицій принципи  професійної  діяльності  соціальних  педагогів; 

України, розвитку проводити аналіз сімейних стосунків, пізнати етичні вимоги 

культури, історії та сімейного життя, психологічні способи практичної допомоги 

сучасного стану сім'ї; вивчити розвиток чуттєвої культури людини, видової 

найвпливовіших релігій специфіки жанрів  мистецтва,  а також  феномену  релігії,  її 

світу походження,  основних  релігієзнавчих  концепцій,  історії  і 

 сучасного  стану  племінних,  ранніх  та  пізніх  національних 

 релігій, основних положень віровчення і культу 

 найвпливовіших релігій світу     

 2.2. Цикл професійної підготовки     

1Теоретичне та практичне Визначати та описувати особливості основних форм поведінки 

1 застосування знань з тварин; вести облік і реєстрацію за допомогою спеціальної 

особливостей поведінки апаратури часу, затраченого на основні життєві прояви тварин; 

тварин для поліпшення вміти оформляти заключення (висновки) про особливості 

виробничого процесу поведінки сільськогосподарських тварин на основі 

спостережень, описів, різних форм реєстрації.  
2 Теоретичне та практичне Проводити  аналіз  стану  популяції  декоративних  тварин  в  

2 застосування знань з  межах породи, відбору та добору тварин з метою розведення та 

 питань видового, покращення якісних та кількісних ознак в межах популяції, 

 породного складу, а виду,  породи;  визначати  племінну  цінність  тварин  за 

 також селекції, походженням, індивідуальними якостями та якістю потомства; 

 розведення та утримання визначати селекційно-генетичні параметри відбору тварин; 

 декоративних тварин вирішувати питання годівлі, розведення  та спільного 

  утримання декоративних тварин з урахуванням їх породних та 

  видових особливостей; визначати особливості породи, виду 

  декоративних  тварин  та  проводити  комплексну  оцінку 

  породистих тварин та вирішення репродуктивних питань 

3 Здатність до Вміти проводити роботу з каталогами та системою пошуку  

3 застосування знань з нормативної документації; користуватися нормативною 

 правових, організаційних документацією різних видів та категорій, довідковою  та 

 та методичних основ навчально-методичною літературою зі  стандартизації, 

 стандартизації, сертифікації, метрології та управління якістю та безпечністю 

 метрології, сертифікації продукції, процесів та послуг; розробляти та практично 

 та управління безпекою застосовувати нормативні документи (НД) різних категорій на 

 харчової продукції на продукцію тваринництва, гармонізовані до вимог міжнародних 

 національному, (ISO) та європейських (EN) стандартів.) та європейських (EN) стандартів.) стандартів.        

 регіональному та              

 міжнародному рівнях              

4 Формування системи Вміти проводити вибір та обгрунтування теми та методів  



 знань і навичок з дослідження, визначення мети та завдання досліду, підбір та   

 методики проведення аналіз наукової інформації за темою, розробку схеми досліду,  

 зоотехнічних формування груп піддослідних тварин, організацію годівлі та їх  

 досліджень, їх утримання, складання робочого плану проведення  

 систематизації, аналізу і експерименту,  розробку  форми  обліку  витрачення  кормів,  

 оцінки результатів, продуктивності піддослідних тварин та їх відтворної здатності,  

 оформлення наукової біометричну обробку експериментальних даних, формування  

 роботи, авторських прав висновків  результатів  дослідження,  розрахунок  економічної  

 та патентної ефективності пропозицій, що рекомендуються виробництву,  

 документації. оформлення та захист наукової роботи, подання заявки на  

4 Організація науково- видачу патенту, винахід та раціоналізаторську пропозицію  

 дослідницької діяльності         

5 Забезпечення Вміти  здійснювати  виробничий  контроль  за  веденням   

5 технохімічного та технологічних процесів;. досліджувати фізико-хімічні якості  

 виробничого контролю сировини,  допоміжних  матеріалів  та  готової  продукції;  

 якості і безпеки харчових проводити експертизу якості сировини, допоміжних матеріалів  

 продуктів та готової продукції; виявляти причини виникнення вад готової  

  продукції та здійснення заходів щодо їх усунення. Виявляти  

  порушення технологічних процесів, послідовності виконання  

  технологічних   операцій,   режимів   обробки   сировини,  

  напівфабрикатів та виготовлення готової продукції    
   

  

6 Набуття поглиблених Вивчити організаційну структуру ставових та індустріальних 
6 теоретичних і господарств,   біологічну   основу   використання   заходів  

 практичних знань з комплексної інтенсифікації у аквакультурі, спрямованих на  

 біологічних основ підвищення біопродуктивності та рибопродуктивності водойм;  

 технологій відтворення технологію  одержання  потомства  об’єктів  культивування;  

 та вирощування виробництво рибопосадкового матеріалу та товарної риби у  

 культивованих об'єктів тепловодній  та  холодноводній  ставовій  та  індустріальній  

 рибництва у тепловоднихаквакультурі, із врахуванням систем, форм та циклів ведення  

 та холодноводних рибництва        

 ставових рибницьких         

 господарствах.         

7 Придбання та здатність Вивчити  біологічні  особливості кролів та  хутрових  звірів,   
 до застосування сортування шкурок кролів за вимогами стандарту, визначати  

7 необхідних знань з породи  і  групи  порід  кролів  та  звірів,  оцінюючи  їх  за  

 питань технології породними ознаками; бонітувати кролів та звірів та визначати  

 виробництва продукції клас  тварин  за  кожною  із  ознак  та  комплексним  рівнем  

 кролівництва та продуктивності; визначати селекційне і виробниче призначення  

 хутрового звірівництва за результатами бонітування; складати виробничий календар і  

  обіг стада кролів, вивчити особливості годівлі, утримання та  

  технології виробництва продукції кролівництва та звірівницва  

8 Здатність до Оволодіти  знаннями  з  будови,  конструкції  та  наладки  за   

 застосування знань, конкретних умов роботи сільськогосподарських машин, з теорії  

 вмінь та навичок в галузі та розрахунку технологічних процесів і робочих органів машин,  

 процесів, машин та проведенні  досліджень,  спрямованих  на  вдосконалення  

 обладнання існуючих  і  створення  нових  машин;  вивчити  будову,  

 рослинництва, регулювання,  основ  теорії  і  методи  розрахунку  машин  та  

 тваринництва, обладнання для тваринництва з урахуванням агрозоотехнічних,  

 біотехніки, переробної санітарно-ветеринарних та техніко- економічних вимог і умов  

 промисловості роботи.  Ознайомитись  з  основами  проектування  потоково-  

  технологічних  ліній  у  тваринництві,  монтажу  та  пуско-  

  налагодження,   виробничої   та   технічної   експлуатації,  

  дослідження обладнання та технологічних процесів.  
 



  Ознайомитись  із основами електроприводу і автоматизації,  

  програмами   із   автоматизованого   керування   вузлами, 

  механізмами   і   агрегатами   машин,   проводити   огляд 

  найсучасніших та найостанніших комплексів електроприводу і 

  автоматизації із розрахунку та автоматизованого керування, 

  ознайомитись із інтегрованим інструментарієм у операційну 

  систему       

9 Набутття поглиблених Проводити  аналіз  роботи  галузі  кормовиробництва  та  

9 теоретичних та луківництва, надавати пропозиції щодо органічного 

 практичних умінь з виробництва кормів; приймати участь у розробці прогресивних 

 органічного виробництва технологій у органічному кормовиробництві для органічних  
і заготівлі кормів за господарств та під час перехідного етапу; сприяти 

енергозберігаючими забезпеченню високої економічної ефективності вирощування 

технологіями кормових культур та виробництва органічних кормів з них; 

 брати участь у складанні планів виробництва органічних кормів 

 різних видів, проводити їх облік та оцінку якості, складати 

 раціони для органічної годівлі тварин різних видів та статево- 

 вікових груп,  проводити  контроль  та аналіз  повноцінності 

 годівлі органічних тварин.     
   

 

10  Оволодіння основними Оволодіти теоретичними основами інформатики, системним 
методами та забезпеченням інформаційних процесів, програмними засобами 

технологіями розробки роботи   зі   структурованими   документами,   мережними 

інформаційних систем технологіями, застосуванням Internet в економіці. 

 Ознайомитись   з   основами   Web-дизайну,   організацією 

 комп’ютерної  безпеки  та  захисту  інформації,  програмними 

 засобами роботи з базами  та сховищами даних, основами 

 офісного   програмування,   експертними   і   навчальними 

 системами, перспективами розвитку інформаційних технологій. 

 Визначати та класифікувати інформаційні системи, їх моделі. 

 Засвоїти  основні  поняття  про  інформаційне  забезпечення 

 інформаційних  систем,  моделювання  даних  та  баз  даних; 

 побудову  інформаційних  систем  на  базі  розподілених  баз 

 даних.   Вміти   проводити   огляд   архітектури   складних 

 інформаційних систем та програмне їх забезпечення   

11 Здатність застосовувати Визначати  собівартість  продукції;  встановлювати  ціни  на 

базові знання зпродукцію; оцінювати економічну ефективність виробництва 

економіки, організації та кормових  культур;  оцінювати  економічну  ефективність  та 

менеджменту у розраховувати рентабельність виробництва і переробки 

виробництві та переробціпродукції тваринництва. Здійснювати контроль за виконанням 

продукції тваринництва правил з охорони праці на виробництві та оформлення нарядів 

на виконані роботи.  
12 Набуття знань щодо Враховувати права, свободи та обов’язки людини і 

правознавства громадянина, що закріплені Конституцією України; Правовий 

статус і повноваження органів місцевого самоврядування, з 

якими виникають юридичні стосунки; використовуючи 

нормативно-правові та інші документи галузі та конкретного 

підприємства (установи), проводити їх аналіз щодо 

відповідності положення цівільного права; використовувати 

положення цивільного права під час регулювання, здійснення 

трудових відносинь на виробництві, майнових стосунків.  
13 Набуття поглиблених Вміти проводити аналіз стану популяцій за частотою генів, знань 

щодо сучасного визначення ступеню впливу факторів на стабільність і 

рівня селекційного пластичність популяцій с.-г. тварин; комплексне оцінювання 



 процесу в окремих генефонду родин та ліній; моделювання селекційно-генетичних   

 структурних, елементах параметрів тваринницьких популяцій, прогнозування стану їх  

 відповідних груп тварин генофонду; розробку довгострокового прогнозу  розвитку  

  генофонду  популяцій  під  впливом  певних  факторів  за  

  допомогою теоретичних розрахунків та рівнянь популяційної  

  генетики             

13 Формування системи Вміти виконувати роботи з догляду за бджолами та отримання   

 знань та практичних від них продукції; дотримуватись норм, методів і прийомів  

 навичок раціонального безпечного ведення робіт на пасіці; проводити нарощування  

 утримання бджолиних сили  сімей,  протиройові  заходи,  підгодівлю  та  зимівлю;  

 сімей оволодіти технологією утримання бджіл у типових вуликах;  

  проведення  виробничого  та  племінного  обліку,  відбору  та  

  підбору; утворення нових сімей         

13 Формування системи Вміти проводити хімічний аналіз і розрахунок поживності   

 знань і практичних кормів; визначення норми і складання раціонів для різних видів  

 навичок з годівлі риб риб; аналіз раціонів і розподіл кормів у звязку з кліматичними  

  умовами і технологією згодовування        

13 Формування системи Вміти визначати норми годівлі собак; складати раціони годівлі   

 знань і практичних за деталізованими нормами; здійснювати контроль за рівнем і  

 навичок з утримання, повноцінністю годівлі собак; розраховувати потребу в кормах і  

 годівлі та догляду собак баланс кормів; організовувати моціон тварин; проведення  

 при різних напрямках їх чищення, миття і щоденного  огляду собак; організовувати  

 використання та роботу  ізолятору  і  пологового  відділення;  складати  план  

 породній належності розташування  спецбудівель  та  вольєрів  у  розплідниках;  

  визначати санітарно – гігієнічні норми утримання собак та їх  

  здійснення             

14 Формування системи Знати сучасні способи виявлення оптимального часу   
 знань і навичок з біології осіменіння, оволодіти  методами отримання сперми від  

 відтворення плідників  і  їх  оцінки,  осіменіння  самок;  використання  та  

 сільськогосподарських впровадження  новітніх  напрямів  біотехнології  відтворення  

 тварин тварин  (трансплантація  ембріонів,  сексування  сперми)  у  

  тваринництві             

14 Набуття поглиблених Проводити аналіз породного складу та фізіологічного стану   

 знань стосовно сімей бджолиної ферми (пасіки); визначати методи розведення  

 біологічних бджолиних  сімей  і  пропонувати  способи  їх  розведення;  

 особливостей медоносноївикористовувати сучасні  теоретичні  та  практичні  методи  

 бджоли оцінки  рівня  продуктивності  бджіл  при  різних  методах  

  розведення;  проводити  аналіз  економічної  ефективності  

  продуктивності  бджільництва  при  різних  формах  ведення  

  роботи на пасіці            

14 Набуття поглиблених Вміти визначати показники якості води як середовища для   

 знань в галузі гідрохімії існування  риби; використовувати основні дані відтворення  

 та гідробіології стада  для  виробничого  планування;  обґрунтовувати  вибір  

  засобів  механізації  стосовно  конкретних  виробничих  умов;  

  використання матеріалів зоотехнічного та технічного обліку  

  для  аналізу  економічної  ефективності  галузі  рибництва;  

  проводити  збір  у  водоймах  планктонних  та  донних  

  організмів та їх камеральну обробку; проводити облік  

  гідробіонтів та культивування кормових організмів    

14 Набуття поглиблених Вміти оцінювати тип вищої нервової діяльності собак;   

 знань стосовно формувати  принципіи  утворення  умовних  рефлексів;  

 біологічних визначати причини патологічних поведінкових реакцій;  

 особливостей собак проводити аналіз дії та залежності організму від   
 



  метаболічних  процесів;  вміти  застосування  знання  з   

  анатомії і морфології собаки як основи для вирішення  

  наступних можливих шляхів використання собак  

15 Здатність до Вміти професійно застосовувати отримані знання та навички  

 застосування знань щодо для роботи в Агенції  з ідентифікації  тварин  Міністерства  

 ідентифікації і аграрної політики України або в його обласних філіях, в  

 сертифікації племінних Головній державній племінній інспекції Міністерства аграрної  

 ресурсів у тваринництві політики України або в його обласних філіях, в науково-  

  дослідних установах, в племінних господарствах (племзаводах,  

  племрепродукторах), що займаються створенням,  

  удосконаленням або розведенням порід великої рогатої худоби  

  молочного, м'ясо-молочного та м’ясного напрямів  

  продуктивності, свиней, овець, кіз, птиці та коней.    

15 Здатність до Вміти визначати ботанічний склад медоносів, застосовувати  

 застосування знань щодо прогресивні методи  виробництва  продукції  бджільництва  і  

 забеспечення запилення сільськогосподарських рослин; сприяти збереженню  

 медоносними ресурсами запилювачів як важливої складової екології навколишнього  

 для ефективного ведення середовища; проводити  оцінку  медоносної  бази  та  її  

 бджільництва поліпшення  кочівлею,  підвезенням,  створенням  медового  

  конвеєру; організовувати перевезення бджіл на медозбір  

15 Набуття поглиблених Вивчити будову рибоподібних і риб, їх походження і місця в  

 знань стосовно іхтіології системі хордових тварин, окремих складові способу життя риб  

  та  їх  розповсюдження  в  континентальних  водоймах  та  

  Світовому океані       

15 Набуття теоретичних та Ознайомитись з фізіологічними основами дресирування собак,  

 практичних навичок класифікацією основних рефлексів, технологією вирощування  

 щодо дресури собак та виховання цуценят, вивчити загальну теорію та певні методи  

 різних порід дресирування і вироблення необхідних навичок у собак; вміти  

  визначати фактори, що впливають на роботу собаки, а також  

  можливі помилки дресирувальника, які негативно впливають на  

  процес  дресирування;  оволодіти  технікою  відпрацювання  

  основних прийомів загального курсу дресирування.    
 



5. ПЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

5.1. Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами 
 

компонентів та циклами підготовки 
 

№ Цикл підготовки Обсяг навчального навантаження здобувача вищої 

   освіти  
  обов’язкові вибіркові Всього за весь 
  компоненти компоненти термін навчання 

  ОПП ОПП  

1. Цикл загальної 
57 (23,75%) 15 (6,25%) 72 (30%)  підготовки     

2. Цикл професійної 
114 (47,50%) 54 (22,50%) 168 (70%)  підготовки     

Всього за весь термін 
171 (71,25%) 69 (28,75%) 240 (100%)  навчання     

 

 

5.2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 
 

Шифр Назва компоненти ОПП 
Кількість  Кількіст Форма 

годин 
 ь конт- 

   кредитів ролю     

 1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  
      

 1.1.Цикл загальної підготовки (шифр – ЗО)   

ЗО 1. Історія України 90  3,0 іспит 
      

ЗО 2. Історія української культури 90  3,0 залік 
      

ЗО 3. Філософія 90  3,0 іспит 
      

ЗО 4. Українська мова (за проф. спрямуванням) 120 
 

4,0 
залік 

 іспит      

ЗО 5. Іноземна мова (за профес. спрямуванням) 150 
 

5,0 
залік 

 іспит      

ЗО 6. Вища математика 90  3,0 іспит 
      

ЗО 7. Фізика з основами біофізики 90  3,0 іспит 
      

ЗО 8. Хімія 210 
 

7,0 
залік 

 іспит      

ЗО 9. 
Безпека життєдіяльності та основи охорони 

90 
 

3,0 
диф. 

праці 
 

залік     

ЗО 10. Морфологія с.-г. тварин 120  4,0 іспит 
      

ЗО 11. Фізіологія с.-г. тварин 120  4,0 іспит 
      

ЗО 12. Біохімія тварин з основами фізичної та 120  4,0 іспит 
 колоїдної хімії     

ЗО 13. Генетика з біометрією 210  7,0 іспит 
      

ЗО 14 Зоологія 120  4,0 залік 
      

 Усього за циклом 1710  57,0  
      



 1.2. Цикл професійної підготовки (шифр – ПО)   

ПО 1. Основи фахової діяльності  90 3,0 залік  
        

ПО 2. Годівля с.-г.тварин 
 

270 9,0 
залік  

 іспит, КП  
       

ПО 3. Технологія виробництва і зберігання кормів 90 3,0 залік  

ПО 4. Гігієна с.-г. тварин 
 

180 6,0 
іспит,  

 КП  
       

ПО 5. Розведення с.-г. тварин 
 

240 8,0 
залік  

 іспит  
       

ПО 6. Технологія відтворення с.-г. тварин 120 4,0 іспит  

ПО 7. Біотехнологія  90 3,0 іспит  

ПО 8. Технологія виробництва продукції 240 8,0 іспит, КП  
 птахівництва       

ПО 9. Технологія виробництва продукції свинарства 240 8,0 
залік  

іспит КП 
 

       

ПО 10. Технологія виробництва продукції вівчарства 150 5,0 іспит  

ПО 11. Технологія виробництва молока і яловичини 270 9,0 
залік  

іспит, КП 
 

       

ПО 
Конярство 

 
120 4,0 іспит 

 

12.   
       

ПО 13. Технологія виробництва продукції 120 4,0 іспит  

 бджільництва       

ПО 14. Технологія продуктів забою 120 4,0 іспит  

ПО 15. Технологія переробки продукції тваринництва 270 9,0 іспит, КП  

 Навчальна практика зі вступу до спеціальності 
180 6,0 Звіт 

 
 (1 курс)   
       

 Навчальна практика з основ технології 
180 6,0 Звіт 

 
 виробництва продукції тваринництва (2 курс)  
      

 Навчальна практика з технологія відтворення 
90 3,0 Звіт 

 
 с.-г. тварин (3 курс)   
       

 Виробнича загально-технологічна практика (3 
270 9,0 Звіт 

 
 курс)   
       

Усього за циклом  3420 114,0   

Разом обов’язкові компоненти спеціальності 5130 171,0   
 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

2.1.Цикл загальної підготовки (шифр – ЗВ) 

ЗВ 1 
Соціологія 

90 3,0 залік 
 

Політологія     
     

ЗВ 2 
Мікробіологія 

90 3,0 залік 
 

Методи мікробіологічного дослідження     
     

ЗВ 3 
Психологія 

90 3,0 залік 
 

Педагогіка та психологія     
     

ЗВ 4 
Мікробіологія та біохімія харчових продуктів 

90 3,0 залік 
 

Біохімія молока і мяса та їх продуктів     



 Етика    
  

90 3,0 залік ЗВ 5 Етика і естетика 
     

 Релігієзнавство    
     

 *Фізичне виховання 120 4,0 залік 
     

 Всього за циклом 450 15,0  
     

 2.2.Цикл професійної підготовки (шифр – ПВ)  
     

ПВ 1 
Етологія 

120 4,0 залік  

Основи поведінки тварин     
     

ПВ 2 
Декоративне тваринництво 

120 4,0 залік 
 

Домашні та екзотичні тварини     
     

ПВ 3 

Стандартизація продукції тваринництва  

5,0 

 
 

150 залік Сертифікація та стандартизація продукції 

 тваринництва    

 Основи наукових досліджень і    

ПВ 4 патентознавство 120 4,0 залік 

 Методика дослідної справи у тваринництві    
     

 Технохімічний контроль якості та безпеки    

ПВ 5 
харчових продуктів 

90 3,0 залік 
Виробничий контроль переробки продукції     

 тваринництва    

ПВ 6 
Технологія виробництва аквакультури 

90 3,0 залік 
 

Індустриальне рибництво     
     

 Технологія виробництва продукції    

 кролівництва і звірівництва    

ПВ 7 
Технологія виробництва продукції 

120 4,0 залік 
кролівництва     

 Технологія виробництва продукції хутрового    

 кліткового звірівництва    

 Механізація, автоматизація та електрифікація    

ПВ 8 
у тваринництві 

90 3,0 залік 
Машини і механізми виробничих процесів у     

 тваринництві    

ПВ 9 
Органічна годівля 

120 4,0 залік 
 

Технологія екологічної годівлі с.-г. тварин     
     

ПВ 10 
Комп'ютори і комп'ютерні технології 

90 3,0 залік 
Інформаційні системи і технології     

     

ПВ 11 

Економіка і організація виробництва    
 

120 4,0 іспит Економіка і організація аграрного 

 виробництва    

ПВ 12 
Правознавство 

90 3,0 залік 
Основи права     



 
 
 

ПВ 13 
 
 
 
 
 
 

 

ПВ 12 
 
 
 
 

 

ПВ 13 

Генетика популяцій "Племсправа"   

Утримання бджолиних сімей "Бджільництво" 
 

Годівля риб "Рибництво" 
 

Годівля і утримання собак "Кінологія" 

Біотехнологія відтворення с.-г. тварин 

"Племсправа" 
 
Медоносні ресурси "Бджільництво" 
 

Гідрохімія і гідробіологія "Рибництво" 
 

Біологія собак "Кінологія" 
 

Організація племсправи "Племсправа" 
 

Біологія медоносної бджоли "Бджільництво" 
 

Іхтіологія "Рибництво" 
 

Дресура собак "Кінологія" 

 
 
 

90 3,0 залік  
 
 
 
 
 
 

 

90 3,0 залік 
 
 
 
 

 

120 4,0 іспит 

 
  

1620 54 

 

Усього за циклом  

Разом вибіркові компоненти спеціальності 2070 69  

РАЗОМ ЗА ОПП 7200 240  
     

 

6. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ПРОГРАМ ДИСЦИПЛІН, ПРАКТИК, 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Результати навчання бакалавра визначаються за видами навчальної 

діяльності як конкретизація програмних (інтегративних) результатів навчання в 

програмах навчальних дисциплін, практик, індивідуальних завдань і 

застосовуються як критерії відбору необхідних змістових модулів та 

відповідних навчальних елементів. 
 

Зв’язок освітньої програми з програмами підготовки за видами 

навчальної діяльності забезпечує якість вищої освіти на стадії проектування. 
 

Програма дисципліни має визначати також загальний час на засвоєння, 

форму підсумкового контролю, перелік базових дисциплін, вимоги до 

інформаційно- методичного забезпечення, вимоги до засобів діагностики та 

критеріїв оцінювання, вимоги до структури робочої програми дисципліни. 

 

7. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
 

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра – це встановлення 

фактичної відповідності рівня та обсягу знань, умінь та компетентностей 

здобувача вищої освіти, який навчається за освітньою програмою, вимогам 

стандартів вищої освіти. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 



Атестація випускників спеціальності 204 «Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва» спеціалізацій «Племінна справа», 

«Кінологія», «Бджільництво», «Рибництво» проводиться у формі здачі 

державного іспиту та завершується видачею документів встановленого зразка 

про присудження їм ступеня бакалавра з присвоєнням кваліфікації «Технолог з 

виробництва і переробки продукції тваринництва». 

 

8 . ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ 

 

Виходячи з положень Закону України «Про вищу освіту» в частині 

формування внутрішньої університетської системи забезпечення якості вищої 

освіти, передбачені наступні заходи: 
 

1) кадрове забезпечення освітньої діяльності;  
2) навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;  
3) матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;  
3) якість проведення навчальних занять;  
4) якість знань студентів;  
5) забезпечення академічної мобільності учасників освітнього процесу;  
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом;  
7) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  
8) забезпечення публічності інформації про освітні програми, 

ступені вищої освіти та кваліфікації;  
9) систему запобігання академічного плагіату в здобувачів вищої освіти. 

 
 

9. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ 

БАЗУЄТЬСЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 
 

1. Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01 липня 2014 року. 

[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ 

laws/show/1556-18.  
2. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 867-

VIII від 08.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.40 [Електронний ресурс]: Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/222-19.  
3. Закон України «Про освіту» №1060-ХІІ від 23 травня 1991року. 

[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws / 

show/1060-12.  
4. Класифікатор професій : ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005 ; Чинний 

від 2010-11-01. – (Національний класифікатор України). 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/867-19/paran133#n133
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/867-19/paran133#n133
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/867-19/paran133#n133
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon2.rada.gov.ua/%20laws%20/%20show/1060-12
http://zakon2.rada.gov.ua/%20laws%20/%20show/1060-12


5. Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. – На заміну ДК  
009:2005; Чинний від 2012-01-01. – (Національний класифікатор України).  

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: 

проект [Електронний ресурс] / М -во освіти і науки України. – К. – Режим  
доступу: (http://mon.gov.ua/citizens/zv’yazki-z-gromadskistyu/gromadske-

obgovorennya 2016.html).  
7. Наказ МОН України від 06.11.2015 №1151 «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою КМУ від 29 квітня  
2015 року № 266». [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua.  
8. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. /  

авт.-уклад.: В.М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А.В. 

Ставицький, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ТОВ 

«Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с. ISBN) стандартів. 978-966-2432-22-0. 
 

9. Постанова КМУ від 30.12.2015 №1187 «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» [Електронний 

ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.  
10. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. ISBN) стандартів. 966-7043-96-7. 

http://mon.gov.ua/citizens/zv'yazki-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya
http://mon.gov.ua/citizens/zv'yazki-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya
http://mon.gov.ua/citizens/zv'yazki-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF

