
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Вченою радою ОДАУ 

Протокол № 7 

від «30» січня 2020 р. 

Освітня програма вводиться в дію                 

з 01 вересня 2020 року 

         Ректор  ОДАУ, професор 

______________  М. М. Брошков 

 

наказ № 23-заг. від 30 січня 2020 р. 

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І 

ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА»  
 

Початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

кваліфікація: Технік-кінолог 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСА-2020 



1 

 

 

ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-професійна програма «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» підготовки фахівців початкового (короткий цикл) 

рівня вищої освіти – молодший бакалавр, галузі знань – 20 Аграрні науки та 

продовольство, спеціальності – 204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

 

Розроблено проектною групою спеціальності 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва»  у складі: 

Керівник проектної групи – Косенко С. Ю. – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва  

 

Члени проектної групи: 

Кірович Н. О. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент 

кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва  

Лівінський А. І. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент 

кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських наук  
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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. 

Початковий (короткий цикл) рівень вищої освіти відповідає п’ятому 

рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою 

теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного 

виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. 

На підставі цих положень прийнята (за термінологією Закону України 

«Про вищу освіту») така структура освітньої програми: 

1) обсяг та термін навчання молодших 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 спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» за початковим (коротким циклом) 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 молодших бакалаврів спеціальності 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва»; 
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- 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 молодших 

бакалаврів спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва»; 

- Екзаменаційна комісія спеціальності 204 «Технологія виробництва і 

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; 
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3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

1. Загальна інформація 

Повна назва закладу вищої 

освіти та структурного 

підрозділу  

Одеський державний аграрний університет 

Факультет ветеринарної медицини та біотехнології 

Кафедра технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації мовою оригіналу 
Технік-кінолог 

Офіційна назва  освітньо-

професійної програми 

Освітньо-професійна програма «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» 

Тип диплому та обсяг  освітньо-

професійної програми 

Диплом молодшого бакалавра, одиничний.  

Обсяг програми:  

-на базі повної загальної середньої освіти – 120  

кредитів ЄКТС. 

Термін навчання: 

-на базі повної загальної середньої освіти –1рік 10 

місяців  

Наявність акредитації  

Цикл/рівень 

Початковий (короткий цикл) рівень 

FQ-EHEA – короткий цикл, EQF LLL – 5 рівень, HPK – 

5 рівень 

Передумови Наявність середньої освіти  

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії  освітньої програми 5 років 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

http: // osau.edu 

2. Мета освітньо-професійної програми 

Метою освітньо-професійної програми є підготовка здобувачів ступеня молодший бакалавр 

у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» кваліфікація «Технік-кінолог», що 

передбачає формування професійного підходу до виробничих питань, володіння 

теоретичними знаннями та практичними навичками у сфері собаківництва та кінологічної 

служби. 

3. Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність)  

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство. 

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 

спеціалізація «Кінологія» 

Академічні права 

випускників 

Молодший бакалавр може продовжувати навчання на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти (Можливість навчання за програмою 

першого циклу FQ-EHEA, 6 рівня EQF-LLL та 7 рівня HPK) 

Основний фокус 

освітньої програми і 

спеціалізації 

Підготовка висококваліфікованих кадрів з кінології 
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Орієнтація освітньої 

програми 

Об’єкти вивчення – собаки різних порід, технологічні підходи до їх 

утримання, годівлі, розведення, дресури, підготовки до різних видів 

службового використання, кінологічних видів спорту і племінних 

виставок (оглядів). 

Теоретичний зміст предметної області – знання з кінології, які 

базуються на засадах підвищення ефективності технік і методик 

розвитку племінного розведення, відтворення та використання собак 

у кінологічній службі, принципів організації сертифікованих 

виставок різних рангів. 

Методи, методики та технології – загальнонаукові (гіпотеза, 

експеримент, аналіз, індукція, дедукція, моделювання, 

узагальнення), спеціальні (лабораторний, діагностичний, біологічні, 

хімічні) методи досліджень у кінології, статистичні методи аналізу 

даних, зоотехнічні заходи, загальні кінологічні; випускник має 

забезпечувати параметри та здійснювати контроль технологічних 

процесів відтворення та вдосконалення існуючих порід собак для 

використання у кінологічних службах, володіти професійними 

знаннями з кінології. 

Інструменти та обладнання об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які 

здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати – 

обладнання для оцінювання екстер'єру тварин, контролю їх 

індивідуального розвитку, поживності кормів, параметрів мікроклімату 

приміщень, а також пристрої, предмети та прилади для проведення 

фахової діяльності з метою тестування собак для виявлення 

придатності до певного виду служби. 

Особливості та 

відмінності 

Освітньо-професійна програма включає навчальну та практичну 

підготовку, які поглиблюють професійні навички, компетентності та 

знання спеціальних розділів фундаментальних та професійно-

орієнтованих дисциплін і тим самим забезпечують можливість 

засвоєння професійних програм для молодших бакалаврів. 

4.Придатність випускників освітньої програми 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Працевлаштування  Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу 

відповідно до національного класифікатора професій ДК 003:2010 

та/або International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-

08).  

2211.2 (5*) – експерт-кінолог; 

3439 (22734) – інструктор; 

3213 (22843) (5*) – інструктор службового собаківництва; 

6129 – кінолог; 

5169 – майстер службової кінології; 

5169 (17328) (5*) – провідник (вожатий) службових собак; 

5169 – рятувальник-кінолог 

Подальше навчання  

 

За освітніми програмами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва», інших спеціальностей бакалаврського 

рівня в галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», а також 

інших галузей. 
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5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

 

Проведення лекційних, практичних та лабораторних занять, 

розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методу, 

ділових ігор, тренінгів, що розвивають лідерські здібності та уміння 

працювати в команді.  

Участь студентів у науковій роботі, що передбачає проведення 

досліджень з актуальних проблем кінології, організацію круглих 

столів, конкурсів та олімпіад, апробацію результатів на 

конференціях та семінарах.  

Виконання індивідуальних завдань, в тому числі курсових робіт, 

рефератів, презентацій, завдань з виробничої та навчальної 

практики. 

Застосовуються інноваційні технології електронного навчання. 

Оцінювання 

Поточний контроль – опитування, модульні контрольні роботи, 

тестовий контроль, звіти з практик, захист курсових робіт, 

презентація індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль – екзамени та заліки. 

Атестація здійснюється у формі здачі комплексного 

кваліфікаційного іспиту у встановленому порядку. 

6. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Понад 70 % науково-педагогічних працівників, задіяних до 

викладання лекцій професійно-орієнтованих дисциплін зі 

спеціальності мають наукові ступені та вчені звання, а також 

підтверджений науковий і професійний рівень 

Матеріальне 

забезпечення 

Усі приміщення відповідають будівельним і санітарним нормам, 

повне забезпечення гуртожитками відповідно до потреби, 

забезпеченість комп’ютерними робочими місцями та прикладними 

комп’ютерними програмами достатнє для виконання навчальних 

планів, забезпеченість навчальними лабораторіями, які обладнані 

необхідним устаткуванням для проведення занять з професійно-

орієнтованих дисциплін. Соціальна інфраструктура, що включає 

спортивні зали, їдальню, медпункт, базу відпочинку 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт http: // osau.edu містить інформацію про освітні 

програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні 

підрозділи, правила прийому, контакти. 

Належна забезпеченість бібліотеки підручниками та посібниками, 

вітчизняними і закордонними фаховими періодичними виданнями 

відповідного профілю, доступ до джерел Internet, авторських 

розробок професорсько-викладацького складу. 

7.  Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках 

міжуніверситетських договорів про встановлення науково-

освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і 

науки 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Можлива у подальшому  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 
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4. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 

НАВЧАННЯ 
Інтегральна  

компетентність 

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми професійної  діяльності з кінології або 

у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та 

методів службового собаківництва та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов 

Загальні  

компетентності (ЗК) 

Здатність сприймати, розуміти, узагальнювати, 

зберігати, застосовувати та  розвивати отримані 

знання 

ЗК1 

Здатність застосовувати інформаційно-

комунікаційні технології в процесі вирішення 

поставлених професійних завдань 

ЗК2 

Здатність до навчання та самонавчання  (пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з  різних 

джерел) 

ЗК3 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути 

критичним та самокритичним. 
ЗК4 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу  і 

синтезу. 
ЗК5 

Здатність до ефективної зовнішньої та 

внутрішньої комунікації, фізичної активності. 
ЗК6 

Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК7 

Здатність ідентифікувати, формулювати та 

розв’язувати професійні завдання. 
ЗК8 

Здатність працювати як індивідуально, так і 

колективно 

ЗК9 

Здатність оцінювати та забезпечувати  якість 

виконуваних робіт 

ЗК10 

Здатність спілкуватись із представниками інших 

професійних груп.  
ЗК11 

Здатність проникати у сутність 

загальнолюдських проблем з питань збереження 

природних ресурсів та питань екології та безпеки 

життєдіяльності.  

ЗК12 

Здатність набувати базових уявлень про основи 

філософії, культурології, що сприяють розвитку 

загальної культури особистості. 

ЗК13 

Здатність набувати базові знання вітчизняної 

історії, економіки й права, розуміння причинно-

наслідкових зв’язків розвитку суспільства й 

уміння їх використовувати в професійній і 

соціальній діяльності.  

ЗК14 

Здатність набувати базові знання 

фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для 

освоєння загально-професійних дисциплін. 

ЗК15 

Здатність володіння державною мовою та 

нормами усного та письмового ділового 

спілкування  

ЗК16 

Здатність до письмової й усної комунікації 

іншою мовою (мовами) 

ЗК17 
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Фахові  

компетентності  

спеціальності (ФК) 

Знання історичних передумов виникнення 

кінології як науки, використання собак у 

різноманітних сферах діяльності, техніки безпеки 

при роботі з собаками, сучасний стан та 

перспективи розвитку кінології в Україні та світі 

ФК1. 

Розуміння поняття біоетики,принципів етичного 

ставлення до тварин,ставлення людини до тварин 

в історичному аспекті, використання тварин 

людиною і проблеми біоетики. Знання основ 

законодавства щодо захисту тварин, проблеми 

безпритульних тварин та шляхи їх вирішення. 

ФК2 

Знання особливостей органів і систем організму 

собаки, їх топографії 
ФК3. 

Уміння визначати типи вищої нервової 

діяльності, формувати принципи стимулювання 

умовних рефлексів, розрізняти причини 

патологічних поведінкових реакцій 

ФК4. 

Знання особливостей фізіологічних процесів 

травлення, дихання кровообігу, серцевої та 

рушійної діяльності, метаболізму та видільних 

процесів 

ФК5. 

Аналіз дії і залежності організму від 

метаболічних процесів, нервової та гуморальної 

регуляції організму 

ФК6. 

Уміння використовувати знання з анатомії та 

морфології собак як основу для вирішення 

наступних можливих шляхів їх використання 

ФК7. 

Знання теоретичних основ виховного і загального 

курсів дресирування собак, методології 

утворення і закріплення навичок, порядку і 

організацію занять з дресури, застосування до 

собак індивідуальних методів дресирування 

ФК8. 

Уміння самостійно готувати собак за програмою 

виховного і загального курсів, організовувати і 

проводити тренування, іспити та випробування, 

працювати в якості фігуранта, проводити оцінку 

ступеня підготовленості собак 

ФК9. 

Знання теоретичних основ спеціального курсу 

дресирування собак, техніку підготовки 

розшукових собак, собак-детекторів, собак-

поводирів, мисливських собак, собак рятувальної 

служби; правил тестування собак щодо 

придатності до того чи іншого виду служби 

ФК10. 

Знання прийомів та методів оцінювання 

екстер’єру, конституції та інтер’єру собак, 

термінології, яка використовується при 

експертизі собак; вад, які знижують племінну 

цінність тварин 

ФК11. 

Знання класифікації та стандартів порід собак, 

методології, техніки та етики експертизи, правил 

проведення виставок, виводок і племінних 

оглядів; правил подачі і оформлення заявок на 

ФК12. 
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проведення виставок, загальних положень про 

реєстрацію, призначення експертів, класифікації 

виставкових класів 

Вміння проводити експертизу собак на 

виставках, виводках та племінних оглядах, 

застосовувати необхідні механічні та 

психологічні методи дресирування в умовах 

виставки,вести звітність по результатам виставок 

ФК13. 

Уміння проводити диспансеризацію хворих 

собак, фіксування для проведення діагностичних 

досліджень, застосування основних загальних 

методів клінічного дослідження тварин, надання 

першої допомоги хворим і травмованим собакам 

ФК14. 

Знання сучасних методів клінічних, лабораторних, 

функціональних, інструментальних та інших 

досліджень хворих собак; особливості етіології, 

патогенезу, симптомів, а також принципи лікування 

та профілактики внутрішніх хвороб собак 

ФК15. 

Вміти балансувати раціони годівлі для собак 

залежно від породи, віку, живої маси та 

фізіологічного стану. Володіти навичками 

підгодівлі цуценят та вирощування таких, що 

залишилися без матері. Орієнтуватися у 

класифікації сухих і вологих кормів, їх перевагах 

і недоліках 

ФК16. 

Знати основні закономірності селекційної справи, 

методи підбору і відбору, планування 

майбутнього потомства та його якості 

ФК17. 

Знання предмету і місця одорології серед 

кінологічних наук, загальної систематики запахів, 

їх видів та властивостей, основ одорологічної 

експертизи, формування запахових слідів, 

особливості отримання зразків запаху 

ФК18. 

Уміння класифікувати собак за видами 

шерстного покриву, знання особливостей догляду 

за шерстю різних типів, володіння навичками 

стрижки, тримінгу, ролінгу, плакінгу та 

загального грумінгу собак різних порід 

ФК19. 

Знання біохіміко-фізіологічних основ рефлексів, 

визначальників пошукової поведінки і стресів 

собак, генетичного успадкування 

онтогенетичного диференціювання ознак (тканин, 

органів і систем) 

ФК20. 

Програмні результати навчання 

ПРН1 Уміння використовувати у практичній діяльності знання з 

біології собак для удосконалення комунікативних зв’язків 

з людиною 

ПРН2 Здатність володіння на операційному рівні  методами 

спостереження, опису, ідентифікації собак,  класифікації 

порід, оцінці екстер'єру та рухів тварин 

ПРН3 Уміння аналізувати складні явища суспільного життя, 

пов’язувати загально філософські проблеми з вирішенням 
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завдань економічної теорії і практики 

ПРН4 Уміння аналізувати й оцінювати явище політичного 

розвитку українського суспільства в контексті світової 

історії, застосовувати здобуті знання для прогнозування 

суспільних процесів 

ПРН5 Уміння правильно використовувати мовні засоби залежно 

від сфери й мети спілкування, складати ділові папери 

ПРН6 Уміння використовувати професійно-профільовані знання 

й уміння в галузі практичного використання комп’ютерних 

технологій 

ПРН7 Уміння самостійно оформляти звітну документацію по 

виставкам, племоглядам, випробуванням, тестуванням, 

змаганням різного рівня 

ПРН8 Уміння використовувати у практичній діяльності знання 

про умовно-рефлекторну діяльність собак, застосовувати 

нові методи і технології у процесі дресирування 

ПРН9 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 

самокритичним 

ПРН10 Уміти правильно діагностувати захворювання та оказати 

першу допомогу тварині при травмах, сонячних опіках 

тощо 

ПРН11 Уміння використовувати у практичній діяльності методи 

аналізу для вирішення конкретних завдань 

ПРН12 Вміння самостійно працювати над підготовкою 

індивідуальної роботи на основі рефлексії наявних знань, 

результатів власних досліджень 

ПРН13 Демонструвати здатність грамотно спілкуватись в усній та 

письмовій формі вітчизняною та іноземною мовами  

ПРН14 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера  

ПРН15 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи 

ПРН16 Уміти приймати ефективні рішення та виробляти стратегію 

діяльності для вирішення професійних завдань з 

урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, 

державних та виробничих інтересів 

ПРН17 Уміти використовувати спеціальні генетичні методи при 

розведенні собак, проводити селекційну і племінну роботу. 

ПРН18 Уміти користуватися машинками для стрижки, засобами 

для грумінгу, тримінгу, стрипінгу собак, знати особливості 

грумінгу для кожної породи 

ПРН19 Уміння проводити відбір собак за придатністю до будь-

якого виду служби. 

ПРН20 Уміння проводити відбір, консервацію та зберігання 

запахових проб з предметів, слідів та людей. 
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5. ПЕРЕЛІК 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 

компоненти ОПП 

вибіркові 

компоненти 

ОПП 

Всього за весь 

термін навчання 

1. Цикл загальної 

підготовки 
27 (22,50 %) 10 (8,33 %) 37 (30,83 %) 

2. Цикл професійної 

підготовки 
54 (45,00 %) 29 (24,17 %) 83 (69,17%) 

Всього за весь термін 

навчання 
81 (67,50%) 39 (32,50%) 120 (100%)  

 

 

 

5.2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

Шифр Назва компоненти ОПП Кількість 
годин 

Кількість  
кредитів 

Форма 
конт-
ролю 

Компе-
тенції 

І. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.2. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  

ОК 1 Історія України 90 3 іспит ЗК 

ОК 2 Філософія 90 3 іспит ЗК 

ОК 3 Історія української культури 90 3 залік ЗК 

ОК 4 
Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) 

210 7 
залік, 
іспит  

ЗК 

ОК 5 
Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 

90 3 іспит ЗК 

ОК 6 Анатомія собак 120 4 іспит ЗК, ФК 

ОК 7 Зоологія (безхребетних та хордових) 120 4 іспит ЗК, ФК  

 РАЗОМ ЗА ЦИКЛОМ 810 27 х х 

1.2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (шифр ОП) 

ОК 8 Вступ до спеціальності 90 3 залік ЗК, ФК  

ОК 9 Фізіологія собак 120 4 іспит ЗК, ФК  

ОК 10 Експертиза собак та організація виставок 270 9 

залік 
іспит, 

курсова 
робота 

ЗК, ФК  

ОК 11 Спеціальне собаківництво 270 9 

залік 
іспит, 

курсова 
робота 

ЗК, ФК  

ОК 12 Породи собак 150 5 іспит ЗК, ФК  

ОК 13 
Ветеринарне акушерство та відтворення 

собак 
120 4 іспит ЗК, ФК 

ОК 14 Годівля і утримання собак 120 4 іспит ЗК, ФК 

ОК 15 Генетика собак 120 4 іспит ЗК, ФК  
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Шифр Назва компоненти ОПП Кількість 
годин 

Кількість  
кредитів 

Форма 
конт-
ролю 

Компе-
тенції 

ОК 16 
Навчальна практика з основ фахової 

діяльності (1 курс) 
90 3 залік ЗК, ФК  

ОК 17 Технологічна практика (2 курс) 180 6 залік ЗК, ФК 

 Атестація 90 3 іспит ЗК, ФК 

 РАЗОМ ЗА ОБОВ'ЯЗКОВОЮ СКЛАДОВОЮ 2430 81 х х 

 2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ* 

 2.1. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ВК 1  Гігієна собак / Зоогігієна у кінології 90 3 залік ЗК, ФК  

ВК 2 Біоетика та біоінформатика / Штучний 

інтелект та біоетика у кінології 
90 3 залік ЗК, ФК  

ВК 3 Племінна робота в собаківництві / Розведення 

та селекція собак 
90 3 залік ЗК, ФК  

ВК 4 Хвороби собак / Основи ветеринарії 90 3 залік ЗК, ФК  

ВК 5 Основи одорології / Одорологічна 

ідентифікація в кінології 
90 3 залік ЗК,ФК 

ВК 6 Основи хендлінга / Основи виставкової 

дресури собак 
120 4 залік ЗК,ФК 

ВК 7 Спортивне собаківництво / Кінологічний 

спорт 
90 3 залік ЗК, ФК  

ВК 8  Грумінг собак / Декоративне собаківництво 90 3 залік ЗК, ФК 

ВК 9 Дресура собак / Методика дресирування 

собак / Практичне собаківництво 
120 4 залік ЗК, ФК  

 Разом за циклом 870 29   

 2.2. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ВК 10 Біофізика 90 3 залік ЗК, ФК  

ВК 11 Основи екології 120 5 залік ЗК, ФК  

ВК 12 Безпека життєдіяльності 90 3 залік ЗК, ФК  

 
Разом за циклом 300 10 

  
 РАЗОМ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 1170 39   

 РАЗОМ БАКАЛАВР 3600 120 
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5.3. Структурно-логічна схема 

 

1 курс 2 курс 
  

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

    

    

 
 

ОК 1 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ВК 2 

ВК 10 

ВК 11 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 12 

ОК 15 

ОК 16 

ВК 1 

ВК 12 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 14 

ОК 17 

ВК 3 

ВК 4 

ВК 6 

 

ОК 4 

ОК 11 

ОК 13 

ОК 18 

ВК 5 

ВК 7 

ВК 8 

ВК 9 
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6. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» здійснюється у формі атестаційного екзамену. 

Кваліфікаційний іспит зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» є засобом об’єктивного контролю якості вищої освіти фахової 

підготовки здобувачів вищої освіти і повинен визначати рівень засвоєння здобувачами вищої 

освіти теоретичного матеріалу та рівень сформованості практичних умінь і навичок 

загальних та спеціальних, фахових компетентностей. Результати навчання повинні 

відображати вміння самостійно розв’язувати професійні завдання щодо вирощування, 

розведення, годівлі та професійного використання собак.  

Рівень фахової підготовки встановлюється опосередковано за допомогою різних за 

формою завдань і складається з:  

- теоретичної частини (теоретичні питання інтегрованого характеру дають можливість 

виявити рівень теоретичних знань);  

- практичної частини (розв’язання інтегрованих професійних завдань з дисциплін, 

завдання, для реалізації якого використовуються дидактичні та технічні засоби навчання, що 

дозволяє перевірити сформованість відповідних професійних умінь та навичок).  

Атестація здійснюється відкрито і публічно та завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: 

Технік-кінолог. 
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7. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ 

 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ   
 

О
К

1
 

О
К

2
 

О
К

3
 

О
К

4
 

О
К

5
 

О
К

6
 

О
К

7
 

О
К

8
 

О
К

9
 

О
К

1
0

 

О
К

1
1

 

О
К

1
2

 

О
К

1
3

 

О
К

1
4

 

О
К

1
5

 

О
К

1
6

 

О
К

1
7

 

О
К

1
8

 

В
К

1
 

В
К

2
 

В
К

3
 

В
К

4
 

В
К

5
 

В
К

6
 

В
К

7
 

В
К

8
 

В
К

9
 

В
К

1
0

 

В
К

1
1

 

В
К

1
2

 

ЗК1 + + + + + + + + + + + + + + +    + + + + + + + + + + + + 

ЗК2        +    +        +        + +  

ЗК3        + + + + + +  +    + + + + + +       

ЗК4         +  +  +  +    +    + +  + +    

ЗК5          + +             +   +    

ЗК6        +        +    +           

ЗК7    + +                          

ЗК8                + +             + 

ЗК9          +      + + +             

ЗК10                + +              

ЗК11          + +     + +        +  +    

ЗК12          +      + +              

ЗК13           +     + + +       + + + +   

ЗК14 + + + + +                        + + 

3К15                + + +             

ЗК16  + +                           + 

3К17                   + +         +  

ФК1        +                       

ФК2                            +   

ФК3      +   +     +      +           

ФК4         +  +         +    +   +    

ФК5         +           +  +         

ФК6         +    +       +  +         

ФК7             +      +   + +  +  +    

ФК8           +             + +  +    
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ФК9           +                +    

ФК10           +                +    

ФК11          +  +            +  +     

ФК12          +  +            +  +     

ФК13          +  +            +  +     

ФК14             +       +  +         

ФК15             +       +  +         

ФК16              +     +            

ФК17                     +          

ФК18                       +        

ФК19                          +     

ФК20      +   +           +           
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8. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) 

ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
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О
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О
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О
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О
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О
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В
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1
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1
1

 

В
К

1
2

 

ПРН1         +  +         +    +   +    

ПРН2          +                  +   

ПРН3  +                             

ПРН4 +  +                            

ПРН5     +                          

ПРН6                            +   

ПРН7          + +                +    

ПРН8           +             + +  +    

ПРН9                + +            + + 

ПРН10                      +         

ПРН11                + +              

ПРН12                  +             

ПРН13    +                           

ПРН14              + +                

ПРН15              + +               + 

ПРН16              + +              +  

ПРН17                     +          

ПРН18                          +     

ПРН19           +                    

ПРН20                       +        



 

 

 
 

9. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів: 

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

[Електронний ресурс]: Офіційний ВЕБ-сайт Верховної Ради України. Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18. – (Нормативні директивні 

правові документи). 

2. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 

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

ВЕБ-сайт Верховної Ради України. Режим доступу:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/222-19. – (Нормативні директивні правові 

документи). 

3.Закон України «Про освіту» №2145-VІІІ від 05 вересня 2017року. 

[Електронний ресурс]: Офіційний ВЕБ-сайт Верховної Ради України. Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. – (Нормативні директивні 

правові документи). 

4.Класифікатор професій : ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005 ; 

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

5.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). – (Нормативні директивні правові документи). 

6.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]: Офіційний ВЕБ-сайт Верховної Ради 

України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. – (Нормативні директивні 

правові документи). 

7.Наказ Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2016 р. № 600 (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2017 р. № 

1648) «Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо 

розроблення стандартів вищої освіти».  

8.. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 

листопада 2014 р. № 1361 «Про затвердження зміни до національного 

класифікатора України ДК 003:2010» (зміна № 2). 

9.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 978-966-2432-22-0.  

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

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» [Електронний ресурс]: 

Офіційний ВЕБ-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: 

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/222-19
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
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http://zakon4.rada.gov.ua. – (Нормативні директивні правові документи). 

11.Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» (зі змінами). 

12.Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

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