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3. Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни поглибити теоретичні знання та оволодіти необхідними навичками 
щодо виявлення актуальних (невирішених) проблем технологій 

виробництва і переробки продукції тваринництва та визначити шляхи 

їх вирішення. 

Компетентності - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу ; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 
- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт; 

- прагнення до збереження навколишнього природного середовища; 

- здатність до ретроспективного аналізу наукового доробку з 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва;  
- комплексність у володінні інформацією щодо сучасного стану і 

тенденцій розвитку світової і вітчизняної сільськогосподарської науки; 

- комплексність у проведенні критичного фахового аналізу різних 
інформаційних джерел, авторських методик, конкретних освітніх, 

наукових та професійних матеріалів з технології виробництва і 

переробки продуктів тваринництва; 
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 - комплексність у виявленні, постановці та вирішенні наукових 
задач та проблем у технології виробництва і переробки продуктів 

тваринництва; 

- здатність виконувати, аналізувати та критично оцінювати 
результати експериментальної роботи з біологічними об’єктами 

тваринництва (сільськогосподарськими тваринами, птицею, собаками, 

нетрадиційними об'єктами тваринництва тощо); 
- здатність впроваджувати у виробництво науково-обґрунтовані 

результати дисертаційних досліджень; 

- комплексність у набутті та розумінні значного обсягу сучасних 

науково-теоретичних знань з технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва  та суміжних сферах аграрних наук 

Здатності 
 

- впроваджувати результати наукових досліджень у виробництво 
та навчальний процес; 

- здійснювати оцінку та забезпечувати високу якість наукових 

досліджень в технологічних процесах виробництва і переробки 
продуктів тваринництва; 

- знаходити зв’язок та впроваджувати сучасні досягнення світового 

виробництва, передових технологій з технології виробництва і 
переробки продуктів тваринництва; 

- досягати поставленої мети та отримувати результати наукових 

досліджень; 
- аналізувати наукові доробки вітчизняних та зарубіжних авторів, 

використовуючи сучасні інформаційні ресурси; 

- аналізувати результати досліджень та робити оцінку 
ефективності наукових досліджень; 

- враховуючи особливості перспективних технологій виробництва і 

переробки продукції тваринництва, уміти визначати доцільність 
застосування тієї чи іншої з них, залежно від замовлення на продукцію 

за гнучкою системою відповідно до її якості і об'єму реалізації; 

- на основі нормативних документів, застосовуючи обчислювальну 
техніку та існуючі методики, уміти розробляти моделі технологічних 

процесів переробки молока, м’яса, виробництва молочних, м’ясних і 

комбінованих продуктів, а також продуктів побічної тваринницької 
продукції; 

- розробляти системи управління технологічними процесами 

виробництва, переробки продуктів тваринництва й утилізації відходів 

Результати 

Навчання 

 

Знання - актуальних питань, що стосуються відтворення, розведення, годівлі, 

утримання та використання тварин в умовах сучасного 

промислового виробництва продукції тваринництва; 
- сучасного стану і тенденцій розвитку світової і вітчизняної 

зоотехнічної науки щодо технологій у тваринництві; 
- основних шляхів впровадження сучасних технологій у виробництво 

продукції тваринництва. 

- шляхів оптимізації та моделювання технологічних процесів і 
рецептур переробки сільськогосподарських тварин і птиці при 

виробництві харчової, кормової, медичної і технічної продукції. 

Вміння - застосовувати науково обґрунтовані, ефективні, енергозберігаючі 

технології виробництва продукції тваринництва; об’єктивно 
оцінювати умови годівлі та утримання для вибору економічних і 

прогресивних технологій вирощування молодняку і використання 

сільськогосподарських тварин різних видів, підвищення їх 
продуктивності та загального рівня виробництва продукції; 

- користуватися сучасними методами координації технологічних 

процесів, визначати основні характеристики сировини та готової 

продукції; 



  - раціонально використовувати основні та допоміжні засоби 
виробництва; обґрунтовано вибирати породу, лінію, крос тварин, 

сучасні технологічні схеми, параметри технологічного процесу 

виробництва продукції; 
- оцінювати кількість та якість виробленої продукції, уміти її 

економічно вигідно реалізовувати; 

- обґрунтовувати вибір засобів механізації стосовно конкретних 
виробничих умов; 

- економічно оцінювати машини на окремих стадіях їх 

використання і розробки нових проектних рішень; 

- планувати і організовувати технологічні процеси виробництва 
молочних і м'ясних продуктів;  

- проводити досліди та експерименти в області технології 

молочних та м'ясних продуктів у виробничих та лабораторних 
умовах; 

- проводити критичний аналіз різних джерел інформації щодо 

сучасних методів розробляння і впровадження ефективних технологій 
виробництва і переробки продукції тваринництва, 

- шукати власні шляхи вирішення проблеми, здійснювати 

критичний аналіз власних матеріалів та приймати обґрунтовані 

рішення. 

Вимоги до підготовки 

слухачів (міждисциплінарні 

зв'язки, що передують 

вивченню дисципліни) 

Методика і організація дисертаційного дослідження 

Зміст дисципліни (перелік 

тем) 

Тема 1. Актуальні проблеми технології виробництва та переробки 

тваринницької продукції. 

Тема 2. Об’ємно-планувальні рішення будівництва та реконструкції 
тваринницьких приміщень на наукових засадах. 

Тема 3. Актуальні проблеми технології виробництва молока та 

яловичини. 
Тема 4.Актуальні проблеми виробництва продукції вівчарства і 

козівництва. 

Тема 5. Актуальні проблеми технології виробництва продукції 

свинарства. 
Тема 6. Актуальні проблеми технології виробництва яєць і м’яса птиці. 

Тема 7. Актуальні проблеми технології виробництва продукції 

кролівництва. 
Тема 8. Актуальні проблеми технології виробництва продукції 

нетрадиційних видів тваринництва та кінології. 

Тема 9. Актуальні проблеми конярства як галузі. 

Тема 10. Актуальні проблеми технології переробки молока. 
Тема 11. Актуальні проблеми технології переробки м’яса. 

Тема 12. Актуальні проблеми технології переробки інших видів продукції 

тваринництва 

Дидактичні методи - вербальні/словесні (пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж, 

навчальна дискусія);   
- наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження);  

- практичні (виконання лабораторних робіт, вправи, проведення 

експерименту, практики);  
-  пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, 

який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 

засвоєння здобувачами;  
-  репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду 

завдань за зразком. 



На лекційних заняттях - пояснення, 
- розповідь, бесіда,  

- інструктаж,  

- навчальна дискусія,  
- ілюстрування,  

- демонстрування. 

 На лабораторних заняттях виконання лабораторних робіт, вправи, проведення експерименту, 

практики; 

- пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, який 
передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 

засвоєння здобувачами;  

- репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду 
завдань за зразком та використання інноваційних методів навчання 

(метод кейсів, мозковий штурм). 
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Всього додаткової літератури – 16. 

Технічне забезпечення 

 

1. Мікрокалькулятор. 

2. Комп’ютерна техніка з базовим програмним забезпеченням. 

3. Навчальні лабораторії кафедри ТВППТ ОДАУ 
4. Багатопрофільна лабораторія ветеринарної медицини ОДАУ 

Метод оцінювання Кількість 
Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Змістовий модуль 2 0 80 

Відвідування (відсоток 

пропусків від загальної 
кількості занять) 

50% 0 0 

40%-50% 1 2 

30%-40% 3 4 

20%-30% 5 6 

10%-20% 7 8 

0%-10% 9 10 

Заохочення:  0 10 

доповідь на науковій 

конференції 

 
0 10 

активна участь в роботі 

наукового гуртка кафедри 

 
0 5 

підготовка реферату і виступ з 

ним на семінарі, конференції і  

 
0 5 



 


