
Силабус курсу  
1. Основні характеристики 

Назва українською мовою Біобезпека у тваринництві 

Назва англійською мовою Biosafety in Animal Husbandry 

Код ВП 03 – 1 курс. 

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

Освітньо-наукова програма Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

Рівень освіти Третій рівень (доктор філософії)  
Рік навчання 2-й семестр – 1 курс;  

Форма навчання денна 

Кількість годин / кредитів 

ECTS 

90 / 3 

Розподіл годин за видами 

занять 

Вид  

занять 

Лекції Практичні 

заняття 
(семінари) 

Лабораторні 

заняття 
(комп'ютерні 

практикуми) 

Індивіду- 

альні 
заняття 

СРС 

Години 16 14 - 5 55 

Контрольні заходи Екзамен Залік МКР 

(вказати 
кількість) 

 

ти 
ть) 

РГР, РР, 

ГР 
(вказати 

кількість) 

КП, КР 

(вказати 
кількість) 

Реферат 

(вказати 
кількість) 

- + - - - 1 

Статус дисципліни / кредитного 

модуля 

Вибіркова 

Мова викладання Українська  

2. Кадрове забезпечення 

Кафедра, що забезпечує 

викладання 

Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва  

Викладач (лекційні заняття) Решетніченко О.П. 

E-mailта інші контакти 

викладача 

petrovichodau@ukr.net 

096-488-60-00 

Викладач (практичні / 

лабораторні заняття) 

Решетніченко О.П. 

E-mailта інші контакти 

викладача 

petrovichodau@ukr.net 

096-488-60-00 

3. Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни поглибити теоретичні знання та оволодіти необхідними навичками 

щодо практичної організації технології виробництва екопродукції 
тваринництва та застосування перспективних прийомів біобезпеки у 

тваринництві. 

Компетентності – комплексність та системний підхід до проведення наукових 

досліджень на рівні доктора філософії; 

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
– здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

– прагнення до збереження навколишнього природного середовища; 

–  комплексність у володінні інформацією щодо сучасного стану і 
тенденцій розвитку світової і вітчизняної сільськогосподарської 

науки; 

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

тваринництва (сільськогосподарськими тваринами, птицею, собаками, 

нетрадиційними об'єктами тваринництва тощо);  

– здатність обґрунтовувати ново здобуті знання в області наукових 
досягнень з технології виробництва і переробки продуктів 

тваринництва; 

– комплексність у набутті та розумінні значного обсягу сучасних 
науково-теоретичних знань з технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва  та суміжних сферах аграрних наук 
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Здатності 
 

– знаходити зв’язок та впроваджувати сучасні досягнення світового 
виробництва, передових технологій з технології виробництва і 

переробки продуктів тваринництва; 

– 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; 

– розробляти системи управління технологічними процесами 

виробництва, переробки продуктів тваринництва й утилізації 

відходів; 
– використовувати інформаційні технології в процесі здійснення 

досліджень технології і переробки продукції тваринництва, 

використовуючи належне програмне забезпечення, знання та 
аналізувати та відображати результати. 

Результати 
Навчання 

 

Знання - існуючих екологічних вимог, що стосуються відтворення, 
розведення, годівлі, утримання та використання с.-г. тварин; 

- основ виробництва екопродукції сільського господарства та стану 

довкілля та основних чинників, що впливають на виробництво 
екологічної продукції; 

- екологічної безпеки в землеробстві та рослинництві як необхідної 

умови виробництва біобезпечних кормів; 
- екологічних принципів виробництва продукції тваринництва; 

- перспективних прийомів біобезпеки у тваринництві. 

 
Вміння - організувати виробництво екопродукції сільського господарства в 

умовах господарств різних форм власності з урахуванням стану 

довкілля та основних чинників, що впливають на виробництво 

екологічної продукції; 
- дотримуватись принципів екологічної безпеки в землеробстві, 

рослинництві та застосовувати на практиці та надавати консультації 

щодо екологічних принципів виробництва продукції тваринництва; 

- організувати та надавати консультаційні послуги з технології  
виробництва екопродукції тваринництва замовної якості з 

застосуванням ощадних екологічних безпечних ресурсів; 

- застосовувати перспективні прийоми біобезпеки у тваринництві. 

Вимоги до підготовки слухачів 

(міждисциплінарні зв'язки, що 

передують вивченню 

дисципліни) 

Методика і організація дисертаційного дослідження 
Актуальні проблеми технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва 

 

Зміст дисципліни (перелік тем) Тема 1. Основи виробництва біобезпечної продукції сільського 
господарства. 

Тема 2. Стан довкілля та основні чинники, що впливають на 

виробництво біобезпечної продукції. 

Тема 3. Екологічна безпека в землеробстві та рослинництві як 
необхідна умова виробництва біобезпечних кормів. 

Тема 4. Екологічна безпека виробництва продукції тваринництва в 

умовах господарств різного типу. 
Тема 5. Екологічні принципи та основи біотехнології виробництва 

продукції тваринництва. 

Тема 6. Технологія виробництва продукції тваринництва «замовної» 
якості з застосуванням біобезпечних ресурсів. 

Тема 7. Біобезпека при виробництві та переробці продукції 

тваринництва. 

 
 

 

 
 

 

Тема 8. Біобезпека при виробництві продукції скотарства та 



 Тема 8. Біобезпека при виробництві продукції скотарства та 
вівчарства 

Тема 9. Біобезпека при виробництві продукції свинарства. 

Тема 10. Біобезпека при виробництві продукції птахівництва. 
Тема 11. Біобезпека у конярстві, кінології, бджільництві, рибництві 

Тема 12. Біобезпека при переробці 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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5. Закон України. Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини (Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.721). 
6. Мельник Ю. І., Дьяков О. А., Сусол Р. Л., Жмуд М. Є., Запша 

Г. М., Крюкова І. О., Кірович Н. О., Косенко С. Ю. Комплексна 

оцінка передумов та чинників агроекологічної кластеризації в 
Одеській області. Одеса, 2019. 60 с. 

7. Решетніченко О. П. Ріст, перебіг обмінних процесів та 

гістологічні особливості деяких внутрішніх органів молодняка 

свиней за використання в годівлі Анальцимосорбента. Аграрний 
вісник Причорномор’я. Одеса. 2016. № 79-2. С. 47-56 (серія 

«Сільськогосподарські науки»). 

8. Ступени научно-технического прогресса Японии. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу 

htpp://www.elm.az/physics/06.pdf. 

9. Тибурський Ю. Екологічне сільське господарство: кроки 

назустріч. Крок перший: екологічне землеробство: Посібник / Ю. 
Тибурський, В, Підліснюк, У. Солтисяк, Т. Стефановська, І. 

Калініченко. / За ред. В. Підліснюк. К.: Видавництво НАУ, 2006. 80 

с. 
Всього додаткової літератури – 9. 

Технічне забезпечення 

 

1. Мікрокалькулятор. 

2. Комп’ютерна техніка з базовим програмним забезпеченням 

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 

т.п. 

 

0 5 

призове місце в олімпіаді  0 0 

підготовка наукової публікації  0 10 

виконання індивідуального 
завдання 

 0 0 

 

 



 


