
Силабус курсу  
1. Основні характеристики 

Назва українською мовою Оптимізація технологій у тваринництві 

Назва англійською мовою Optimization of Technologies 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) Сусол Р. Л. 

E-mailта інші контакти 

викладача 

r.susol@ukr.net 

067-919-84-82 

Викладач (практичні / 

лабораторні заняття) 

Сусол Р. Л. 

E-mailта інші контакти 

викладача 

r.susol@ukr.net 

067-919-84-82 

3. Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни поглибити теоретичні знання та оволодіти необхідними навичками 

щодо підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії, що 
володіють сучасними знаннями в галузі ресурсозберігаючих 

екологічно безпечних технологій виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

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); 
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 – здатність обґрунтовувати новоздобуті 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 

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 - шляхів (методів, прийомів) оптимізації технологій у різних 

галузях тваринництва в світі і в Україні з метою максимально 

повної реалізації генетичного потенціалу кожного виду без 
порушень екології. 

Вміння - формувати знання з оптимізації технологій у різних галузях 

тваринництва в світі та в Україні шляхом застосування 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу отриманої інформації, 

застосовування навичок використання інформаційних та 
комунікаційних технологій; 

- оптимізувати виробництво продукції тваринництва в умовах 

господарств різних форм власності з урахуванням стану довкілля, 
потреб ринку на основі генерації нових (креативних) ідей щодо 

оптимізації технологій у тваринництві з урахуванням існуючих 

недоліків (проблем) виробництва; 
- вміти моделювати технологічні процеси виробництва продукції 

тваринництва для конкретних господарств різних форм власності 

та спеціалізації. 

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. Інноваційне забезпечення розвитку тваринництва України 

та світу. 

Тема 2. Планування інновацій. Стратегічні аспекти технологій у 

сільському господарстві. Альтернативні технології виробництва у 
різних галузях тваринництва. 

Тема 3. Оптимізація технології галузі молочного скотарства. 

Тема 4. Оптимізація технології галузі спеціалізованого м’ясного 
скотарства. 

Тема 5. Оптимізація технології галузі вівчарства та козівництва. 

Тема 6. Оптимізація технології галузі свинарства. 
Тема 7. Оптимізація технології галузі птахівництва. 

Тема 8. Оптимізація технології у конярстві, бджільництві або 

іншої галузі тваринництва за вибором здобувача. 
 



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). 

Література основна 

Всього основної літератури 

 

1. Генофонд свійських тварин України/ [Д. І. Барановський, 

В. І. Герасимов, В. М. Нагаєвич, А. М. Хохлов та ін.]; за ред. 

Д. І. Барановського, В. І. Герасимова. Х.: Еспада, 2005. 400 с. 

2. Гопка Б. М., Хоменко М. П, Павленко П. М.  Конярство. К. : Вища 
освіта, 2004. 319 с. 

3. Гопка Б. М., Судай В. Д., Скоцик В. Є.  Нетрадиційне конярство. 

К. : Вища освіта, 2008. 191 с. 
4. Костенко В. І. Технологія виробництва молока і яловичини. К.: 

Видавництво Ліра-К, 2018. 672 с. 

5. Свинарство : монографія / за наук. ред. В. М. Волощука. К. : 
Аграр. Наука, 2014. 592 с. 

6. Технологія виробництва продукції вівчарства: підруч. / М. В. 

Штомпель, Б. О. Вовченко [та ін.]. К: Вища Освіта, 2005. 343 с. 

7. Технологія виробництва продукції птахівництва: підруч. / В. П. 
Бородай, М. І. Сахацький, А. І. Вертійчук [та ін.]. Вінниця: Нова 

Книга, 2006. 360 с. 

8. Технологія органічного виробництва свинини: монографія / 
М. І. Бащенко, В. М. Волощук, М. С. Небелиця. Полтава: ТОВ 

«Фірма «Техсервіс», 2017. 399 с. 

9. Угнівенко А. М., Костенко В. І., Чернявський Ю. І.  
Спеціалізоване м’ясне скотарство. К.: Вища освіта, 2006. 303 с. 

Всього основної літератури – 9. 
Література додаткова 

Всього додаткової літератури 

 

1. Агапова Є. М., Сусол Р. Л.  Теоретичне узагальнення селекційно-

технологічних основ створення та практичного використання 
перспективного генотипу свиней Одеського регіону. Вісник аграрної 

науки Причорномор’я: зб. наук. пр./ Миколаївський державний 

аграрний ун-т. Миколаїв, 2015. Т.2, Вип.2(84). С.63-70. 

2. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин : 
навчальний посібник / за ред. Р. Л. Сусола. Одеса : Бондаренко М. 

О., 2019. 280 с. 

3. Вівчарство України: Монографія. /За ред. В.П. Бурката. К. : 
Аграрна наука УААН, 2006. 607 с. 

 



 4. Ерохин А.И., Соколов В.В., Куц Г.А. [и др.]. Козоводство: Уч. 

пособие. М.: Изд-во МСХА, 2001. 208 с.Основи біобезпеки 

(екологічний складник) : навч. посіб. / Л. П. Новосельська, Т. Г. 

Іващенко, В. П. Гандзюра, О. П. Кулінич ; за заг. наук. ред. д.б.н. О. 
І. Бондаря. К.: Інститут екологічного управління та збалансованого 

природокористування, 2017. 180 с. 

5. Сусол Р. Л. Науково-практичні методи  використання свиней 
породи п’єтрен у системі «генотип × середовище»: монографія. 

Одеса: ФОП Букреєв, 2015. 178 с. 

6. Сусол Р. Л., Гарматюк К. В., Халак В. І. Оптимізація системи 
розведення і годівлі свиней м’ясного напрямку продуктивності в 

умовах півдня України. Зернові культури. Дніпро, 2018. Т.2. № 12. 

С. 353-359. 

7. Сучасна енциклопедія птахівництва : 950 порад фахівців / уклад. 
В. В. Рафеєнко. Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2004. 352 с. 

8. Церенюк О.М., Акімов О.В., Бобрицька О.М., Хохлов А.М., 

Сусол Р. Л. Підвищення генетичного потенціалу продуктивності в 
свинарстві України: монографія. Харків: ФОП Бровін О.В., 2020. 

282 с. 

Всього додаткової літератури – 8. 
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 
 

підготовка наукової публікації  0 10 

виконання індивідуального 

завдання 
 0 0 

участь у вдосконаленні 

навчально-методичної бази 

кафедри 

 

0 5 

Підсумковий рейтинг  0 100 

Сума стартових балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею 

100 - 90 відмінно 

89 - 82 дуже добре 

81 - 74 добре 

73 - 64 задовільно 

63 - 60 достатньо 

35 - 60 незадовільно 



 


