
Силабус курсу  
1. Основні характеристики 

Назва українською мовою 

Управління технологічними процесами на сучасних тваринницьких 
підприємствах 

Назва англійською мовою Management of  technological processes at modern livestock enterprises 

Код ВП 01 – 2 курс. 

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

Освітньо-наукова програма «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

Рівень освіти Третій рівень (доктори філософії) 

Рік навчання 3-й семестр - 2 курс  

Форма навчання денна 

Кількість годин / кредитів 

ECTS 

90 годин / 3 кредитів ECTS 

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 генетики, розведення та годівлі с-г тварин 

Викладач (лекційні заняття) доцент Лівінський А.І.  

E-mailта інші контакти 

викладача 

livinski_69@ukr.net 

050- 33-63-499 

Викладач (практичні / 

лабораторні заняття) 

доцент Лівінський А.І. 

E-mailта інші контакти 

викладача 

livinski_69@ukr.net 

050 -33-63-499 

3. Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни поглибити теоретичні знання та оволодіти необхідними навичками 

щодо підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії, які 
володіють сучасними знаннями, методами та методиками в галузі 

управління технологічними процесами на сучасних фермах і 

виробничих комплексів різних форм власності. 

Компетентності – здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

– комплексність та системний підхід до проведення наукових 
досліджень на рівні доктора філософії; 

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

– здатність планувати, організовувати та проводити наукові 
дослідження, обробляти, публікувати та патентувати їх результати; 

– здатність до планування та управління часом підготовки 

дисертаційного дослідження; 
– комплексність у проведенні критичного фахового аналізу різних 

інформаційних джерел, авторських методик, конкретних освітніх, 

наукових та професійних матеріалів з технології виробництва і 

переробки продуктів тваринництва. 

mailto:livinski_69@ukr.net


Здатності 
 

 вміти представляти результати наукових досліджень державною 

та іноземною мовами; 

 впроваджувати результати наукових досліджень у виробництво та 

навчальний процес; 

 обробляти статистично отримані результати наукових досліджень 

з використанням інформаційних технологій. Виявляти достовірну 

різницю результатів наукових досліджень; 

 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. 

Результати 

Навчання 

 

Знання - сучасні, новітні підходи (методи, прийоми) щодо організації та 

управління технологічними процесами які використовуються на 

тваринницькому підприємстві з метою максимально повної реалізації 

генетичного потенціалу тварин при виробництві продукції 

тваринництва.  

 
Вміння -  організовувати та проводити оптимізацію технологічних 

процесів у різних галузях тваринництва шляхом застосування 

управління, абстрактного мислення, аналізу та синтезу отриманої 

інформації, застосовування навичок використання інформаційних 

та комунікаційних технологій; 
-     управляти технологічними процесами 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. Управління технологічними процесами на тваринницькому 

підприємстві. 

Тема 2. Організація та управління основним стадом в сухостійний 
та перехідний періоди. 

Тема 3. Сучасні аспекти організації вирощування ремонтного 

молодняку. 

Тема 4. Управління кормовим столом та організація годівлі 
високопродуктивних тварин. 

Тема 5. Управління та організація технологічних процесів у 

свинарстві. 
Тема 6. Етіологія та управління технологічними процесами в 

птахівництві. 

Тема 7. Зоопсихологія. Управління дресурою  службових собак. 
Тема 8. Управління технологічними процесами в нетрадиційних 

галузях 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). 

Література основна 

Всього основної літератури 

 

1. Батенко Л.П. Управління проектами: Навч. посіб. / Батенко 

Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. – К.: КНЕУ, 2003.-231 с. 

2. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: Підручник / 
І.Б. Гевко – К.: «Кондор», 2009. – 187 с. 

3. 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.  
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5. Костенко В. І. Технологія виробництва молока і яловичини. К.: 
Видавництво Ліра-К, 2018. 672 с. 
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Аграр. Наука, 2014. 592 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. 399с. 
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Література додаткова 

Всього додаткової літератури 

 

1. Блюсюк С. Управління раціонами – ключ до ефективної годівлі 

тварин / С. Блюсюк //[Електронний ресурс] / Рогата худоба. Корисний 

блог. – Режим доступу:http://cow.tekro.ua/godivlya/item/44-upravlinnja- 

racionami-kljuch-do-efektivnoyi-godivli-koriv.html 

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

3. Гайденко О. Етологічні особливості формування продуктивності 

тварин / О. Гайденко // [Електронний ресурс] / Агробізнес Сьогодні. – 

Режимдоступу:http://agro-business.com.ua/agro/suchasne- 

tvarynnytstvo/item/8137-etolohichni-osoblyvosti-formuvannia-produktyvnosti-

tvaryn.html 
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 4. Лівінський А.І. Сучасні питання відтворення молочного скота. 

Науковий вісник № 202, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ, 2015.  С.22-24. 

5. Лівінський А.І. Управління відтворенням дійного стада: 
Збірник наукових праць. Аграрний вісник Причорномор’я, - Одеса, 

Вип. 79-2, 2016. С. 36-42 

6. Організаційно-економічні механізми управління виробничо-
господарською діяльністю підприємств тваринництва: теорія та 

практика: Монографія. Лівінський А.І., Одеса: ТЕК, 2019. 343 с.  

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

8. Управління відтворенням стада сільськогосподарських тварин: 

Монографія. Хомут І.С., Агапова Є.М., Лівінський А.І., Чігірьов 

В.О. Одеса, 2019. 299 с.  
9. 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 – 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 0 

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 

менше 35 балів незадовільно з обов’язковим повторним 

 вивченням залікового кредиту 



 

 


