


1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Огороднічук Галина Михайлівна, доцент, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва продуктів 

тваринництва, електронна адреса: ohorodnichukhalina@gmail.com. 

 

2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 34. Технологія виробництва продукції тваринництва;  

кількість кредитів ЄКТС - 4;  

кількість годин - 120 годин, у тому числі 30 аудиторних годин, 90 годин 

самостійна робота. 

 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання - один семестр, 1 курс, 1 семестр. 

 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

Технологія виробництва продукції тваринництва належить до навчальної 

дисциплін обов’язкової компоненти, освітній компонент циклу загальної 

підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані 

з таких дисциплін (пререквізитів): «Технологія виробництва продукції 

рослинництва», шкільний курс «Хімія», «Біологія». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися 

при вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Біопалива: Ефективність 

виробництва і споживання в АПК України», «Аграрна політика та земельні 

відносини», «Підприємництво». 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни. Освітня компонента 

«Технологія виробництва продукції тваринництва» спрямована на отримання 

здобувачами знань з організації виробничих процесів у тваринництві, а також 

уміння творчо і ефективно використовувати у своїй фаховій діяльності набуті 

знання. 

 

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни - формування у студентів 

системи знань про сучасні технології виробництва продукції тваринництва 

відповідно до кваліфікаційної характеристики спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

 

5.3. Задачі вивчення дисципліни 



Задачами навчальної дисципліни «Технологія виробництва продукції 

тваринництва» є: надання майбутнім фахівцям низки знань з технології 

виробництва продукції тваринництва. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

сформувати такі програмні компетентності: 

інтегральні компетентності - здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій 

та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, 

біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 

загальні компетентності:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

програмні результати: 

РН1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 

РН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

РН 5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку 

інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

РН 8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та 

реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і 

здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

РН 11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання 

на практиці. 

РН 14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

РН 15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів. 

РН 19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної 

організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та 



біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових 

норм. 

5.4. Зміст навчальної дисципліни 

Результати навчання: як результат вивчення навчальної дисципліни 

студенти повинні знати: 

-  загально теоретичні основи дисципліни в обсязі, необхідному для 

розв’язання виробничих завдань, пов’язаних з технологією виробництва 

продукції тваринництва; 

-  значення тваринництва в народному господарстві тваринництва; 

-  біологічні основи розведення та живлення сільськогосподарських 

тварин; 

- основи технології виробництва молока, яловичини, свинини, баранини, 

вовни, яєць, м’яса, птиці та інших видів продукції; 

-  шляхи підвищення ефективності виробництва основних видів продукції 

тваринництва залежно від умов розведення, годівлі та утримання. 

-  організацію і проведення зоотехнічного та племінного обліку у 

тваринництві; 

-  оцінку тварин за екстер’єром і конституцією; 

- проведення обліку росту та продуктивності сільськогосподарських 

тварин; 

- визначення виходу продуктів забою сільськогосподарських тварин;  

- розрахунок потреби у кормах для різних видів сільськогосподарських 

тварин;  

- принципи складання раціонів годівлі для різних видів тварин; 

- принципи організації реалізації різних видів продукції тваринництва стан 

та основні напрямки розвитку тваринництва в Україні, значення і біологічні 

особливості сільськогосподарських тварин, їх використання, поширення та 

потенціал продуктивності, технологію виробництва тваринницької продукції. 

На основі одержаної інформації теоретичного і практичного напрямів, 

студенти повинні вміти: фахівець спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» повинен володіти знаннями організації основних 

виробничих процесів у тваринництві, а також ефективно використовувати у 

своїй фаховій діяльності набуті знання. 

 

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 

 

Т
и

ж
д
ен

ь 

Назви теми 

Форми організації 

навчання та кількість 

годин 

Самостійна 

робота, 

кількість 

годин 
лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

1 
Вступ. Основи фізіології та анатомії 

сільськогосподарських тварин. 2  8 

2 Технологія виробництва молока  2 2 16 



3 Технологія виробництва яловичини. 2 4 16 

4 Характеристика галузі конярства 2  10 

5 Класифікація та характеристика кормів 2 2 10 

6 

Технологія виробництва яєць та м’яса 

птиці 2 2 10 

7 
Технологія виробництва вовни та 

баранини 2 2 10 

8 Технологія виробництва свинини 2 2 10 

Разом 16 14 90 

 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 
№ 

п/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 

виконання 

Форма та метод 

контролю 

1 Підготовка до практичних занять 50 1 раз в 2 тижні Усне та 

письмове 

(тестове) 

опитування 

2 Підготовка рефератів 20 4 рази в семестр Усний захист 

3 Виконання індивідуальних завдань 20 2 рази в семестр Усне 

опитування 

Разом  90 - - 

 

7. Список основної та додаткової літератури 

Основна 

1. Білай Д.В. Загальне тваринництво та технологія виробництва продукції 

тварин з основами стандартизації. К. 2008. 274 c. 

2. Бусенко О.Т., Столюк В.Д., Могильний О.Й. та ін. Технологія виробництва 

продукції тваринництва. К.:Вища освіта, 2005. 496 с. 

3. Калетнік Г.М., Кулик М.Ф., Петриченко П.Ф., та інші. Основи 

перспективних технологій виробництва продукції тваринництва. В.: Єнозіс, 

2007. 584 с. 

4. Вертійчук А.І, Маценко M.I. Технологія виробництва продукції 

тваринництва. К.: Урожай, 1995. 376с. 

5. Кулик М.Ф. Основи технологій виробництва продукції тваринництва. К.: 

Сільгоспосвіта, 1994. 432с. 

6. Проценко М.Ю. та ін. Розведення сільськогосподарських тварин. К.: Вища 

школа, 1987. 247с. 

 

Допоміжна 

 



1. Гопка Б.М., Хоменко М.П., Павленко П.М. Конярство. К.: Вища школа, 

2004. 320с. 

2. Деревянко О.Ф., Кустова Т.Я. Овцеводство, козоводство и технология 

производства шерсти и мяса. К.: Высшая школа, 1990. 325с. 

3. Рибалко В.П., Баньковський Б.В., Коваленко В.Ф. та ін. Інтенсивна 

технологія виробництва свинини. К.: Урожай, 1991. 

4. Ібатуллін І.І, Мельничук Д.О., Богданов Г.О. та ін. Годівля 

сільськогосподарських тварин. Вінниця: Нова книга, 2007. 616 с. 

5. Костенко В.М., Сироватко К.М., Панько В.В. та ін. Практикум з годівлі 

сільськогосподарських тварин. Частина ІІ «Нормована годівля 

сільськогосподарських тварин». Вінниця : РВВ ВДАУ, 2007. 244 с.  

6. Підпала Т.В. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини. 

– Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ, 2008. 369 с. 

7. Рубан Ю.Д. Скотарство і технологія виробництва яловичини. Х.: Еспада, 

2005. 576 с. 

8. Цвігун А.Т., Кирилюк В.Б. Виробництво молока на малій фермі. 

Камянець – Подільський. 2008. 135 с. 

 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. Презентації лекційного курсу «Технологія виробництва продукції 

тваринництва» (персональний кабінет викладача) 

2. Тестові завдання з курсу (внутрішній сайт ВНАУ) 

3. Методичні розробки (внутрішній сайт ВНАУ). 

 

8. Контроль і оцінка результатів навчання 

 

У процесі навчання викладачем реалізується поточний, підсумковий та 

семестровий контроль знань студента. Поточний контроль – загальна 

відповідність заявленим компетентностям за результатами практичних та 

семінарських занять – 50 балів (усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, 

повідомлення на задану тему та ін. та письмовий контроль: контрольна робота в 

письмовій формі, реферат, виклад матеріалу на задану тему в письмовому 

вигляді та ін.); рубіжний контроль (контрольна робота у письмовій формі) – 20 

балів; підсумковий контроль, (іспит в усній або тестовій формі) – 30 балів. 

Разом: 100 балів. Якщо студент протягом семестру за підсумками поточного та 

рубіжного контролів набрав (отримав) менше 35 балів, тоді він до іспиту не 

допускається. Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за 

підсумками поточного та рубіжного контролів є виконання студентом 

підсумкової контрольної роботи.  

Визнання результатів набутих у неформальній / інформальній освіті 

здійснюються до початку семестру, у якому згідно з навчальним планом 

передбачено опанування освітнього компонента. 



 

9. Політика навчальної дисципліни 

 

Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні 

дискусійних тем, своєчасність виконання самостійної роботи, заохочення 

студентів до науково-дослідної роботи. 


