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компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів 

вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми 

атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти. 
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1. Профіль освітньо-професійної програми 

зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Вінницький національний аграрний університет, 

факультет Технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та ветеринарії, кафедра 

технології виробництва, переробки продукції 

тваринництва та годівлі 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр, 

Магістр з технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації Наказ МОН України від 11.06.2014р. № 2323 л. 

Термін дії сертифіката до 01.07.2024 р. 

Цикл/рівень НРК України –7 рівень, FQ-EHEA–другий цикл, EQF-

LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра. Інші вимоги 

визначаються правилами прийому до ВНАУ. 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін дії освітньої програми  

до липня 2024 року. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://www.vsau.org/pro-universitet/navchalna-robota 

 

2 - Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, здатних 

здійснювати науково-дослідний та професійний підхід до поліпшення виробничих 

питань рентабельного і екологічно-безпечного виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область, 

напрям 

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство;  

Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва  

Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Програма загальна. Підготовка 

висококваліфікованих кадрів з технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

https://www.vsau.org/pro-universitet/navchalna-robota


Ключові слова: технологія, виробництво, 

переробка, продукція, тваринництво, магістр 

Особливості 

програми 

Здобувачі мають можливість сформувати  

індивідуальну освітню траєкторію підготовки з огляду  

на потреби виконання дослідницького проєкту та 

майбутньої професійної діяльності.  

Освітньо-професійна програма включає навчальну та 

практичну підготовку, які поглиблюють професійні 

навички, компетентності та знання спеціальних розділів 

фундаментальних та професійно-орієнтованих 

дисциплін, і тим самим забезпечують можливість 

засвоєння складніших професійних програм для 

дослідників. 

Здобувачі вищої освіти можуть навчатись за 

дуальною формою навчання, що дає змогу набуття 

практичних компетентностей та швидко адаптуватися 

до умов професійної діяльності із збереженням 

достатнього рівня теоретичної підготовки. 

Унікальність ОПП ґрунтується на розробці  

здобувачами теоретичних і практичних принципів  

використання нових кормових добавок на основі  

біологічного синтезу, що розробляються вітчизняними  

виробниками, дослідженні метаболізму, продуктивності 

та якості одержаної продукції з можливістю вивчення 

добавок на тваринах декількох поколінь з подальшим 

дослідженням на різних видах сільськогосподарських 

тварин на одержання альтернативних джерел енергії в 

умовах виробництва. 

Програма ґрунтується на знаннях з організації та 

контролю технологій виробництва і переробки 

продукції тваринництва та методів проведення наукових 

досліджень, які базуються на засадах економічної 

доцільності ведення господарювання з урахуванням 

біологічних особливостей різних видів та статево-

вікових груп тварин. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну 

роботу відповідно до національного класифікатора 

професій ДК 003:2010 від 01.03.2015 р. та/або 

International Standard Classificationof Occupations 2008 

(ISCO-08) та відповідно до отриманого фаху і 

кваліфікації за галуззю знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство». 

Після закінчення навчання за освітньою програмою 



спеціальності «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» фахівець здатний виконувати 

професійну роботу:  

Технолог-дослідник з виробництва та переробки 

продукції тваринництва (код КП 2213.2)  

технік з племінної справи, технолог з виробництва 

кормів, зоотехнік (код КП – 3213.2);  

фахівець з організації та ведення фермерського 

господарства, технолог з виробництва і переробки 

продукції тваринництва, зоотехнік відділення, ферми, 

комплексу (код КП - 3213),  

технік-технолог з виробництва молочних продуктів 

(код КП – 3530);  

технік-технолог з виробництва м΄ясних продуктів 

(код КП – 3540);  

інструктор виробничого навчання (код КП – 3340);  

сільськогосподарський експерт-дорадник (код КП 

2213.2) 

Подальше навчання Продовження навчання для здобуття третього 

(освітньо-наукового) рівня 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Підхід до викладання та навчання передбачає:   

– студентоцентроване, проблемно-орієнтоване 

навчання; 

– комбінація лекцій, практичних занять з розв’язанням  

ситуаційних завдань, можливих проблем та 

використанням ділових ігор, що розвивають уміння  

працювати в команді, креативність, комунікаційні та 

лідерські навички;  

– використання сучасних інформаційних технологій  

та можливостей;  

– самонавчання;  

– залучення до проведення лекційних та практичних 

занять стейкхолдерами та провідними фахівцями з 

технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва;  

– підготовка публікацій у збірнику студентських 

наукових;   

– підготовка до проведення досліджень для виконання 

та написання магістерської роботи;  

– адаптація програми для підготовки здобувачів з  

особливими освітніми потребами в інклюзивної освіти. 

Використовується проблемно-орієнтоване навчання, 

навчання через виробничу практику та самонавчання. 

Система методів навчання базується на принципах 



цілеспрямованості, бінарності – активної безпосередньої 

участі викладача і здобувача. 

Основні види занять: лекції, практичні заняття, 

самостійна робота та консультації із викладачами і 

стейкхолдерами. 

Основні підходи – системно-структурний, 

синергетичний, компетентнісний, технологічний, 

діалогічний, індивідуально-диференціальний, 

когнітивно-інформаційний, системно-функціональний 

Оцінювання Система оцінювання знань навчальної складової  

включає поточний і підсумковий контроль за 100 

бальною системою ЄКТС; поточний контроль знань 

здобувачів здійснюється шляхом оцінки роботи під час 

проведення аудиторних занять (лекційних та  

практичних), усного опитування, колоквіумів; 

підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту або 

заліку з урахуванням накопичених балів поточного 

контролю.  

До системи оцінювання входить проміжний контроль  

у формі атестації здобувача з врахуванням публікацій  

наукових статей; захист звіту проходження виробничої 

практики та основного публічного захисту магістерської 

роботи.  

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність розв'язувати складні задачі дослідницького 

та інноваційного характеру у сфері технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК2. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК4. Здатність до пошуку, обробки та аналізу 

інформації, отриманої з різних джерел. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (СК)  

ФК1. Здатність аналізувати та контролювати 

безпечність та якість кормів і кормових засобів та 

живлення тварин. 

ФК2. Здатність розробляти, організовувати та 

здійснювати заходи з підвищення продуктивності 

тварин, контролю безпечності та якості продуктів їх 

переробки й ефективності її виробництва. 

ФК3. Здатність організовувати та контролювати 

виконання заходів спрямованих на покращення 

селекційно-племінної роботи у тваринництві. 

ФК4. Здатність моделювати та проектувати 



технологічні процеси виробництва і переробки 

продукції тваринного походження. 

ФК5. Здатність організовувати підприємницьку і 

фінансову діяльність та оцінювати економічну 

ефективність виробництва і переробки продукції 

тваринного походження. 

ФК6. Здатність практично управляти робочими або 

навчальними процесами у сфері виробництва і 

переробки продукції тваринного походження, які є 

складними, непередбачуваними та потребують нових 

стратегічних підходів. 

ФК7. Здатність створювати та застосовувати 

системи та способи переробки продукції тваринного 

походження. 

ФК8. Здатність розробляти і реалізовувати наукові 

та прикладні проекти у сфері технологій виробництва 

та переробки продукції тваринництва та з дотичних до 

неї міждисциплінарних напрямів з урахуванням 

технічних, економічних, соціальних, правових та 

екологічних аспектів. 

ФК9. Здатність застосовувати сучасні методи та 

інструменти для дослідження технологій виробництва 

та переробки продукції тваринництва, а також 

забезпечення якості продукції. 

ФК10. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити 

власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і 

нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються 

7 – Програмні результати навчання 

ПРН1. Оцінювати та забезпечувати якість та безпечність технологій 

виробництва продукції тваринництва, кормів та кормових засобів, рівнів  

живлення тварин та продукції тваринного походження. 

ПРН2. Розробляти, впроваджувати й модернізувати ефективні технології і 

процеси у сфері виробництва і переробки продукції тваринництва. 

ПРН3. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з 

метою отримання нових знань та створення нових технологій та продуктів в сфері 

тваринництва та в ширших мультидисциплінарних контекстах. 

ПРН4. Застосовувати сучасні математичні методи, інформаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення для досліджень і розробок у сфері 

технологій виробництва і переробки продуктів тваринництва. 

ПРН5. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та 

інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані. 

ПРН6. Будувати та досліджувати моделі технологічних процесів виробництва і 

переробки продуктів тваринництва, оцінювати їх адекватність, визначати межі 

застосовності. 

ПРН7. Здійснювати управління складною діяльністю у сфері виробництва і 



переробки продуктів тваринництва, визначати цілі та завдання, планувати і 

розподіляти роботи, управляти ресурсами. 

ПРН8. Вільно спілкуватись усно і письмово українською мовою та однією з 

іноземних мов при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в 

сфері виробництва і переробки продуктів тваринництва та дотичних проблем. 

ПРН9. Приймати ефективні рішення з питань виробництва і переробки 

продукції тваринництва, у тому числі у складних і непередбачуваних умовах, 

прогнозувати їх розвиток, визначати фактори, що впливають на досягнення 

поставлених цілей, аналізувати і порівнювати альтернативи, оцінювати ризики та 

імовірні наслідки рішень. 

ПРН10. Нести відповідальність за розвиток професійних знань і практик, 

оцінювання стратегічного розвитку команди, формування ефективної кадрової 

політики 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми і система внутрішнього 

забезпечення якості освіти 

Кадрове забезпечення Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують  

освітньо-професійну програму, мають досвід наукової і  

педагогічної роботи та кваліфікацію, підтверджену  

видами і результатами професійної діяльності,  

регламентованими ліцензійними умовами для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

Ведення навчального процесу на належному науково-

методичному рівні забезпечують 26 штатних науково-

педагогічних працівники, з них: докторів наук, 

професорів – 2; докторів наук, доцентів – 1; кандидатів 

наук, доцентів – 15; кандидатів наук, на посаді доцента – 

2; кандидатів наук, старших викладачів – 3; асистентів – 

2. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення освітнього  

процесу (навчальні приміщення, спеціалізовані  кабінети,  

комп’ютерні класи, навчальні лабораторії,  

мультимедійне обладнання), що відповідає вимогам та 

потребам до проведення інтерактивних лекційних і 

практичних занять, у. т.ч. в дистанційному он-лайн 

режимі.   

Вінницький національний аграрний університет  

входить до складу Всеукраїнського науково-навчального  

консорціуму, тому є можливість застосувати наявні  

ресурси підрозділів консорціуму, матеріально-технічну  

базу стейкхолдерів згідно договорів.  

Для врахування соціальних інтересів в університеті  

розвинута соціально-побутова інфраструктура  

(гуртожитки, їдальня, буфети, актова зала,  

танцювальний та вокальний класи, спортивні зали та 

відкриті спортивні майданчики, тренажерні зали). 



Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Інформаційне забезпечення:  

- офіційний веб-сайт ВНАУ https://vsau.org/;  

- віртуальне  навчальне  середовище  ЕСУ  «Сократ»  

http://socrates.vsau.org  

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  

- необмежений доступ до мережі Інтернет;  

- наукова бібліотека, читальні зали, автоматизована 

бібліотечна   

система «Софія»;  

- доступ до наукових баз даних Scopus та Web of 

Science;  

- корпоративна пошта. 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Національна кредитна мобільність здійснюється  

відповідно до міжінституційних угод із ЗВО та  

структурними  підрозділами Всеукраїнського науково-

навчального консорціуму 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

ВНАУ створює можливості для отримання досвіду  

міжнародної співпраці впродовж навчання на основі    

угод про наукову і академічну співпрацю з  

міжнародними установами. На основі двосторонніх  

договорів між Вінницьким національним аграрним 

університетом та вищими навчальними закладами  

зарубіжних країн-партнерів, зокрема, угодами про  

співпрацю з Пловдівським університетом (2019-2024  

рр), Національним аграрним університетом Вірменії  

(29.05.2018-29.05.2022рр), Латвійським університетом  

(2019-2024р.), Варшавським університетом  

природничих наук (19.09.2018-19.09.2022рр). угодами 

про співпрацю Вінницького національного аграрного 

університету з вищими навчальними закладами 

зарубіжних країн партнерів можна ознайомитись за 

посиланням https://www.vsau.org/pro-

universitet/strukturni-pidrozdili/mizhnarodna-diyalnist» 
Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливість навчання існує на загальних умовах за 

акредитованими освітніми програмами 

 

 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти  

ОК 1 Інформаційні технології галузі 5 Іспит 

ОК 2 Ділова іноземна мова 3 Залік 

ОК 3 Живлення тварин та якість кормів 6 Іспит 

ОК 4 Моделювання технологічних процесів у тваринництві 6 Іспит 

ОК 5 Організація підприємницької і фінансової діяльності в 

тваринництві 
3 Залік 

ОК 6 Інноваційні технології виробництва продукції 

тваринництва 
6 Іспит 

ОК 7 Біологія продуктивності сільськогосподарських 

тварин 
5 Іспит 

ОК 8 Ресурсозберігаючі технології  переробки  продукції 

тваринництва 
5 Іспит 

ОК 9 Біохімія продуктів тваринництва 5 Іспит 

ОК 10 Методологія наукових досліджень 4 Іспит 

ОК 11 Виробнича практика 9 Захист 

ОК 12 Атестаційний іспит 2 Іспит 

ОК 13 Дипломне проєктування 7 Захист 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 66  

Вибіркові компоненти* 

ВК 1 - 6 Вибіркова дисципліна 4 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 24  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  

*Здобувачу освіти надається право обирати дисципліни із 

запропонованого переліку, з яким можна ознайомитись на сайті кафедри 

виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі 

(http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=220) 

 



2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 рік навчання 

1 семестр 

1 рік навчання 

2 семестр 
 

2 рік навчання 

3 семестр 
 

Інноваційні 

технології галузі 

Інноваційні методи 

використання 

генетичних ресурсів 

тварин 

Ділова іноземна 

мова 

Організація 

підприємницької і 

фінансової 

діяльності в 

тваринництві 

Живлення тварин 

та якість кормів 

 

Виробнича 

практика 

Атестаційний 

іспит 

Моделювання 

технологічних 

процесів у 

тваринництві 

Інноваційні технології 

виробництва продукції 

тваринництва 

Біологія продуктивності 

сільськогосподарських 

тварин 

Ресурсозберігаючі 

технології  переробки  

продукції тваринництва 

Біохімія продуктів 

тваринництва 

Методологія наукових 

досліджень 

Дисципліни за 

вибором здобувача 

 

Дисципліни за 

вибором здобувача 

 

Дисципліни за 

вибором здобувача 

 

 

Дипломне 

проєктування 

Дипломне 

проєктування 



3. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» проводиться у формі 

атестаційного іспиту та публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної 

роботи (відповідно до стандарту) та завершується видачою документу 

встановленого зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням 

кваліфікації магістр з технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

 

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми 
К

о
м

п
о

н
ен

ти
 

О
П

 
Програмні компетентності 

Інтегральна 

Загальні компетентності Фахові (спеціальні) компетентності 

ЗК 1 ЗК 2 ЗК 3 ЗК 4 ФК 1 ФК 2 ФК 3 ФК 4 ФК 5 ФК 6 ФК7 ФК 8 ФК 9 ФК 10 

ОК 1 * *   *  *        * 

ОК 2 *   * *          * 

ОК 3 * *   * *         * 

ОК 4 * * *  *  *  *    *  * 

ОК 5 * * *  *  *   *     * 

ОК 6 * * *  *      *    * 

ОК 7 * *   * * *        * 

ОК 8 * * *  * * *     *   * 

ОК 9 * *   *           

ОК 10 * * *  *  *       *  

 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-професійної програми 

К
о

м
п

о
н

е
н

ти
 О

П
 Програмні результати навчання 

ПРН 1 ПРН 2 ПРН 3 ПРН 4 ПРН 5 ПРН 6 ПРН 7 ПРН 8 ПРН 9 ПРН 10 

ОК 1 *    * *  * * * 

ОК 2     *   *  * 

ОК 3 *    *  * *  * 

ОК 4  *   * *  *  * 

ОК 5     *  * * * * 

ОК 6   *  * *  * * * 

ОК 7 *    *  * *  * 

ОК 8     * *  * * * 

ОК 9        * * * 

ОК 10   * *    *  * 

 

Гарант освітньої програми ______________________ Галина ОГОРОДНІЧУК



 


