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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Органічне виробництво у тваринництві» є вибірковою компонентою 
ОПП. 

Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції - 24 год.; практичні заняття 
- 18 год., самостійна робота - 78 год. 

Формат проведення: лекції, практичні заняття, семінарські заняття, 
консультації. Підсумковий контроль – залік. 

 
ПРЕРЕКВІЗІТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін: «Моделювання технологічних систем харчових 
виробництв», «Живлення тварин та якість кормів». 

Основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 
вивченні таких дисциплін: «Інноваційні технології виробництва продукції 
тваринництва», «Ресурсозберігаючі технології переробки продукції 
тваринництва», «Інноваційні методи використання генетичних ресурсів». 

 
 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Призначення навчальної дисципліни 

Дисципліна спрямована на отримання здобувачами ґрунтовних знань з 
технології органічного тваринництва, а також уміння творчо і ефективно 
використовувати у своїй фаховій діяльності набуті знання. 

Мета вивчення навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Органічне виробництво у 

тваринництві» є оволодіння сучасними знаннями та навичками щодо 
ефективного управління технологічними процесами в органічному 
тваринництві. 

Завдання вивчення дисципліни 
Знати основні принципи органічного сільського господарства, 

фізіологічні та біологічні особливості тварин різних видів, пов’язані з їх 
утриманням, доглядом, годівлею, відтворенням в умовах органічного 
виробництва, біологічні, організаційні, економічні, юридичні закономірності 
процесів органічного виробництва, первинної переробки та реалізації 
органічної продукції. 

Вміти самостійно здійснювати управління технологічними процесами 
у органічному тваринництві, вміти обґрунтовувати прийняті нові 
технологічні рішення з метою підвищення ефективності органічного 
тваринництва. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 
сформувати такі програмні компетентності: 

Інтегральна компетентність (ІК) – Здатність розв'язувати складні 
задачі дослідницького та інноваційного характеру у сфері технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК4. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації, отриманої з 

різних джерел. 
Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

ФК2. Здатність розробляти, організовувати та здійснювати заходи з 
підвищення продуктивності тварин, контролю безпечності та якості 
продуктів їх переробки й ефективності її виробництва. 

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. 

Програмні результати навчання (РН) 
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. 

ПРН5. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних 
та інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані. 

ПРН10. Нести відповідальність за розвиток професійних знань і практик, 
оцінювання стратегічного розвитку команди, формування ефективної 
кадрової політики. 

Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні 
навички (soft skills): комунікативність (реалізується через: метод роботи в 
парах та групах, робота з інформаційними джерелами), робота в команді 
(реалізується через: метод проєктів), лідерські навички (реалізується через: 
робота в групах, метод проєктів). 

План вивчення навчальної дисципліни 

Ти
ж

де
нь

 

Назви теми 

Форми організації 
навчання та кількість 

годин 

Самостійн
а 

робота, 
кількість 

годин 
лекційні 
заняття 

практичні 
заняття 

1 Тема 1. Становлення органічного 
виробництва в Україні та світі 2  5 

2 Тема 2. Особливості органічного 
рослинництва 2 2 5 

3 Тема 3. Особливості органічного 
тваринництва 2 2 6 

4 
Тема 4. Поняття про органічне 
виробництво, його переваги та показники 
ефективності 

2 2 6 

5 
Тема 5. Принципи та категорії органічного 
виробництва 2 2 6 

6 Тема 6. Законодавче забезпечення та 
критерії органічної продукції 2  6 

7 
Тема 7. Сертифікація, маркування та 
правила поводження з органічною 
продукцією 

2 2 6 

8 
Тема 8. Технологія виробництва органічної 
продукції свинарства 2 2 8 

9 
Тема 9. Технологія виробництва органічної 
продукції скотарства 2 2 8 

10 Тема 10. Технологія виробництва 
органічної продукції птахівництва 2 2 8 

11 Тема 11. Технологія виробництва 
органічної продукції бджільництва 2  7 

12 Тема 12. Технологія виробництва 
органічної продукції вівчарства 2 2 7 

Разом 24 18 78 
 



Самостійна робота здобувача вищої освіти 
Самостійна робота здобувача організовується шляхом – групових та 

індивідуальних консультацій, систематичного контролю за виконанням 
здобувачами завдань рекомендованих до самостійного опрацювання, а також 
аналізу та оцінки роботи здобувача вищої освіти. 

Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає підготовку до 
лекційних та практичних завдань, підготовку самостійних питань з тематики 
дисципліни та індивідуальних завдань у вигляді презентацій. 

Види самостійної роботи 
№ 
п/п Вид самостійної роботи Години Термін 

виконання 

Форма та 
метод 

контролю 
1 Підготовка до лекційних та 

практичних занять 
20 щотижнево Усне та 

письмове 
опитування 

2 Підготовка самостійних питань з 
тематики дисципліни 

20 щотижнево Усне та 
письмове 

опитування 
3 Підготовка індивідуальних 

завдань у вигляді презентацій 
20 2 рази в 

семестр 
Спостереження 
за виконанням, 
обговорення, 

виступ з 
презентацією, 
усний захист 

4 Підготовка до тестування 18   
Разом  78 

 
Список основної та додаткової літератури 

Основна 
1. Бащенко М.І., Волощук В.М., Небелиця В.М. Технологія органічного 

виробництва свинини: монографія. Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2017. 
399 с. 

2. Стецишин П.О., Піндус В.В., Руденко В.В. Основи органічного 
виробництва. Вінниця: Нова книга, 2011. 552 с. 

3. Тибурський Ю., Підліснюк В., Солтисяк У. та інші. Екологічне 
сільське господарство: кроки назустріч. Крок перший: екологічне 
землеробство. К.: Видавництво НАУ, 2006. 80 с 

4. Чайка Т.О. Розвиток виробництва органічної продукції в аграрному 
секторі економіки України: Монографія. Донецьк: Ноулідж . 2013. 319 с.  



Додаткова 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про основні принципи та вимоги до органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної продукції 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-18. 

2. Моклячук Л.І., Ліщук А.М., Зацарінна Ю.О., Слободенюк О.А. 
Принципи сертифікації виробництва органічної продукції в Україні. 
Агроекологічний журнал. 2013. №2. С. 12–16.  

3. Можливості державної підтримки для розвитку органічного сільського 
господарства: досвід інших країн.2013.124с. 

4. Про затвердження Вимог до місць, в яких реалізується органічна 
продукція та сировина: Проект постанови Кабінету Міністрів України від 
18.02.2014 // minagro.gov.ua. 

5. Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції 
(сировини) бджільництва: Проект постанови Кабінету Міністрів України від 
11.11.2015 // minagro.gov.ua. 

6. Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) та 
встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини. Критеріїв 
якості земель (ґрунтів), їх придатності для виробництва органічної продукції 
та сировини, придатності для виробництва окремих культур: Проект 
постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2014 // minagro.gov.ua. 

7. Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної 
продукції: Проект постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.2015 // 
minagro.gov.ua. 

8. Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної 
продукції: Проект постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.2015 // 
minagro.gov.ua. 

9. Список міжнародно акредитованих сертифікаційних органів 
(сертифікація органічного виробництва), визнаних відповідно до Закону 
Уряду Швейцарської Конфедерації про органічне сільське господарство та 
маркування органічної непереробленої та переробленої 
сільськогосподарської продукції і кормів (оновлено 07.08.2014) 
// www.ukraine.fibl.org. 

10. Томашевська О. А. Органічне виробництво в світі: реалії, 
перспективи. Інновації та економіка. 2013. № 6. С. 161– 164.  

…… 
 

Контроль і оцінка результатів навчання 
У кінці семестру, здобувач вищої освіти може набрати до 60% 

підсумкової оцінки за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом 
семестру, до 10% за показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної 
роботи та студентської активності і до 30% підсумкової оцінки – за 
результатами підсумкового контролю. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-18
http://www.ukraine.fibl.org/


Розподіл балів за видами навчальної роботи 

 Вид навчальної діяльності  Бали 
Атестація 1 

1 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 10 
2 Участь у роботі на практичних заняттях та захист 

виконаних практичних завдань 
10 

4 Виконання контрольних робіт, тестування 5 
5 Індивідуальні та групові творчі завдання (виконання 

презентації за заданою проблемною тематикою) 
5 

 Всього за атестацію 1 30 
 Атестація 2  
6 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 10 
7 Участь у роботі на практичних заняттях та захист 

виконаних практичних завдань 
10 

8 Виконання  контрольних робіт, тестування 5 
9 Індивідуальні та групові творчі завдання (виконання 

презентації за заданою проблемною тематикою) 
5 

 Всього за атестацію 2  30 
 Показники наукової, інноваційної, навчальної, 

виховної роботи та студентської активності 
10 

 Підсумкове тестування 30 
 Разом 100 

 
 

Шкала оцінки знань здобувача 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  
для екзамену 

90 – 100 А відмінно   
82-89 В добре  75-81 С 
66-74 D задовільно  60-65 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю  
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим  
повторним вивченням дисципліни 

Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів 
набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної 
дисципліни (менше 35 балів), то він не допускається до заліку чи екзамену. 
Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 
контрольних заходів є виконання індивідуальної творчої роботи 
(презентації).  



Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів 
неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих 
документів як окремі кредити вивчення навчальних дисциплін. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
Участь у дискусіях на 

лекційних та 
практичних заняттях, 

виконання 
контрольних робіт, 

індивідуальні та 
групові творчі 

завдання, тестування 

Критерії оцінювання 

90-100% 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
самостійно та аргументовано його викладає під час усних 
виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 
літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

73-89% 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 
обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 
письмових відповідей, в основному розкриває зміст 
теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 
при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких 
питань не вистачає достатньої глибини та аргументації,  
допускаються  при  цьому  окремі  несуттєві неточності та 
незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових 
завдань. 

55-72% 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 
основний зміст під час усних виступів та письмових 
відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 
обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 
літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 
помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

35-54% 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 
Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 
викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, 
недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві 
неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

15-34% 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 
зміст більшості питань теми під час усних виступів та 
письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 
помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0-15% 
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, 
не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 
Не вирішив жодного тестового завдання. 

 


