
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

 

Код та найменування спеціальності     204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Освітня програма Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

Форма навчання денна 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання    

60 кредитів ЕКТС, 4 роки 

Навчальний план, затверджений Вченою радою Державного вищого навчального закладу «Херсонський 

державний аграрний університет» (протокол № 11, від 24 червня 2019р.) 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) - 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) - 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання другий рівень (спеціаліст,магістр) 

Відповідність навчальних дисциплін програмним компетентностям та результатам навчання 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач Програмні результати навчання Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик 

1 2 3 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ (ОК) 

1.1. Дисципліни циклу загальнонаукової підготовки 

ЗK.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

ЗK.02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

ЗK.03. Здатність володіти усною та письмовою 

англійською мовою на рівні В 2 

ФК.01. Здатність виявляти, формулювати та вирішувати 

проблеми професійного та/або дослідницького 

характеру в сфері селекції та розведення тварин, 

годівлі тварин та технології кормів, технології 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

РН2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми 

професійного та/або дослідницького характеру в 

сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин 

та технології кормів, технології виробництва та 

переробки продукції тваринництва, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у 

технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та дотичних міждисциплінарних 

напрямах; упорядковувати концептуальні знання в 

галузі.  

Аспірантський 

дослідницький семінар 

(ОК.01),  
4 кредити, 3 семестр 

Відповідальна кафедра 

землеробства 



ФК.02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

ФК.03. Здатність дотримуватись етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-педагогічній 

діяльності. 

ФК.04. Здатність створювати грантові пропозиції, 

розробляти, реалізовувати та управляти науковими 

проектами. 

ФK.05. Здатність здійснювати науково-педагогічну 

діяльність у вищій освіті. 

ФК.06. Здатність презентувати та публікувати результати 

наукових досліджень в провідних наукових 

виданнях та впровадити їх у виробництво. 

РН4. Практикувати дотримання етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

РН5. Створення грантових пропозицій, демонстрація 

навиків управління та участь у реалізації наукових 

проектів. 

РН6. Започатковувати, планувати, реалізувати та 

коригувати науково-педагогічний процес з 

дотриманням належної академічної доброчесності й 

при використання академічної української та 

іноземної мови у професійній діяльності. 

РН7. Створювати наукові презентацій, захищати 

результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в 

провідних наукових виданнях та впроваджувати 

наукові розробки у виробництво. 

ЗK.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

ЗK.02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

ФК.01. Здатність виявляти, формулювати та вирішувати 

проблеми професійного та/або дослідницького 

характеру в сфері селекції та розведення тварин, 

годівлі тварин та технології кормів, технології 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ФК.02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

ФК.03. Здатність дотримуватись етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в 

РН1. Мати передові концептуальні та методологічні 

знання з технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та на межі предметних 

галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових і прикладних досліджень на 

рівні останніх світових досягнень з відповідного 

напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

РН2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми 

професійного та/або дослідницького характеру в 

сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин 

та технології кормів, технології виробництва та 

переробки продукції тваринництва, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у 

технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та дотичних міждисциплінарних 

Методи і організація 

досліджень 

(ОК.02) 

3 кредити, 2-й семестр 

Відповідальна кафедра 

технологій переробки і 

зберігання с.г. продукції 



наукових дослідженнях та науково-педагогічній 

діяльності. 

ФК.04. Здатність створювати грантові пропозиції, 

розробляти, реалізовувати та управляти науковими 

проектами. 

ФК.06. Здатність презентувати та публікувати результати 

наукових досліджень в провідних наукових 

виданнях та впровадити їх у виробництво. 

 

напрямах; упорядковувати концептуальні знання в 

галузі.  

РН4. Практикувати дотримання етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

РН5. Створення грантових пропозицій, демонстрація 

навиків управління та участь у реалізації наукових 

проектів. 

РН7. Створювати наукові презентацій, захищати 

результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в 

провідних наукових виданнях та впроваджувати 

наукові розробки у виробництво. 

ЗK.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

ЗK.02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

ЗK.03. Здатність володіти усною та письмовою 

англійською мовою на рівні В 2 

ФК.02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

ФК.03. Здатність дотримуватись етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-педагогічній 

діяльності. 

ФК.04. Здатність створювати грантові пропозиції, 

розробляти, реалізовувати та управляти науковими 

проектами. 

ФK.05. Здатність здійснювати науково-педагогічну 

діяльність у вищій освіті. 

ФК.06. Здатність презентувати та публікувати результати 

наукових досліджень в провідних наукових 

РН1. Мати передові концептуальні та методологічні 

знання з технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та на межі предметних 

галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових і прикладних досліджень на 

рівні останніх світових досягнень з відповідного 

напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

РН2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми 

професійного та/або дослідницького характеру в 

сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин 

та технології кормів, технології виробництва та 

переробки продукції тваринництва, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у 

технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та дотичних міждисциплінарних 

напрямах; упорядковувати концептуальні знання в 

галузі.  

Розробка дисертаційного 

проекту  

(ОК.03) 

3 кредити, 3-й семестр 

Відповідальна кафедра 

землеробства 



виданнях та впровадити їх у виробництво. РН4. Практикувати дотримання етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

РН7. Створювати наукові презентацій, захищати 

результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в 

провідних наукових виданнях та впроваджувати 

наукові розробки у виробництво. 

ЗK.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

ЗK.02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

ФК.02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

ФК.03. Здатність дотримуватись етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-педагогічній 

діяльності. 

ФK.05. Здатність здійснювати науково-педагогічну 

діяльність у вищій освіті. 

ФК.06. Здатність презентувати та публікувати результати 

наукових досліджень в провідних наукових 

виданнях та впровадити їх у виробництво. 

 

РН3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у 

технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та дотичних міждисциплінарних 

напрямах; упорядковувати концептуальні знання в 

галузі.  

РН4. Практикувати дотримання етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

РН6. Започатковувати, планувати, реалізувати та 

коригувати науково-педагогічний процес з 

дотриманням належної академічної доброчесності й 

при використання академічної української та 

іноземної мови у професійній діяльності. 

РН7. Створювати наукові презентацій, захищати 

результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в 

провідних наукових виданнях та впроваджувати 

наукові розробки у виробництво. 

Філософія науки  

(ОК.04) 

6 кредитів, 1,2 семестр 

Відповідальна кафедра 

професійної освіти 

1.2.Дисципліни циклу мовної підготовки 

ЗK.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

ЗK.02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

ЗK.03. Здатність володіти усною та письмовою 

англійською мовою на рівні В 2 

РН3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у 

технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та дотичних міждисциплінарних 

напрямах; упорядковувати концептуальні знання в 

галузі.  

Іноземна мова 

професійного 

спрямування 

 (ОК.05) 

8 кредитів, 2,3,4-й 

семестри 



ФК.02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

ФК.03. Здатність дотримуватись етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-педагогічній 

діяльності. 

ФК.04. Здатність створювати грантові пропозиції, 

розробляти, реалізовувати та управляти науковими 

проектами. 

ФK.05. Здатність здійснювати науково-педагогічну 

діяльність у вищій освіті. 

ФК.06. Здатність презентувати та публікувати результати 

наукових досліджень в провідних наукових 

виданнях та впровадити їх у виробництво. 

 

РН4. Практикувати дотримання етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

РН5. Створення грантових пропозицій, демонстрація 

навиків управління та участь у реалізації наукових 

проектів. 

РН6. Започатковувати, планувати, реалізувати та 

коригувати науково-педагогічний процес з 

дотриманням належної академічної доброчесності й 

при використання академічної української та 

іноземної мови у професійній діяльності. 

РН7. Створювати наукові презентацій, захищати 

результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в 

провідних наукових виданнях та впроваджувати 

наукові розробки у виробництво. 

 

Відповідальна кафедра 

іноземних мов 

1.3.Дисципліни циклу спеціальної (фахової) підготовки 

ЗK.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

ЗK.02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

ФК.01. Здатність виявляти, формулювати та вирішувати 

проблеми професійного та/або дослідницького 

характеру в сфері селекції та розведення тварин, 

годівлі тварин та технології кормів, технології 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ФК.02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

РН1. Мати передові концептуальні та методологічні 

знання з технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та на межі предметних 

галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових і прикладних досліджень на 

рівні останніх світових досягнень з відповідного 

напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

РН2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми 

професійного та/або дослідницького характеру в 

сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин 

та технології кормів, технології виробництва та 

переробки продукції тваринництва, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у 

Інформаційні системи та 

комп'ютерні технології у 

науковій діяльності 

(ОК.6) 

3 кредити, 4 семестр 

Відповідальна кафедра 

прикладної математики та 

економічної кібернетики 



ФК.04. Здатність створювати грантові пропозиції, 

розробляти, реалізовувати та управляти науковими 

проектами. 

 

технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та дотичних міждисциплінарних 

напрямах; упорядковувати концептуальні знання в 

галузі.  

РН4. Практикувати дотримання етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

РН7. Створювати наукові презентацій, захищати 

результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в 

провідних наукових виданнях та впроваджувати 

наукові розробки у виробництво. 

ЗK.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

ЗK.02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

ФК.02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

ФК.04. Здатність створювати грантові пропозиції, 

розробляти, реалізовувати та управляти науковими 

проектами. 

ФK.05. Здатність здійснювати науково-педагогічну 

діяльність у вищій освіті. 

ФК.06. Здатність презентувати та публікувати результати 

наукових досліджень в провідних наукових 

виданнях та впровадити їх у виробництво. 

 

РН1. Мати передові концептуальні та методологічні 

знання з технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та на межі предметних 

галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових і прикладних досліджень на 

рівні останніх світових досягнень з відповідного 

напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

РН2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми 

професійного та/або дослідницького характеру в 

сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин 

та технології кормів, технології виробництва та 

переробки продукції тваринництва, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у 

технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та дотичних міждисциплінарних 

напрямах; упорядковувати концептуальні знання в 

галузі.  

РН4. Практикувати дотримання етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

Організація управління 

науковими проектами та 

захист інтелектуальної 

власності  

(ОК.07) 

3 кредити, 1-й семестр 

Відповідальна кафедра 

технологій переробки і 

зберігання с.г. продукції 



РН5. Створення грантових пропозицій, демонстрація 

навиків управління та участь у реалізації наукових 

проектів. 

РН6. Започатковувати, планувати, реалізувати та 

коригувати науково-педагогічний процес з 

дотриманням належної академічної доброчесності й 

при використання академічної української та 

іноземної мови у професійній діяльності. 

РН7. Створювати наукові презентацій, захищати 

результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в 

провідних наукових виданнях та впроваджувати 

наукові розробки у виробництво. 

ЗK.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

ЗK.02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

ЗK.03. Здатність володіти усною та письмовою 

англійською мовою на рівні В 2 

ФК.03. Здатність дотримуватись етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-педагогічній 

діяльності. 

ФK.05. Здатність здійснювати науково-педагогічну 

діяльність у вищій освіті. 

ФК.06. Здатність презентувати та публікувати результати 

наукових досліджень в провідних наукових 

виданнях та впровадити їх у виробництво. 

 

РН4. Практикувати дотримання етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

РН5. Створення грантових пропозицій, демонстрація 

навиків управління та участь у реалізації наукових 

проектів. 

РН6. Започатковувати, планувати, реалізувати та 

коригувати науково-педагогічний процес з 

дотриманням належної академічної доброчесності й 

при використання академічної української та 

іноземної мови у професійній діяльності. 

РН7. Створювати наукові презентацій, захищати 

результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в 

провідних наукових виданнях та впроваджувати 

наукові розробки у виробництво. 

Педагогіка вищої школи  

(ОК.08)  
3 кредити, 1-й семестр 

Відповідальна кафедра 

професійної освіти 

ЗK.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

ФК.01. Здатність виявляти, формулювати та вирішувати 

проблеми професійного та/або дослідницького 

характеру в сфері селекції та розведення тварин, 

годівлі тварин та технології кормів, технології 

РН1. Мати передові концептуальні та методологічні 

знання з технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та на межі предметних 

галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових і прикладних досліджень на 

рівні останніх світових досягнень з відповідного 

Технологія виробництва 

продукції тваринництва 

(ОК.09) 

4 кредити, 1-3 семестр  



виробництва та переробки продукції 

тваринництва, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ФК.02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

ФК.06. Здатність презентувати та публікувати результати 

наукових досліджень в провідних наукових 

виданнях та впровадити їх у виробництво. 

 

напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

РН2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми 

професійного та/або дослідницького характеру в 

сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин 

та технології кормів, технології виробництва та 

переробки продукції тваринництва, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН7. Створювати наукові презентацій, захищати 

результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в 

провідних наукових виданнях та впроваджувати 

наукові розробки у виробництво. 

Відповідальна  кафедра 

технологій переробки і 

зберігання с.г. продукції 

ЗK.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

ЗK.02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

ЗK.03. Здатність володіти усною та письмовою 

англійською мовою на рівні В 2 

ФК.01. Здатність виявляти, формулювати та вирішувати 

проблеми професійного та/або дослідницького 

характеру в сфері селекції та розведення тварин, 

годівлі тварин та технології кормів, технології 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ФК.02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

ФК.04. Здатність створювати грантові пропозиції, 

розробляти, реалізовувати та управляти науковими 

проектами. 

 

РН1. Мати передові концептуальні та методологічні 

знання з технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та на межі предметних 

галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових і прикладних досліджень на 

рівні останніх світових досягнень з відповідного 

напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

РН2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми 

професійного та/або дослідницького характеру в 

сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин 

та технології кормів, технології виробництва та 

переробки продукції тваринництва, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у 

технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та дотичних міждисциплінарних 

напрямах; упорядковувати концептуальні знання в 

галузі.  

Інноваційні технології 

переробки продукції 

тваринництва  

(ОК.10) 

4 кредити,1,2,5-й семестри 

Відповідальна кафедра 

технологій переробки і 

зберігання с.г. продукції 



РН4. Практикувати дотримання етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

РН5. Створення грантових пропозицій, демонстрація 

навиків управління та участь у реалізації наукових 

проектів. 

РН7. Створювати наукові презентацій, захищати 

результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в 

провідних наукових виданнях та впроваджувати 

наукові розробки у виробництво. 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ  (ВК) 

(ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ) 

ЗK.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

ЗK.02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

ФК.01. Здатність виявляти, формулювати та вирішувати 

проблеми професійного та/або дослідницького 

характеру в сфері селекції та розведення тварин, 

годівлі тварин та технології кормів, технології 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ФК.02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

ФК.03. Здатність дотримуватись етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-педагогічній 

діяльності. 

РН1. Мати передові концептуальні та методологічні 

знання з технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та на межі предметних 

галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових і прикладних досліджень на 

рівні останніх світових досягнень з відповідного 

напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

РН2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми 

професійного та/або дослідницького характеру в 

сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин 

та технології кормів, технології виробництва та 

переробки продукції тваринництва, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у 

технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та дотичних міждисциплінарних 

напрямах; упорядковувати концептуальні знання в 

галузі.  

Популяційна генетика 

(ВК.01) 

5 кредитів,1- семестр 

Відповідальна кафедра 

генетики та розведення 

с.г. тварин 

ім.В.П.Коваленка 



ФК.04. Здатність створювати грантові пропозиції, 

розробляти, реалізовувати та управляти науковими 

проектами. 

 

РН4. Практикувати дотримання етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

РН5. Створення грантових пропозицій, демонстрація 

навиків управління та участь у реалізації наукових 

проектів. 

ЗK.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

ЗK.02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

ФК.01. Здатність виявляти, формулювати та вирішувати 

проблеми професійного та/або дослідницького 

характеру в сфері селекції та розведення тварин, 

годівлі тварин та технології кормів, технології 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ФК.02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

ФК.06. Здатність презентувати та публікувати результати 

наукових досліджень в провідних наукових 

виданнях та впровадити їх у виробництво. 

 

РН1. Мати передові концептуальні та методологічні 

знання з технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та на межі предметних 

галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових і прикладних досліджень на 

рівні останніх світових досягнень з відповідного 

напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

РН2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми 

професійного та/або дослідницького характеру в 

сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин 

та технології кормів, технології виробництва та 

переробки продукції тваринництва, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у 

технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та дотичних міждисциплінарних 

напрямах; упорядковувати концептуальні знання в 

галузі.  

РН4. Практикувати дотримання етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

РН7. Створювати наукові презентацій, захищати 

результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в 

провідних наукових виданнях та впроваджувати 

наукові розробки у виробництво. 

Еволюційні основи 

селекції 

(ВК.02) 

5 кредитів, 3 семестр 

Відповідальна кафедра 

технологій переробки і 

зберігання с.г. продукції 



ЗK.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

ЗK.02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

ЗK.03. Здатність володіти усною та письмовою 

англійською мовою на рівні В 2 

ФК.01. Здатність виявляти, формулювати та вирішувати 

проблеми професійного та/або дослідницького 

характеру в сфері селекції та розведення тварин, 

годівлі тварин та технології кормів, технології 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ФК.02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

ФК.03. Здатність дотримуватись етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-педагогічній 

діяльності. 

ФК.04. Здатність створювати грантові пропозиції, 

розробляти, реалізовувати та управляти науковими 

проектами. 

 

РН1. Мати передові концептуальні та методологічні 

знання з технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та на межі предметних 

галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових і прикладних досліджень на 

рівні останніх світових досягнень з відповідного 

напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

РН2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми 

професійного та/або дослідницького характеру в 

сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин 

та технології кормів, технології виробництва та 

переробки продукції тваринництва, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у 

технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та дотичних міждисциплінарних 

напрямах; упорядковувати концептуальні знання в 

галузі.  

РН4. Практикувати дотримання етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

РН5. Створення грантових пропозицій, демонстрація 

навиків управління та участь у реалізації наукових 

проектів. 

РН7. Створювати наукові презентацій, захищати 

результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в 

провідних наукових виданнях та впроваджувати 

наукові розробки у виробництво. 

Біологія адаптації  

(ВК.03)  
5 кредитів, 4 семестр   

Відповідальна кафедра 

генетики та розведення 

с.г. тварин 

ім.В.П.Коваленка 

ЗK.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

ЗK.02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

РН1. Мати передові концептуальні та методологічні 

знання з технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та на межі предметних 

галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 

Моніторинг селекційних 

процесів  

(ВК.04)  

5 кредитів, 4 семестр   



ФК.01. Здатність виявляти, формулювати та вирішувати 

проблеми професійного та/або дослідницького 

характеру в сфері селекції та розведення тварин, 

годівлі тварин та технології кормів, технології 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ФК.02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

ФК.03. Здатність дотримуватись етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-педагогічній 

діяльності. 

ФК.04. Здатність створювати грантові пропозиції, 

розробляти, реалізовувати та управляти науковими 

проектами. 

ФК.06. Здатність презентувати та публікувати результати 

наукових досліджень в провідних наукових 

виданнях та впровадити їх у виробництво. 

проведення наукових і прикладних досліджень на 

рівні останніх світових досягнень з відповідного 

напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

РН2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми 

професійного та/або дослідницького характеру в 

сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин 

та технології кормів, технології виробництва та 

переробки продукції тваринництва, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у 

технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та дотичних міждисциплінарних 

напрямах; упорядковувати концептуальні знання в 

галузі.  

РН4. Практикувати дотримання етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

 

Відповідальна кафедра 

технологій переробки і 

зберігання с.г. продукції 

ЗK.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

ЗK.02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

ЗK.03. Здатність володіти усною та письмовою 

англійською мовою на рівні В 2 

ФК.02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

ФК.03. Здатність дотримуватись етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в 

РН2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми 

професійного та/або дослідницького характеру в 

сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин 

та технології кормів, технології виробництва та 

переробки продукції тваринництва, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у 

технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та дотичних міждисциплінарних 

напрямах; упорядковувати концептуальні знання в 

галузі.  

Молекулярна генетика 

(ВК.05) 

5 кредитів, 1 семестр 

Відповідальна кафедра 

генетики та розведення 

с.г. тварин 

ім.В.П.Коваленка 



наукових дослідженнях та науково-педагогічній 

діяльності. 
РН4. Практикувати дотримання етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

ЗK.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

ЗK.02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

ФК.01. Здатність виявляти, формулювати та вирішувати 

проблеми професійного та/або дослідницького 

характеру в сфері селекції та розведення тварин, 

годівлі тварин та технології кормів, технології 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ФК.03. Здатність дотримуватись етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-педагогічній 

діяльності. 

ФК.04. Здатність створювати грантові пропозиції, 

розробляти, реалізовувати та управляти науковими 

проектами. 

 

РН1. Мати передові концептуальні та методологічні 

знання з технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та на межі предметних 

галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових і прикладних досліджень на 

рівні останніх світових досягнень з відповідного 

напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

РН2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми 

професійного та/або дослідницького характеру в 

сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин 

та технології кормів, технології виробництва та 

переробки продукції тваринництва, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у 

технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та дотичних міждисциплінарних 

напрямах; упорядковувати концептуальні знання в 

галузі.  

РН4. Практикувати дотримання етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

РН5. Створення грантових пропозицій, демонстрація 

навиків управління та участь у реалізації наукових 

проектів. 

РН7. Створювати наукові презентацій, захищати 

результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в 

провідних наукових виданнях та впроваджувати 

наукові розробки у виробництво. 

 

Селекційні методи 

підвищення 

продуктивності свиней  

(ВК.06) 

5 кредитів, 3 семестр 

Відповідальна кафедра 

технологій переробки і 

зберігання с.г. продукції 



3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 
ЗK.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

СК.03. Здатність дотримуватись етики досліджень, а 

також правил академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-педагогічній 

діяльності. 

СК.04. Здатність створювати грантові пропозиції, 

розробляти, реалізовувати та управляти науковими 

проектами. 

СK.05. Здатність здійснювати науково-педагогічну 

діяльність у вищій освіті. 

 

РН4. Практикувати дотримання етики досліджень, 

а також правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

РН6. Започатковувати, планувати, реалізувати та 

коригувати науково-педагогічний процес з дотриманням 

належної академічної доброчесності й при використання 

академічної української та іноземної мови у професійній 

діяльності. 

РН7. Створювати наукові презентацій, захищати 

результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в 

провідних наукових виданнях та впроваджувати 

наукові розробки у виробництво. 

Педагогічна практик 

(ПП.01)  

4 кредити, 6 семестр 

Відповідальна: кафедра 

професійної освіти 

 

 


