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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітній
рівень

Кількість кредитів - 3

Галузь знань:
20 «Аграрні науки та
продовольство»

Змістових частин - 2
Індивідуальне науководослідне завдання -

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Варіативна

Рік підготовки
2019- й готовки: 2019-й
Спеціальність:
204 «ТВПТ»

Семестр

Загальна кількість
годин - 90

8-й

8-й
Лекцій

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних - 4
самостійної роботи
студента - 3

12 год.

6

Практичні, семінарські
18 год.
Освітній
рівень:
перший
«бакалаврський»

8
Лабораторні

- год.
- год.
Самостійна робота
30 год.
Індивідуальні завдання:

46 год.
___год.

Вид контролю: залік

Виробнича практика – 30 год
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до
самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми
навчання - 50:50 для заочної форми навчання – 25:75
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою дисципліни «Виробничі процеси в технологіях тваринництва» є
формування у студентів знань та навичок з оволодіння закономірностями та
методичними підходами організації створення і функціонування
раціональних форм виробничих систем в сільськогосподарських
підприємствах в умовах розвитку ринкових відносин. В сучасних умовах
високої концентрації і значної невизначеності ринкового середовища
технологія розглядається як наука про найбільш економічні способи та
процеси виробництва сировини, матеріалів та готової продукції.
Технологічний процес становить основу будь-якого виробничого процесу –
сполучення предметів, знарядь праці та живої праці в просторі і часі, а
раціональна організація виробничого процесу повинна відповідати вимогам і
будуватися на таких принципах, як спеціалізація, диференціація,
концентрація і інтеграція, пропорційність, безперервність, ритмічність та ін.
Завдання дисципліни: вивчення організаційних основ створення і
функціонування сільськогосподарських підприємств та їх об’єднань,
організація використання засобів виробництва, виробництва і використання
кормів, організація внутрішньогосподарського планування, нормування і
оплати праці, організації основних технологічних процесів у тваринництві. У
результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Знати:
- організаційно – економічні основи сільськогосподарських підприємств
і об’єднань;
- методи і систему роздержавлення і приватизації підприємств,
визначення розмірів паїв;
- принципи, методи та систему внутрішньогосподарського планування;
- систему тваринництва, особливості обґрунтування галузевої структури,
відтворення та оборот
вміти:
- раціонально, ефективно і прибутково організовувати виробництво
тваринницької продукції: молока, м’яса, яєць, вовни;
- розробляти раціональну організацію і структуру стада;
- розраховувати планову та звітну собівартість продукції;
- здійснювати розрахунки з визначення розцінок за одиницю продукції,
кількісного складу внутрішньогосподарських формувань;
- розраховувати норми виробітку, навантаження поголів’я;
- визначати річну потребу в робочій силі, засобах виробництва;
- складати технологічні карти виробництва продукції тваринництва,
галузеві розділи річних планів, річних завдань внутрішньогосподарських
формувань.
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2. Програма навчальної дисципліни
Змістова частина1. Загальні підходи організації с.- г. виробництва в
ринкових умовах господарювання
Тема 1. Предмет, задачі та метод дисципліни
Тема 2. Організаційно-економічні основи підприємств в умовах ринкових
відносин
Тема 3. Організація використання земельних ресурсів
Тема 4. Організація виробництва і використання кормів
Тема 5. Організація використання засобів виробництва і трудових ресурсів
Змістова частина 2. Організація галузей тваринництва і основних
виробничих процесів
Тема 6. Організація галузей тваринництва
Тема 7. Організація внутрішньогосподарського планування
Тема 8. Організація основних виробничих процесів у тваринництві
Тема 9. Організація, нормування і оплата праці у тваринницьких галузях
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3. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма
Заочна форма
у тому числі
усього
у тому числі
л
п
лаб
інд
с.р.
л
п
лаб
інд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Змістовна частина І «Загальні підходи організації с.- г. виробництва в ринкових умовах господарювання»
Тема 1. Предмет, задачі та метод
4
2
2
6
1
дисципліни
Тема 2. Організаційно-економічні
основи підприємств в умовах ринкових
4
2
2
5
відносин
Тема 3. Організація використання
4
2
2
7
2
земельних ресурсів
Тема 4. Організація виробництва і
6
2
2
2
2
використання кормів
Тема 5. Організація використання
засобів виробництва і трудових
4
2
2
6
1
ресурсів
Разом за змістовною частиною І
22
4
8
10
26
2
2
Змістовна частина 1 «Організація галузей тваринництва і основних виробничих процесів»
Тема
6.
Організація
галузей
8
2
9
2
2
5
тваринництва
Тема
7.
Організація
9
2
2
5
6
внутрішньогосподарського планування
Тема
8.
Організація
основних
9
2
2
5
10
2
2
виробничих процесів у тваринництві
Тема 9. Організація, нормування і
11
2
4
5
10
2
2
оплата праці у тваринницьких галузях
Разом за змістовною частиною ІІ
38
8 10
20
34
4
6
Усього годин за дисципліну
60
12 18
30
60
6
8
усього
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с.р.
13
5
5
5
2
5
22
6
6
6
6
24
46

4. Теми лекційних занять
№ Змістова
з/п частина

Назва теми

Кількість годин

Предмет, задачі та метод дисципліни «Виробничі процеси в технологіях
тваринництва»
2
Організація виробництва і використання кормів
Всього за І частину
3
Організація галузей тваринництва

2

Організація внутрішньогосподарського планування
Організація основних виробничих процесів у тваринництві

2
2

Організація, нормування і оплата праці у тваринницьких галузях

2

1

4
5
6

І

ІІ

Всього за ІІ частину
Всього годин

2
4
2

8
12
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5. Теми практичних занять
№ з/п

Змістова
частина

Назва теми

Кількість
годин

1

Організаційно-економічні основи підприємств в умовах ринкових відносин

2

Реформування відносин власності в сільському господарстві (організація і методика паювання
майна і землі)

2

2
3

Земельні угіддя господарства та їх використання

2

4

Організація використання засобів виробництва та трудових ресурсів

2

І

Всього за І частину

8

Організація відтворення стада і планування виходу продукції скотарства (Планування помісячного
обороту стада)
Організація відтворення стада і планування виходу продукції скотарства (Планування валового
виробництва молока і приросту живої маси тварин)

2

Організація відтворення стада і планування виходу продукції скотарства (Планування річного
обороту стада)

2

Розробка технологічних карт у тваринництві (Визначення складу і вартості основних засобів.
Планування виробництва продукції. Планування працівників і фонду заробітної плати)

2

8
9

Розробка технологічних карт у тваринництві. Планування прямих і допоміжних витрат на всю
продукцію)

2

5
6
7

ІІ

2

Всього за ІІ частину

10

Всього годин

18
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6. Самостійна робота
Змістова
частина

І

п/п

Тема заняття

1 Задачі та метод дисципліни організації виробництва

2

2 Організаційно-економічні основи підприємств в умовах ринкових відносин
3 Організація використання земельних ресурсів
4 Організація виробництва і використання кормів

2
2
2

5 Організація використання засобів виробництва і трудових ресурсів

2

Всього за І частину

ІІ

Кількість годин

10

6 Організація галузей тваринництва

5

7 Організація внутрішньогосподарського планування

5

8 Організація основних виробничих процесів у тваринництві

5

9 Організація, нормування і оплата праці у тваринницьких галузях

5

Всього за ІІ частину

20

Всього за дисципліну

30
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7. Методи навчання
1. Словесні методи навчання:
•пояснення;
•навчальна дискусія.
2. Наочні методи навчання:
•ілюстрування;
•демонстрування;
•самостійне спостереження.
3. Практичні методи навчання:
• лабораторні роботи.
4. Методи комп'ютерних технологій:
•методи роботи з Інтернет-ресурсом;
•методи програмного навчання.

8. Методи контролю
Під час вивчення дисципліни використовуються наступні методи
контролю:
•індивідуальне опитування;
•фронтальне опитування;
•тестування;
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9. Розподіл балів, які отримують студенти
Приклад для заліку
Поточне тестування та самостійна робота
Змістова частина І

Сума

Змістова частина ІІ

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

10

15

10

10

10

10

10

10

15

100

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 -100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

35-59

0-34

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту
(роботи),практики

для заліку

відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з
можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю
повторного складання

F

незадовільно з
обов'язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов'язковим
повторним вивченням
дисципліни
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11. Методичне забезпечення
Змістова
частина
І

Назва методичного забезпечення.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Виробничі процеси в технологіях
тваринництва» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти четвертого року навчання денної форми.
1. Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Освітньо-професійна програма
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Факультет біолого-технологічний.
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Виробничі процеси в технологіях
тваринництва» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти четвертого року навчання денної форми.
2. Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Освітньо-професійна програма
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Факультет біолого-технологічний.

ІІ

Тестові завдання для проведення підсумкового контролю знань з дисципліни «Виробничі процеси в технологіях
3. тваринництва» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти третього року навчання денної форми.
Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Освітньо-професійна програма
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Факультет біолого-технологічний. Частина І
Тестові
завдання
для проведення
підсумкового контролю знань з дисципліни «Виробничі процеси в технологіях
«Технологія
виробництва
продукції тваринництва».
тваринництва» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти третього року навчання денної форми.
4. Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Освітньо-професійна програма
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Факультет біолого-технологічний. Частина ІІ.
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12. Рекомендована література
Базова
1.
Азізов С.П., Канінський П.К., Скупий В.М. Організація виробництва і
аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах. – К.: 1АЄ.. 2001. –
834 с.
2.
Організація
сільськогосподарського
виробництва:
Підручник/
Г.С.Тарасенко, Л.Я.Зрібняк, М.М.Ільчук та ін./ за ред.. Г.С.ТарасенкоК.:ФАДА, ЛТД,-2000.- 446с.
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