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2.9. Заплановані результаті навчання.  

Набути знання та вміння у використанні оптимальних розробок технологій 

виробництва та переробки продукції тваринництва; вміти застосовувати сучасні 

альтернативні підходи до розгляду і рішення виникаючих проблем в області впровадження 

інноваційних технологій виробництва продукції тваринництва; досягати поставленої мети та 

отримувати результати при використанні принципів та правил, що є основоположними для 

сучасних галузей тваринництва, вміти використовувати вітчизняну нормативну базу та 

технічні регламенти і директиви Європейського союзу, щодо впровадження інноваційних 

науково–технічних розробок у тваринництві; вміти розробляти наукові проекти та 

використовувати результати експериментальних досліджень при використанні інноваційних 

високоефективних технологій виробництва і переробки продукції тваринництва в напрямку 

ДНК-технологій та біотехнологічних методів; працювати з бібліографічними та 

реферативними базами даних, обробляти та аналізувати отриману інформацію з метою 

застосування у сучасних технологічних системах виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Наукові основи розроблення, впровадження і використання технологій виробництва 

і переробки продукції тваринництва. Напрямки наукових розробок ДНК-технологій та 

перспективи їх використання у тваринництві. Біотехнологічні методи підвищення 

репродуктивної і відтворної здатності сільськогосподарських тварин. Перспективні 

біоінженерні методи створення генотипів із заданими ознаками і властивостями. 

Методологічні принципи проектування технологій виробництва і переробки продукції 

тваринництва. Правове регулювання та методичні підходи оцінки якості, безпеки та 

безпечності продукції тваринництва. 
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