
АНОТАЦІЯ 

 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА» 

 

для здобувачів вищої освіти магістр першого року навчання 

спеціальність 204 «Технологія виробництва та переробки продукції 

тваринництва» 

 

 Цикл професійної та практичної підготовки. 

 Загальна кількість годин та кредитів становить 90 годин 3,0 кредитів 

ЄКТС для здобувачів вищої освіти магістр першого року навчання 

факультету ТВППТ. 

 Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Інноваційні технології виробництва 

продукції тваринництва» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки «Магістр» спеціальність 204 «Технологія виробництва 

та переробки продукції тваринництва». 

Мета навчальної дисципліни: формування системи знань про 

інноваційні технології виробництва продукції тваринництва, що є 

визначальним для прискорення науково-технічного прогресу. Це технології, 

пов’язані із застосуванням високих наукових знань у виробничій діяльності з 

метою створення нового або вдосконалення наявного технологічного 

процесу, що забезпечує отримання конкурентоспроможного на світовому 

ринку нового або поліпшеного продукту. Нові технології є потужним 

ресурсом, що дає змогу забезпечити технологічну і продовольчу 

незалежність країни і створювати сприятливі передумови для її успішного 

економічного розвитку. 

Завдання навчальної дисципліни: вивчення способів поліпшення 

племінних і продуктивних якостей тварин; визначення кількості і якості 

кормів, їх найбільш ефективне використання; планування відтворення стада; 

вибір прогресивних і економічних технологій виробництва продукції; оцінка 

кількості і якості продукції; способи найбільш ефективного використання 

поголів’я тварин. 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Інноваційне забезпечення розвитку тваринництва України 

Тема 2. Планування інновацій. Стратегічні аспекти технологій у 

сільському господарстві 

Тема 3-4. Інноваційні технології в галузі скотарства 

Тема 5. Інноваційні технології в в галузі свинарства 

Тема 6. Інноваційні технології в галузі птахівництва 

Тема 7. Інноваційні технології в галузі вівчарства 



У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність працювати в команді. 

Спеціальні предметні компетентності : 

- знати нові технології, нову техніку 

- знати нові породи тварин,  

- знати нові засоби захисту тварин, нові методи профілактики і 

лікування тварин,  

- освоїти основні способи форм організації, фінансування й 

кредитування виробництва,  

- освоїти основні нові підходи до підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів. 

Результати навчання: 

- рекомендувати технології пов’язані із застосуванням високих наукових 

знань у виробничій діяльності з метою створення нового або 

вдосконалення наявного технологічного процесу, що забезпечує 

отримання конкурентоспроможного на світовому ринку нового або 

поліпшеного продукту; 

- отримати чітке уявлення про сучасний стан наукових знань, необхідних 

для забезпечення рентабельного виробництва продуктів тваринництва 

на основі сучасних технологій і збереження здоров'я тварин і птиці; 

- здійснювати сучасні підходи до оптимізації утриманню і годуванню 

високопродуктивних тварин; 

- здійснювати інноваційні технології виробництва продукції 

тваринництва і методи їх комплексної оцінки і ефективного 

використання; 

- визначити сучасні розробки і впровадження інноваційних технологій у 

промисловому тваринництві і птахівництві; 

- визначити різні альтернативні підходи до розгляду і рішення 

виникаючих проблем в області розробки і впровадження інноваційних 

технології виробництва продуктів тваринництва. 

Основними формами  викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва» є лекції, 

лабораторні – практичні заняття та самостійна робота здобувачів вищої 

освіти. 

 

Вид підсумкового контролю – курсовий проект та іспит. 
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