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Місце дисципліни в навчальному плані – обов’язкова частина, цикл 

загальної підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 90 годин, 3 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: як однієї із фундаментальних, 

професійно зорієнтованих  дисциплін, формування професійної орієнтації, 

усвідомлення значимості виробництва і переробки продукції тваринництва 

щодо нормального життєзабезпечення людини, раціонального 

природокористування, для оволодіння методами наукової діяльності і 

формами навчання. Але основною метою дисципліни – є допомогти адаптації 

першокурсників у вищому навчальному закладі (ВНЗ), ознайомити їх з його 

історією, структурою, організацією навчального процесу, системою та 

методикою навчання за вибраною спеціальністю, аграрною політикою в 

Україні, станом та перспективами розвитку тваринництва та його переробної 

галузі, сприяти естетичному вихованню, формуванню моральності, загальної 

та професійної культури здобувачів вищого навчального закладу, ознайомити 

їх з Болонським процесом та рухом України до інтеграції в Європейський 

освітній простір.  

Завдання навчальної дисципліни:  

  - ознайомити молодих людей, що тільки стали здобувачами вищої 

освіти факультету технології виробництва та переробки продукції 

тваринництва Полтавської державної аграрної академії, з їх майбутньою 

спеціальністю, показати її значення для добробуту нашого народу. В задачу 

дисципліни також входить допомогти першокурснику швидше освоїтися з 

особливістю вищого навчального закладу, з організацією навчального 



процесу і пропонувати студентам перевірені багатьма її попередниками 

більш ефективні способи засвоєння лекції, лабораторно-практичних занять, 

використання бібліотек, кабінетів і лабораторій академії, допомогти 

організувати свій робочий день і відпочинок; 

 - розкрити місце і значення тваринництва в житті людини і структурі 

народного господарства; 

 - ознайомити здобувачів зі станом, структурою і перспективами 

розвитку тваринництва в Україні і світі; 

 - ознайомити їх з сучасними концепціями екологічного мислення і 

побудови раціональних та гармонійних відносин між розвитком 

продуктивного тваринництва, переробною галуззю і  природою; 

 - ознайомити здобувачів із заходами, спрямованими на одержання 

якомога більшої кількості та вищої якості сировини в тваринництві і 

одержання якомога більшої кількості та вищої якості готової продукції в 

переробній галузі (м’яса, молока, яєць, меду, вовни, шкіряної сировини, 

хутра, воску, тощо); 

  - ознайомити здобувачів з основними елементами технологій з 

виробництва продуктів харчування для людини; 

 - на конкретних прикладах наукових розробок і виробничої 

прогресивної практики показати зв’язок технології з іншими біологічними 

науками; 

 - ознайомити здобувачів з організацією вищої аграрної освіти в Україні 

і світі та новітніми технологіями  навчання у вищих навчальних закладах, 

тощо. 

 - сприяти розширенню професійної і загальної ерудиції студентів, 

допомогти їм усвідомити, що знання – це безцінний капітал, який не 

виміряти в умовних одиницях, і залежать вони від того, скільки людина 

читає, бачить і чує. 

 Викладач повинен не тільки передати молоді певні знання і досвід, але 

і пробудити в неї інтерес до самостійного пізнання, зокрема аграрних наук і 



їх майбутній спеціальності, бо самостійна робота здобувачів вищої освіти є 

важливішою в оволодінні спеціальністю. Вища освіта це в значній мірі 

самоосвіта. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Предмет, мета і завдання дисципліни «Основи фахової діяльності» і її 

місце в навчальному плані підготовки технолога. 

Тема2. Аграрна наука і освіта, їх структура і сучасний стан. 

Тема 3. Від здобувача вищої освіти до ректора. Кваліфікаційна 

характеристика, програма та навчальний план спеціальності 204 

«ТВППТ». 

Тема 4. Історія, сьогодення і майбутнє Полтавської державної аграрної 

академії. 

Тема 5. Історія і майбутнє тваринництва, молоко-і м’ясопереробної галузі та 

факультету ТВППТ Полтавської  державної аграрної академії. 

Тема 6. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва як 

прикладна наука. Виробництво продукції тваринництва в світі, в 

Україні і на Полтавщині сьогодні. 

Тема 7. Системотворні фактори сільського господарства і, зокрема, 

тваринництва. 

Тема 8. Сільське господарство і, зокрема, тваринництво, у людському 

суспільстві. 

Тема 9. Системи ведення тваринництва. Біологічні особливості і 

характеристика великої рогатої худоби. 

Тема 10. Біологічні особливості тварин основних і допоміжних галузей 

тваринництва. 

Тема 11.  Науково-дослідна робота, її роль в підготовці технологів 

Тема 12.  Бібліотекознавство, як одна з важливіших кафедр вищого 

навчального закладу. 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 



Загальні компетентності: 

- здатність адаптуватися у ВНЗ, уяснити суть програми і завдання 

підготовки бакалавра-технолога; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання і розуміння завдання предметної науки та професійної 

діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми і т. ін. 

Спеціальні предметні компетенції: 

- знання історії розвитку зооветеринарної освіти, продуктивного 

тваринництва та його переробної галузі; 

- знання системи навчання у вищих навчальних закладах; 

- знання системотвірних факторів тваринництва; 

- знання технології, як науки і практики виробництва та переробки 

продукції тваринництва; 

- знання місця тварин у природі та житті людини; 

- здатність визначати значення технології м’ясо-молочних і інших 

продуктів для людства; 

- знання основ бібліотечної справи та основних форм науково-

дослідної роботи тощо. 

Результати навчання: 

- користуватися розкладом занять вищого навчального закладу; 

- вміти вести конспект лекцій; 

- володіти сучасними формами навчання; 

- користуватися системним і алфавітним каталогами наукової 

бібліотеки; 

- володіти технікою роботи з науковою і навчальною літературою; 

- оформляти бібліографію згідно з прийнятим в Україні стандартом; 

- оформляти реферати, тези доповідей, статті тощо; 



- самостійно опановувати необхідний матеріал з інших дисциплін 

навчального плану і т. ін. 

- спілкуватися, ефективно працювати автономно і в колективі, знання 

іноземних мов; 

- користуватися сучасними інформаційними технологіями; 

- ефективно використовувати набуті професійні знання та навички і 

постійно набувати нові. 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни  є 

лекції, семінарські заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 


