
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА ЯЛОВИЧИНИ» 

для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 

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

професійної підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 150 годин, 5 кредитів ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: вивчення стану скотарства за кордоном 

і в Україні його біологічних і господарських особливостей, надати теоретичні 

знання та сформувати уміння з організації відтворення, годівлі, утримання та 

раціонального використання великої рогатої худоби з метою максимально 

повної реалізації її генетичного потенціалу без порушень екології, а також 

уміння моделювати технологічні процеси виробництва молока і яловичини 

для конкретних умов скотарських господарств  різних форм власності та 

спеціалізації. Майбутній фахівець повинен опанувати необхідний мінімум  

знань, як передумови успішної виробничої діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни: поглиблене освоєння всебічних 

знань з біології худоби, породного складу, ведення племінної роботи, годівлі 

та утримання, особливостей інтенсивних технологій виробництва молока та 

яловичини  за різних форм власності. Це дозволить обґрунтовано поєднувати 

основні вимоги до тварин і кормів згідно новітніх технологій в процесі 

організації високорентабельного виробництва продуктів скотарства 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Біологія великої рогатої худоби та перспективи розвитку скотарства в 

Україні. 

Тема 2. Організація відтворення поголів’я. Молочна продуктивність великої 

рогатої худоби. М’ясна продуктивність худоби. 

Тема 3. Селекційно-племінна робота у скотарстві. 



Тема 4. Моделювання технологічних процесів у скотарстві. Технологія 

вирощування і використання бугаїв. Технологія вирощування 

ремонтних телиць. 

Тема 5. Технологія виробництва молока. 

Тема 6. Технологія виробництва яловичини у молочному скотарстві. 

Технологія спеціалізованого м’ясного скотарства. Особливості 

організації технологічних процесів за умов радіоактивного 

забруднення. Енергозбереження у скотарстві 

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання й розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні предметні компетентності:  

- здатність дотримуватися правил техніки безпеки при роботі; 

- біологічні особливості великої рогатої худоби; 

- особливості порід молочного, комбінованого та м’ясного напряму 

продуктивності; 

- організацію відтворення худоби та вирощування молодняку; 

- методи проведення селекційної роботи у племінних і товарних 

господарствах; 



- організацію технологічного процесу виробництва молока та 

яловичини; 

- алгоритми моделювання технологічних процесів у скотарстві; 

- особливості ведення спеціалізованого м’ясного скотарства. 

- здатність використовувати і аналізувати матеріали теоретичних 

знань зі спеціальних технологій у фаховій діяльності. 

Результати навчання:  

- оцінювати біологічні та економічні показники у скотарстві; 

- використовувати існуючі методи селекції для удосконалення порід і 

типів худоби; 

- організовувати відтворення худоби та вирощування молодняку; 

- проводити зоотехнічну та племінну роботу у господарствах різних 

форм власності; 

- керувати технологічним процесом вирощування ремонтного 

молодняку, вирощування і оцінювання бугаїв, виробництва молока, 

виробництва яловичини у молочному та спеціалізованому м’ясному 

скотарстві; 

- моделювати технологічні процеси у скотарстві. 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни є 

лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 

 


