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

професійної підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 90 годин, 3 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: навчальна дисципліна "Технологія 

виробництва продукції бджільництва" забезпечує оволодіння необхідними 

знаннями і уміннями та формує відповідальність фахівця за підвищення 

врожайності ентомофільних культур. Засвоєння студентами основних 

положень про сучасні технології виробництва меду, воску, квіткового пилку 

(бджолиного обніжжя), прополісу, маточного молочка та бджолиної отрути; 

біології та хімії вироблення бджолами меду, воску та інших біологічно 

активних продуктів; вивчення їх властивостей, впливу на якість різних 

факторів та методів визначення фальсифікацій; організації виробництва 

продукції на пасіках різних форм власності; визначення якості, вживання 

заходів підвищення економічної ефективності виробництва продукції 

бджільництва. 

Завдання навчальної дисципліни: є формування у студентів знань з 

біології бджолиної сім'ї, її життєвого циклу протягом року, основних правил 

годівлі, утримання, розведення та селекції бджіл, кормової бази, запилення 

ентомофільних сільськогосподарських культур, технології одержання 

продукції, хвороб і шкідників бджіл та організації бджільництва. Засвоєння 

цих знань дозволить фахівцю сприяти науково обґрунтованій організації 

ефективного виробництва високоякісної продукції як бджільництва, так і 

рослинництва у господарствах різних форм власності. 

 

 



Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Значення бджільництва і його стан в Україні та зарубіжних 

країнах. 

Тема 2. Біологія продуктивності бджолиної сім’ї. 

Особливості бджолиної сім’ї та життєдіяльність її впродовж року. 

Тема 3. Сучасні вулики і технологічне обладнання. 

Тема 4. Репродукція бджолиних сімей, виведення бджолиних маток. 

Тема 5. Кормова база бджільництва і запилення ентомофільних 

культур. 

Тема 6. Технологія одержання основних продуктів бджільництва. 

Тема 7. Технологія одержання додаткових продуктів. 

Тема 8. Хвороби і шкідники бджіл. 

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 технологію годівлі, утримання, розведення бджіл; 

- освоїти основні способи поліпшення племінних і продуктивних 

якостей бджіл; 

- знати теоретичні основи та практичні навички щодо особливостей 

життєдіяльності бджолиних сімей та умов догляду за ними, а також 

продуктів бджільництва, їх властивостей, способів переробки, 

зберігання і реалізація відповідно до потреб ринку; 

- знати: зовнішню будову екзоскелету різних стаз бджіл, морфологію 

і фізіологію внутрішніх органів, особливості розвитку особин, 



будову гнізда бджіл, функціонування бджолиної сім’ї впродовж 

року. 

Результати навчання: 

- рекомендувати технологію основних методів бджільництва; 

- визначити способи органолептичної та лабораторної оцінки меду; 

порівняльний аналіз меду квіткового, падевого та виготовленого 

бджолами з цукру; способи переробки та зберігання меду; 

- визначення кількості і якості кормів для зимівлі бджолиних сімей 

- визначення якості пасічного та екстракційного воску, виявлення 

домішок в ньому; використання та зберігання воску і воскової 

сировини;  

- рекомендувати використання пилковловлювачів, сушіння 

бджолиного обніжжя;  

- рекомендувати технологію одержання маточного молочка, збирання 

прополісу та бджолиної отрути; 

- рекомендувати виробництво гомогенату трутневих личинок;  

- визначити якість продукції бджільництва, організувати переробку і 

оцінювати стан ринку для одержання прибутку. 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни 

«Технологія виробництва продукції бджільництва» є лекції, лабораторні, 

практичні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 


