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Місце дисципліни в навчальному плані – вибіркова частина, цикл 

професійної підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 90 годин, 3 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: сформувати у здобувача вищої освіти 

систему знань і навичок з поглибленого освоєння значення комбікормів у 

сучасному тваринництві та птахівництві, їх поживної цінності, основних 

властивостей сировини для виробництва комбікормів, організації виробництва 

комбікормової продукції, технологічних процесів комбікормових виробництв, 

наукових основ виробництва кормових добавок та технологій зберігання 

сировини для виробництва комбікормової продукції. 

Завдання навчальної дисципліни: У процесі вивчення навчальної 

дисципліни студенти мають набути знань та навичок з технології виробництва 

комбікормів та кормових добавок в сучасних умовах. 

 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Роль комбікормів у сучасному тваринництві та оцінка їх фізичних 

властивостей. 

Тема 2. Характеристика комбікормової продукції та методи аналізу механічної 

безпеки комбікормів і кормових добавок. 

Тема 3. Характеристика сировини для виробництва комбікормів і методи 

аналізу хімічного складу та ураження корму токсичними грибами. 

Тема 4. Технологічні процеси комбікормових виробництв та контроль якості і 

технологічного процесу виробництва комбікормів і преміксів. 



Тема 5. Наукові основи технології виробництва та методи аналізу фізичних 

властивостей преміксів. 

Тема 6. Технологія зберігання сировини для виробництва комбікормової 

продукції. 

Тема 7. Управління та безпечна експлуатація комбікормових заводів. 

 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні предметні компетентності: 

- здатність дотримуватися правил техніки безпеки при роботі; 

- здатність використовувати лабораторне устаткування за 

призначенням  з дотриманням правил роботи з ним; 

- здатність володіти методиками визначення вологості комбікормів та 

кормових добавок; 

- здатність використовувати знання основних фізичних властивостей 

кормових засобів і комбікормів; 

- здатність володіти знаннями про особливості механічної безпеки 

комбікормів і преміксів; 



- здатність проведення органолептичних та хімічних досліджень 

оцінки якості кормів відповідно до діючих стандартів; 

- здатність володіти методами контролю якості і технологічного 

процесу виробництва комбікормів і кормових добавок. 

Результати навчання: 

- проводити зважування на аналітичних терезах; 

- визначати вміст вологи в кормах лабораторними методами; 

- визначати розмір гранул комбікормів; 

- визначати вміст металомагнітних домішок в кормах; 

- проводити органолептичні дослідження якості кормових засобів; 

- визначати ступінь засміченості сировини для виробництва 

комбікормів; 

- проводити органолептичний аналіз ураження корму токсичними 

грибами. 

- визначати загальну кислотність преміксів; 

 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни є 

лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 


