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2.9. Заплановані результати навчання.  

Сформувати професійну орієнтацію, усвідомлення значимості виробництва і 

переробки продукції тваринництва щодо нормального життєзабезпечення людини, 

раціонального природокористування, для оволодіння методами наукової діяльності і 

формами навчання. Але основний результат дисципліни – допомогти адаптації 

першокурсників у вищому навчальному закладі (ВНЗ), до 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. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Предмет, мета і завдання дисципліни «Основи фахової діяльності» і її місце в 

навчальному плані підготовки технолога; аграрна наука і освіта, їх структура і сучасний 

стан; від здобувача вищої освіти до ректора. Кваліфікаційна характеристика, програма 

та навчальний план спеціальності 204 «ТВППТ»; історія, сьогодення і майбутнє 

Полтавської державної аграрної академії; історія і майбутнє тваринництва, молоко- і 

м’ясопереробної галузі та факультету ТВППТ Полтавської державної аграрної академії; 

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва як прикладна наука. 

Виробництво продукції тваринництва у світі, в Україні і на Полтавщині сьогодні; 

системотворчі фактори сільського господарства і, зокрема, тваринництва; сільське 

господарство і, зокрема, тваринництво, у людському суспільстві; система ведення 

тваринництва. Біологічні особливості і характеристики великої рогатої худоби; 

біологічні особливості тварин основних і допоміжних галузей тваринництва; науково-

дослідна робота, її роль в підготовці технологів; бібліотекознавство, як одна з 

важливіших кафедр вищого навчального закладу. 
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2.12. Методи контролю: 

 - поточний контроль (усне опитування, індивідуальні завдання); 

- підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 


