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Концепція розвитку факультету технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва на 2020-2025 рр.

Коротка довідка про факультет
З 1928 року по 1975 рік факультет мав назву «Зоотехнічний», що 

передбачало підготовку фахівців кваліфікації «вчений зоотехнік». З 1977 року 
по 2003 рік факультет називався «Зооінженерний» з підготовкою фахівців 
кваліфікації «Зооінженер». В 2004 році рішенням Кабінету Міністрів України 
від 11.11.2003 року №68290 факультет змінив статус підготовки студентів і 
став називатися факультет Технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва з підготовкою фахівців за спеціальністю 204 «Технологія 
виробництва і переробка продукції тваринництва». В 2017 році було відкрито 
підготовку ще за однією спеціальністю - 181 «Харчові технології».

Матеріально-технічна база факультету
На даний час факультет має потужну матеріально-технічну базу, яка 

відповідає вимогам стандартів освіти, навчальних планів та освітньо- 
професійних програм підготовки фахівців, включаючи приміщення 
(аудиторії), комп’ютерну техніку з виходом до мережі Інтєрнет, лабораторне 
обладнання тощо. До аудиторного фонду входять: 5 лекційних аудиторій, 8 
навчальних лабораторій, навчально-наукова лабораторія -  віварій.

Для підготовки фахівців за СВО «Бакалавр», «Магістр» та «Доктор 
філософії» на факультеті створені належні умови. Є комп’ютерні класи, 
лекційні аудиторії, обладнані мультимедійною технікою, навчальні 
лабораторії -  аналітичним обладнанням. В навчальному процесі 
використовуються сучасні методи викладання дисциплін.

Програма удосконалення матеріально-технічної бази факультету
Мета:
- створення належних умов навчального процесу підготовки фахівців з 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 
харчових технологій.

Засоби:
- оновлення комп’ютерного, технологічного і лабораторного 

обладнання кафедр факультету;
- покращення наочного оформлення аудиторій;
- придбання навчального обладнання, ліцензованого програмного 

забезпечення за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів, 
ремонт і модернізація навчальних і лабораторних приміщень кафедр 
факультету.



Навчальна робота факультету

Навчальний процес на факультеті здійснюється відповідно до 
нормативних документів МОІІ України, Закону України «Про вищу 
освіту», стандартів освіти і впроваджених освітньо-професійних 
програм.

Основна теза підготовки фахівця -  якість освіти відповідно до рівня 
кваліфікації.

На даний час навчальний процес на факультеті забезпечують 5 
кафедр: 4 фахових і 1 загальновузівська:
- технології виробництва продукції тваринництва;
- харчових технологій;
- годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин;
- технологій дрібного тваринництва;
- фізичного виховання і спорту.

Кафедри «Технології виробництва продукції тваринництва» і 
«Харчових технологій» -  випускові. На фахових кафедрах працюють 26 
викладачів, в тому числі -  4 доктора наук, 20 кандидатів наук і З 
викладачі без наукового ступеня.

Всі викладачі систематично проходять підвищення кваліфікації. 
Згідно з існуючими вимогами МОН України на факультеті на всі 

дисципліни розроблені навчально-методичні комплекси, що, в першу 
чергу, сприяє високому ступеню організації навчального процесу і, 
безумовно, покращенню якості освіти.

Всі кафедри факультету Технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва проводять значну роботу в напрямі інтеграції 
навчального процесу з виробництвом, що стимулює навчальний процес 
і підвищує рівень як здобувачів вищої освіти, так і викладачів.

Важливе місце на факультеті займає практична підготовка студентів. 
Здійснюється вона відповідно до навчальних планів і згідно з графіком 
навчального процесу. Базами практик є підприємства з виробництва 
продукції тваринництва (агрофірми, птахофабрики, фермерські 
господарства тощо) та її переробки (м’ясокомбінати, молокозаводи, 
млинзаводи, підприємства безалкогольної і алкогольної промисловості).

Крім того, здобувачі вищої освіти факультету ТВППТ мають 
можливість пройти практичну підготовку за кордоном на аналогічних 
підприємствах. Така підготовка студентів нерозривно пов’язана із 
опануванням новітніх технологій, що в подальшому дає йому великі 
можливості працевлаштування.



Програма удосконалення навчального процесу на факультеті 
Мета:

- забезпечення якості навчального процесу, постійне підвищення 
діяльності усіх його учасників.
Засоби:

- подальше впровадження сучасних методів викладання дисциплін в 
навчальний процес;

- постійний контроль якості проведення занять;
- підтримувати постійний зв'язок з виробництвом: проводити виїздні 

заняття, круглі столи;
- удосконалення методичного забезпечення навчального процесу: 

видання навчальних посібників, монографій, навчально-методичних 
матеріалів, розміщення електронних освітніх ресурсів на сайті 
факультету;

- впроваджувати дистанційне навчання, нові форми самостійної 
роботи студентів на основі нових інформаційних технологій;

- зберегти і посилювати кадровий потенціал факультету;
- постійно підвищувати кваліфікацію професорсько-викладацького 

складу факультету.

Науково-дослідна робота факультету

Науково-педагогічні працівники факультету виконують науково- 
дослідні роботи і надають консультації відповідно до затверджених напрямів 
і тем.

Більшість наукових тем визначені як ініціативні, але на перспективу 
передбачається виконання окремих дослідних і технологічних розробок на 
основі договорів з виробництвом та науковими установами. Факультет залучає 
до проведення досліджень професорсько-викладацький склад відповідних 
кафедр, забезпечує поєднання наукової та навчальної роботи.

Результати наукових досліджень обговорюються на вузівських, 
всеукраїнських, міжнародних конференціях та семінарах. Щорічно ці 
матеріали видаються у тематичних збірниках, підручниках, монографіях, 
навчальних посібниках та навчально-методичних розробках. Підготовка на 
факультеті науково-педагогічних кадрів розпочинається із студентських 
наукових гуртків, а далі через навчання в аспірантурі.

Програма удосконалення науково-дослідної роботи факультету
Мета:
- розширення напрямів прикладних наукових досліджень, наукових 

консультацій виробництву в інтересах наукового іміджу факультету і 
академії.

Засоби:
- участь викладачів факультету в конкурсах вітчизняних та 

закордонних грантів, програм, фондів;



- активізація роботи науково-педагог ічних працівників факультету по 
виконанню госпдоговірних НДР;

- розвиток міжнародного співробітництва шляхом залучення 
викладачів факультету у різні програми, проекти, стажування та 
наукові відрядження;

- проведення студентських наукових конференцій та олімпіад;
- публікація наукових матеріалів у виданнях, що входять до 

міжнародних науково-метричних баз та у фахових виданнях;
- активізувати роботу щодо підготовки здобувачів вищої освіти до 

вступу в аспірантуру.

Виховна робота на факультеті

Виховання є суттєвим фактором розвитку та формування особистості. Під 
цим терміном розуміється цілеспрямований, організований процес взаємодії 
викладача та студентів з метою формування в останніх позитивних 
властивостей та якостей особистості.

Мета виховної роботи на факультеті:
- формування гармонійно розвиненої, соціально-активної, національно 

свідомої особистості, професійно-грамотного, творчого фахівця, який 
поєднує в собі високу духовність і моральність, професійну 
компетентність, здатність самостійно та нестандартно мислити, 
приймати рішення швидко, орієнтуватися у складних обставинах 
суспільного і особистого життя.

Досягнення мети виховання передбачає вирішення слідуючих завдань:
- створення умов для самореалізації особистості студента;
- виховання любові до рідної землі, родини, свого народу, Батьківщини, 

формування національної свідомості;
- виховання поваги до Конституції, законів України;
- розвитку у студентів потреби у здоровому способі життя;
- виховання у студентів свідомого ставлення до своїх професійних 

обов’язків, формування готовності до праці;
- залучати студентів до студентського самоврядування.

Профорієнтаційна робота
Мета:
Забезпечення набору студентів на факультет ТВППТ
- спеціальність 204 «ТВІIIІТ»;
- спеціальність 181 «Харчові технології».
Засоби:
- проведення профорієнтаційних заходів, розроблення агітаційних 

наочних матеріалів по спеціальностях факультету;
- участь викладачів у різноманітних заходах зі школами міста та 

області;



- запрошувати учнів випускових класів шкіл на профорієнтаційні 
заходи факультету;

- регулярне поновлення інформації для абітурієнтів на сайті 
факультету.

Очікувані результати

1. Зберегти всі надбання факультету і забезпечити подальший його 
розвиток.

2. Буде зміцнено матеріально-технічну базу факультету, що дасть 
можливість покращити умови навчання студентів, проживання, 
розвитку формування як фахівця і особистості

3. Покращення навчальної роботи на факультеті за рахунок реалізації 
запланованих заходів дозволить впровадити сучасні методи викладання 
дисциплін, нові форми діалогів між викладачем і студентом, що 
сприятиме якісній підготовці фахівця. Крім того, це в свою чергу 
сприятиме формуванню професійного колективу викладачів, що так 
необхідно в сучасній вищій школі.

4. В науково-дослідній роботі буде забезпечено творчий підхід кожного 
викладача і студента до участі в наукових дослідженнях, конференціях, 
семінарах, стажуванні за кордоном.


