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Мова викладання українська 

Кафедра технології виробництва продукції тваринництва та кінології 

Вимоги до початку 

вивчення 

анатомія свійських тварин, біонеорганічна хімія, органічна 

хімія, зоологія, фізіологія тварин, біохімія тварин з основами 

фізичної та колоїдної хімії, годівля тварин 

Що буде вивчатися теоретичні основи, методи і технологічні прийоми раціональної 

годівлі різних статево-вікових груп несільськогосподарських 

тварин, які утримуються в неволі, що забезпечить нормальний 

ріст та розвиток, добре здоров’я, високу відтворюючу здібність 

при економічному використанні кормів.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

в сучасному світі люди прагнуть до чогось більш надзвичайного, 

до чогось більш рідкісного, що б могло вирізняти їх серед інших 

людей. Тому, вони у себе вдома утримують домашніх 

улюбленців – несільськогосподарських тварин. Годівля 

несільскогосподарських тварин – це основні методи та підходи 

до складання збалансованих раціонів різних статево-вікових 

груп. 

Чому можна 

навчатися/результат і 

навчання (ПРН) 

Відтворювати термінологію з компонентів освітньої програми. 

Пояснювати сутність та динаміку розвитку фізіологічних 

процесів, які виникають в організмі тварин під впливом факторів 

зовнішнього середовища. 

Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і 

засобів утримання, годівлі, профілактики заразних і незаразних 

хвороб та лікування тварин, виробничих і технологічних 

процесах, запроваджених у підприємствах 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

 Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

Здатність планувати, організовувати та проводити наукові 

дослідження, обробляти, публікувати та патентувати їх 

результати 

 Здатність аналізувати та контролювати якість кормів та 

кормових засобів і рівня живлення тварин 

 Здатність розробляти, організовувати та здійснювати заходи з 

підвищення продуктивності тварин, контролю якості їх 

продукції і ефективності її виробництва 

 Здатність організовувати та контролювати заходи з підвищення 

кваліфікації працівників галузі. 
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