
Дисципліна Організація годівлі різні видів тварин 

Рівень ВО Другий (магістерський) рівень освіти  

Курс 1 курс  

Обсяг 3 Кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Кафедра Технології виробництва продукції тваринництва та кінології 

Вимоги до початку 

вивчення 

Неорганічна хімія, Біохімія, Органічна хімія, Виробництво і 

оцінка якості кормів, Годівля тварин і технологія кормів, 

Анатомія тварин, Фізіологія тварин, Розведення тварин 

Що буде вивчатись В процесі вивчення дисципліни здобувач опанує сучасні підходи 

до принципів організації годівлі різних видів тварин які 

використовують в Україні та за кордоном..  

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати 

Технолог з виробництва і переробки продукції тваринництва у 

сучасному світі повинен володіти принципами організації годівлі 

різних видів тварин. Знання принципів організації годівлі різних 

видів тварин надає додаткові важелі впливу на покращення якості 

кормів, підвищення продуктивності тварин та зниження 

собівартості продукції тваринництва. 

Чому можна 

навчитися/ 

результат навчання 

(ПРН) 

Постійно вдосконалювати свої знання та навички. 

Організовувати наукові дослідження та обробляти їх результати. 

Прогнозувати ринкове середовище і визначати найбільш 

пріоритетні напрями досягнення високої ефективності 

господарської діяльності і соціального розвитку підприємств 

різних форм власності. 

Проектувати та моделювати технологічні процеси з 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями 

і уміннями 

(компетентності) 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями  

Прагнення до збереження навколишнього природного 

середовища.  

Здатність розробляти, організовувати та здійснювати заходи з 

підвищення продуктивності тварин, контролю якості їх 

продукції і ефективності її виробництва. 

Проявляти здатність до підприємницької діяльності та 

проводити оцінку економічної ефективності виробництва і 

переробки продукції тваринництва та кінологічних служб. 
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