Дисципліна
Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра
Вимоги до початку
вивчення
Що буде вивчатися

Чому це цікаво / треба
вивчати

Чому можна навчитися/
результати навчання
(ПРН)

Професійна адаптація
Перший (бакалаврський)
3
3 кредити
українська
Технологія виробництва продукції тваринництва та
кінології
«Філософія», «Психологія».
Забезпечення цілісного уявлення щодо розуміння
проблем професійної та корпоративної етики в сфері
вирішення соціальних та етичних проблем при розробці,
втіленні та набутті етичних принципів та норм у професійної
діяльності, а також оволодіння методами аналізу
професійних кодексів
Сформуються у здобувачів системи знань і навичок з
працевлаштування,
організації
робочого
місця
з
використанням сучасної офісної оргтехніки, використання
ЕОМ і спеціального програмного забезпечення для
організації праці менеджера-технолога, методології
навчання дорослих та організації власної справи

Забезпечувати дотримання параметрів та контролювати
технологічні процеси з виробництва і переробки продукції
тваринництва.
Навчати співробітників підприємства сучасних та нових
компонентів технологічних процесів з виробництва і
переробки продукції тваринництва.
Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив
різних чинників та виробничих ситуацій.
Організовувати спільну діяльність робочого колективу.
Забезпечувати якість виконуваних робіт.
Впливати на дотримання вимог щодо збереження
навколишнього середовища.
Здійснювати пошук, оброблення та
узагальнення інформації із застосуванням сучасних
інформаційних технологій.
Розробляти і ефективно управляти технологічними
процесами переробки продукції тваринництва.
Здійснювати первинний облік матеріальних цінностей,
основних засобів, праці та її оплати.
Забезпечувати
дотримання біологічної безпеки на
підприємствах із виробництва та переробки продукції
тваринництва.
Застосовувати міжнародні та національні стандарти і
практики в професійній діяльності.
Знати основні історичні етапи розвитку предметної
області.
Як можна користуватися
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
набутими знаннями і
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
уміннями(компетентності) (вільного демократичного) суспільства та необхідність його

Інформаційне
забезпечення

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини
і громадянина в Україні.
Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на
основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній системі знань про
природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення здорового
способу життя.
Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
Здатність працювати в команді та мати навички
міжособистісної взаємодії.
Здатність
оцінювати
та
забезпечувати
якість
виконуваних робіт.
Прагнення до збереження навколишнього середовища.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
Здатність використовувати професійні знання в галузі
виробництва і переробки продукції тваринництва для
ефективного ведення бізнесу.
Здатність
аналізувати
господарську
діяльність
підприємства, вести первинний облік матеріальних
цінностей, основних засобів, праці та її оплати.
Здатність використовувати спеціальні знання
для
проведення санітарно-гігієнічних і профілактичних заходів
на фермах та інших об’єктах із виробництва і переробки
продукції тваринництва.
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