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РОЗРОБЛЕНО

робочою групою Березоворудського  аграрного коледжу  Полтавської державної
аграрної академії в складі:

Коваль Ірина Іванівна спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова
циклової комісії технологічних дисциплін;

Кульковець Василь Володимирович спеціаліст вищої категорії, викладач циклової
комісії технологічних дисциплін;

Коваль Микола Ісакович спеціаліст вищої категорії, викладач циклової комісії
технологічних дисциплін.
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ВСТУП

Освітньо-професійна програма (ООП) є нормативним документом
Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії, у
якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту,
обсягу й рівня освіти та професійної підготовки молодшого спеціаліста галузі знань 20
Аграрні науки та продовольство, спеціальності 204 Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва.

Укладено на підставі: Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період
до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 25 червня 2013 р. №
344/2013, Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про ліцензування
видів господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня
2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015
р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», Постанови Кабінету Міністрів
України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки
кваліфікацій», ДК-003-2010 Державного класифікатора професій, ДК-016-2010
Державного класифікатора видів продукції та послуг, Рамки кваліфікацій
Європейського простору вищої освіти, наказу Міністерства освіти і науки України №
47 від 26.01.15 р. «Про особливості формування навчальних планів на 2015/16
навчальний рік», листа Міністерства освіти та науки України від 13.03.2015 р. №
1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та форм навчальних
планів у 2015/16 н.р.».
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2. Загальна характеристика

Освітньо-
професійний ступінь

Молодший спеціаліст

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва

Форми
Здобуття освіти

- інституційна (очна (денна, вечірня), заочна,
дистанційна, мережева);
- індивідуальна (екстернатна, на робочому місці (на
виробництві);
- дуальна.

Освітня
кваліфікація
Професійна
кваліфікація

Технік-технолог

Кваліфікація в
дипломі

Освітньо-кваліфікаційний рівень–молодший спеціаліст
Спеціальність – 204 Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва
Спеціалізація
Освітньо-професійна програма
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Опис
предметної
області

Об’єкт вивчення та/або діяльності: виробництво
та переробка тваринницької продукції на підприємствах
різних форм власності.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних
самостійно вирішувати типові виробничі ситуації
професійної діяльності в сфері виробництва і переробки
продукції тваринництва, що характеризуються
комплексністю та невизначеністю умов, з використанням
теорій та методів біології, прикладних наук і харчових
технологій.

Теоретичний зміст предметної області:
технології виробництва і переробки продукції
тваринництва з розширеними компетенція ми у сфері
виробництва харчових продуктів тваринного
походження.

Методи, методики та технології: зоотехнічні,
лабораторні, спеціальні (органолептичні,
бактеріологічні, біологічні, хімічні тощо) методи,
методики та технології, необхідні для компетентного
вирішення завдань професійної діяльності, що пов’язані
з виробництвом і переробкою продукції тваринництва.

Інструменти та обладнання: обладнання для
оцінювання екстер'єру тварин та контролю їх
індивідуального розвитку, поживності кормів,
вимірювання параметрів мікроклімату тваринницьких
приміщень, а також інструменти та обладнання для
оцінювання якості продукції тваринництва, сировини,
Напівфабрикатів і готової продукції.

Академічні
права
випускників

Продовження навчання за початковим (короткий
цикл) або першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти,
набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти
дорослих, в тому числі післядипломної освіти, набуття
додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.

Працевлаштування

3. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальності 204
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Обсяг освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста на основі
повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) становить 180
кредитів ЄКТС.

На основі базової середньої освіти здобувачі освіти зобов’язані одночасно
виконати освітню програму профільної середньої освіти, тривалість здобуття якої
становить два роки. Освітня програма профільної середньої освіти професійного
спрямування, що відповідає галузі знань та/або спеціальності, інтегрується з
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освітньо-професійною програмою молодшого спеціаліста.
Мінімум 50 % обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямовано на

досягнення результатів навчання за спеціальністю, визначених Стандартом та
ОПП.

Обсяг освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста на основі
професійної (професійно-технічної) освіти, базової вищої освіти або вищої
освіти визначається закладом освіти з урахуванням визнання раніше здобутих
результатів навчання. Обсяг такої програми становить не менше 50% загального
обсягу освітньо-професійної програми на основі профільної середньої освіти.
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4. Перелік компетентностей випускника

Інтегральна
компетентність

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі з
технології виробництва і переробки продукції
тваринництва або у процесі навчання, що вимагає
застосування положень і методів зоотехнії та може
характеризуватися певною невизначеністю умов; нести
відповідальність за результати своєї діяльності;

Здійснювати контроль інших осіб у визначених
ситуаціях.

Загальні
компетентності

ЗК1.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як
члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського (вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права,
праві свобод людини і громадянина в Україні;

ЗК2. 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.

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як
усно, так і письмово.

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та

комунікаційні технології.
ЗК7. Здатність працювати в команді.
ЗК8. Прагнення до збереження навколишнього

середовища.

Спеціальні
компетентності

СК1. Здатність до застосування знань з
морфологічних і фізіологічних особливостей
сільськогосподарських тварин.

СК2. Здатність забезпечувати підготовку кормів та
раціональну годівлю сільськогосподарських тварин.

СК3. Здатність до застосовування прийомів та
методів розведення сільськогосподарських тварин.

СК4. Здатність використовувати методи та технології
відтворення сільськогосподарських тварин.

СК5. Здатність проводити аналіз
виробничої-економічної діяльності, вести звітно-облікову
і технологічну документацію виробничого підрозділу.

СК6. Здатність організовувати роботу структурного
підрозділу з виробництва і переробки продукції
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тваринництва з дотриманням норм охорони праці,
біобезпеки у професійній діяльності.

СК7. Здатність проводити заходи щодо захисту
здоров’я та забезпечення благополуччя
сільськогосподарських тварин.

СК8. Здатність до проведення контролю щодо
безпечності і якості сировини, напівфабрикатів і готової
продукції тваринництва.

СК9. Здатність використовувати професійні знання та
навички з технологічних процесів
переробки тваринницької сировини і виготовлення готової
продукції.

СК10. Здатність до використання нормативної та
технологічної документації у професійній діяльності.

СК11. Здатність використовувати технологічне
обладнання при виробництві і переробці продукції
тваринництва.

СК12. Здатність забезпечувати зберігання,
транспортування і реалізацію сировини і готової продукції
тваринництва.

СК13. Здатність використовувати професійні знання
та навички з технології виробництва продукції
тваринництва.

5. Нормативний зміст підготовки здобувачів освіти, сформульований
у термінах результатів навчання

РН1. Спілкуватися державною та іноземною мовами, в тому числі з професійних
питань.
РН2. Застосовувати інформаційні та комунікаційні технології в обсязі, достатньому
для здійснення  професійної діяльності.
РН3. Знати свої права, як члена суспільства, цінності громадянського суспільства,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.
РН4. Використовувати технології кормовиробництва, утримання, годівлі, розведення і
відтворення тварин у професійній діяльності.
РН5. Використовувати основи анатомічної будови тіла і фізіології
сільськогосподарських тварин у технологічних процесах виробництва і переробки
продукції тваринництва.
РН6. Застосовувати основи систем обліку, планування і контролю затрат виробництва
продукції тваринництва та визначати її економічну ефективність.
РН7. Забезпечувати дотримання норм охорони праці, виробничої санітарії та
біобезпеки, що поширюються на професійну діяльність.
РН8. Проводити планування і організацію робіт у виробничому підрозділі з
дотриманням трудової та технологічної дисципліни.
РН9. Забезпечувати реалізацію заходів щодо захисту здоров’я
сільськогосподарських тварин.
РН10. Здійснювати контроль якості сировини та продукції тваринництва.
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РН11. Організовувати окремі технологічні процеси виготовлення продукції
тваринництва з дотриманням вимог виробничої санітарії.
РН12. Використовувати у професійній діяльності нормативно-правові документи з
технології виробництва і переробки продукції тваринництва.
РН13. Використовувати обладнання, засоби автоматизації та механізації під час
виробництва і переробки продукції тваринництва.
РН14. Забезпечувати вимоги до режимів і термінів зберігання, умов
транспортування, підготовки до реалізації сировини і готової продукції
тваринництва.
РН15. Знати основи технологій виробництва продукції скотарства, свинарства,
птахівництва, вівчарства, козівництва інших спеціальних галузей тваринництва

6. Форми атестації здобувачів вищої освіти

Форми атестації Атестація здійснюється у формі кваліфікаційного
іспиту.

Вимоги до
кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційний іспит передбачає оцінювання
результатів навчання,   визначених
освітньо-професійною програмою коледжу

7. Системи внутрішнього забезпечення якості освіти в коледжі
У закладі функціонує система забезпечення освіти якості освітньої

діяльності та якості фахової передвищої освіти (система внутрішнього
забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур
забезпечення якості освіти, що інтегровані до загальної системи управління
закладом освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають залучення внутрішніх
та зовнішніх заінтересованих сторін;

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення
освітньо-професійної програми забезпечують відповідність їх змісту,
декларованим цілям, урахування позицій заінтересованих сторін, чітке визначення
кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які узгоджені з
Національною рамкою кваліфікацій;

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного
перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення
встановлених для них цілей та їх відповідності потребам з освіти і суспільства,
включаючи опитування здобувачів освіти;

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення
та послідовного дотримання нормативних документів коледжу, що регулюють усі
стадії підготовки здобувачів освіти (прийом на навчання ,організація освітнього
процесу, визнання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація
тощо);

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності
оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу;

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності
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педагогічних(науково-педагогічних)працівників, застосування чесних і прозорих
правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку персоналу;

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької
діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки
здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою;

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації
для ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою
діяльністю закладу;

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та
легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні
програми, умови і процедури присвоєння ступеня вищої освіти та кваліфікацій;

10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками
закладу освіти та здобувачами освіти, у тому числі створення і забезпечення
функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату та інших порушень академічної доброчесності, притягнення порушників
до академічної відповідальності;

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості
вищої освіти;

12) залучення здобувачів вищої освіти та роботодавців як повноправних
партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти;

13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому
процесі;

14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством,
установчими документами закладів вищої освіти або відповідно до них.

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
закладу (внутрішня система забезпечення якості освіти) за поданням коледжу
може оцінюватися центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості
освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та
забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи
забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки за поданням центрального органу
виконавчої влади із забезпечення якості освіти.
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8. Перелік нормативних документів

1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №
2145-VIIIURL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
#Text
2. Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019
№2745-VIIIURL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження

Національноїрамкикваліфікацій»(зізмінами)від 23.11.2011№ 1341
URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text
4. Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження переліку галузей

знань іспеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
від29.04.2015 №266

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text
5. НаказМіністерстваосвітиінаукиУкраїни«ПрозатвердженняМетодичнихр

екомендаційщодорозробленнястандартівфаховоїпередвищоїосвіти»від13.07.2020
№ 918

URL:https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-sh
odo-rozroblennya-standartiv-fahovoyi-peredvishoyi-osviti

6. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження
стандартувищоїосвітизаспеціальністю204«Технологіявиробництваіпереробкипрод
укції тваринництва» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
від21.12.2018 р.№ 1432

URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standart
y/12/21/204-tekhnologiya-virobnitstva-i-pererobki-produktsii-tvarinnitstvabakalavr.pdf

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij%20-shodo-rozroblennya-standartiv-fahovoyi-peredvishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij%20-shodo-rozroblennya-standartiv-fahovoyi-peredvishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/204-tekhnologiya-virobnitstva-i-pererobki-produktsii-tvarinnitstva%20bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/204-tekhnologiya-virobnitstva-i-pererobki-produktsii-tvarinnitstva%20bakalavr.pdf
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Матриця відповідності визначених компетентностей НРК

Класифікація
компетентностей НРК

Знання
Зн1 Всебічні
спеціалізовані
емпіричні та
теоретичні знання у
сфері навчання
та/або професійної
діяльності,
усвідомлення меж
цих знань

Уміння/навички
Ум1 Широкий спектр когнітивних
та практичних умінь/навичок,
необхідних для розв’язання
складних задач у спеціалізованих
сферах професійної діяльності
та/або навчання
Ум2 Знаходження творчих рішень
або відповідей на чітко визначені
конкретні та абстрактні проблеми на
основі ідентифікації та застосування
даних;
Ум3 Планування, аналіз, контроль
та оцінювання власної роботи та
роботи інших осіб у
спеціалізованому контексті

Комунікація
К1 Взаємодія з колегами,
керівниками та клієнтами
у питаннях, що
стосуються розуміння,
навичок та діяльності у
професійній сфері та/або
у сфері навчання
К2 Донесення до
широкого кола осіб
(колеги, керівники,
клієнти) власного
розуміння, знань,
суджень, досвіду, зокрема
у     сфері     професійної
діяльності

Відповідальність і
автономія
ВА1 Організація та нагляд
(управління) в контекстах
професійної діяльності або
навчання в умовах
непередбачуваних змін
ВА2 Покращення
результатів власної
діяльності і роботи інших
ВА3 Здатність
продовжувати навчання з
деяким ступенем автономії

1 2 3 4 5
Загальні компетентності
ЗК1 Зн1 Ум1 К1, К2 ВА1
ЗК2 Зн1 Ум1 К1, К2 ВА1,ВА2,ВА3
ЗК3 Зн1 Ум1,Ум2 К1, К2 ВА2,ВА3
ЗК4 Зн1 Ум1 К1, К2 ВА2,ВА3
ЗК5 Зн1 Ум1 К1, К2 ВА2,ВА3
ЗК6 Зн1 Ум1 К1, К2 АВ2,ВА3
ЗК7 Зн1 Ум1 К1, К2 АВ1,АВ2
ЗК8 Зн1 Ум1 К1 АВ1

Спеціальні компетентності
СК1 Зн1 Ум1, УМ3 К1, К2 ВА1,ВА2,ВА3
СК2 Зн1 Ум1,Ум2,Ум3 К1, К2 ВА1,ВА2,ВА3
СК3 Зн1 Ум1,Ум3 К1, К2 ВА1,ВА2,ВА3
СК4 Зн1 Ум1,Ум2,УМ3 К1, К2 ВА1,ВА2,ВА3
СК5 Зн1 Ум1 К1 ВА1,ВА2,ВА3
СК6 Зн1 Ум1,Ум2,Ум3 К1 ВА1,ВА2,ВА3



13

СК7 Зн1 Ум1,Ум3 К1,К2 ВА1,ВА2,ВА3
СК8 Зн1 Ум1 К1,К2 ВА1,ВА2,ВА3
СК9 Зн1 Ум1 К1,К2 ВА1,ВА2,ВА3
СК10 Зн1 Ум1,Ум3 К1,К2 ВА1,ВА2
СК11 Зн1 Ум1,Ум2, УМ3 К1, К2 ВА1,ВА2,ВА3
СК12 Зн1 Ум1 К1, К2 ВА1,ВА2,ВА3
СК13 Зн1 Ум1 К1, К2 ВА1,ВА2,ВА3
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Матриця відповідності визначених результатів навчання та компетентностей

Результа
ти
Навчанн
я

Компетентності
Загальні компетентності Спеціальні компетентності

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 СК11 СК12 СК13

РН1 + + + + +
РН2 + + + + + +
РН3 + + + +
РН4 + + + + + + + +
РН5 + + + + + + +
РН6 + + + +
РН7 + + + + + + +
РН8 + + + + + + + +
РН9 + + + + + + +
РН10 + + + + + +
РН11 + + + + + + + +
РН12 + + + + +
РН13 + + + + + +
РН14 + + + + + +
РН15 + + + + + + + + + +
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РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗА ГРУПАМИ
КОМПОНЕНТІВ  ТА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ

№ з/п Цикл підготовки

Обсяг навчального навантаження (кредитів
ЄКТС/%)

Обов’язкові
компоненти

освітньої
програми

Вибіркові
компоненти
освітньої
програми

Всього за весь
термін навчання

1 Цикл загальної
підготовки 49/27,2% - 49/27,2%

2 Цикл професійної та
практичної підготовки 45,5/25,3% 17/9,4% 119/34,7%

3 Практичне навчання 56,5/31,3% - 56,5/31,3%

4 Екзаменаційна сесія 12/6,7% - 12/6,7%
Всього за весь термін навчання 111,5/56,5% 17/9,4% 180/100%

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Код
н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні
дисципліни, курсові проекти (роботи),

практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового

контролю
1.1. Обов’язкові компоненти спеціальності
Цикл соціально-гуманітарної підготовки

01 Історія України 1,5 Екзамен
02 Українська мова (за професійним

спрямуванням)
1,5 Екзамен

03 Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)

6,0 Диф.залік

04 Культурологія 1,5 Диф.залік
05 Основи правознавства 1,5 Диф.залік
06 Основи філософських знань 1,5 Диф.залік

07 Соціологія 1,5 Диф.залік
08 Основи економічної теорії 1,5 Екзамен
09 Фізичне виховання 6,0 Диф.залік
10 Вища математика 1,5 Диф.залік
11 Інформатика і комп’ютеризація 3,0 Диф.залік
12 Безпека життєдіяльності 1,5 Диф.залік
13 Основи екології 1,5 Диф.залік
14 Основи генетики та селекції с.г. тварин 4,0 Диф.залік
15 Розведення с/г тварин 4.0 Екзамен
16 Анатомія і фізіологія с.г. тварин 5,0 Екзамен
17 Основи охорони праці 1,5 Екзамен
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18 Неорганічна хімія з основами аналітичної та
органічної

3,0 Диф.залік

19 Мікробіологія 1.5 Диф.залік
Екзамени 6

Всього за цикл 49 -
Цикл професійної та практичної підготовки

01 Технологія кормів з осн. кормовиробн. 3 Диф.залік
02 Механізація виробничих процесів у тваринн. 3 Екзамен
03 Годівля с/г тварин 4 Екзамен
04 Гігієна тварин з осн. ветеринарії 3 Екзамен
05 Технологія відтворення с.г. тварин 4 Екзамен
06 Технологія виробництва молока і ялов. 5 Екзамен
07 Технологія виробництва продукції свинарства 4,5 Екзамен

08 Технологія виробництва продукції
птахівництва

2 Диф.залік

09 Конярство 1,5 Диф.залік
10 Стандартизація продукції тваринництва і

метрологія
1,5 Диф.залік

11 Економіка виробн. продукції твар. 2 Екзамен
12 Організація виробн. і бізнес. діяльності у

тваринництві
3 Екзамен

13 Менеджмент і маркетинг 1,5 Диф.залік
14 Основи бухгалтерського обліку 1,5 Диф.залік
15 Тех. облад. цехів по переробці продукції

тваринництва
2 Екзамен

16 Технологія перер. продукції тварин. з
основами виробничої санітарії

4 Екзамен

Варіативна частина
17 Охорона праці в галузі тваринництва 1,5 Екзамен
18 Вступ в спеціальність 1,5 Диф.залік
19 Технологія виробництва продукції

бджільництва 2 Диф.залік

20 Технологія вирощування риби 1,5 Диф.залік
21 Технологія виробництва продукції

кролівництва та звірівництва 1,5 Диф.залік

22 Технологія виробництва продукції козівництва 2 Диф.залік

23 Професійна орієнтація випускників 1,5 Диф.залік
24 Технологія виробництва продукції вівчарства 1,5 Диф.залік

25 Технологія молока і молочних продуктів 4 Екзамен
Екзамени 12

Всього за цикл 62,5 -
01 Ознайомлювальна: для одержання первинних 1,5
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професійних умінь і навичок
02 Оператор з штучного осіменіння с/г тварин і

птиці 6

03 Технологія виробництва продукції свинарства 3,5
04 технологія виробництва молока і яловичини 4
05 Конярство 1,5
06 Технологія виробництва продукції

птахівництва 1,5

07 Розведення с/г тварин 1,5
08 Анатомія і фізіологія сільськогосподарських

тварин
1,5

09 Технологія виробництва продукції вівчарства 1,5
10 Технологія виробництва продукції козівництва 1,5
11 Годівля с/г тварин 1,5
12 Технологія обладнання цехів по переробці 1,5
13 Технологія переробки продукції тваринництва 4
14 Рішення виробництва ситуаційних задач 1,5
15 Технологія молока і молочної продукції 3
16 Технологія виробництва продукції

бджільництва
6

Технологічна практика 9
Переддипломна практика 6
Разом по практичному навчанню 56,5
Екзаменаційна сесія 12

Всього за освітню програму 180 -

Корисні посилання:
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2018 №570 «Про

затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів
освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової
загальної середньої освіти».

URL:https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi
-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovku-molodshih-s
pecialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovku-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovku-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovku-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti

