
ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

підготовки здобувачів вищої освіти 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і  

переробки продукції тваринництва» 

галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Кваліфікація: «Бакалавр з технології виробництва і  

переробки продукції тваринництва» 

 

Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми з технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва або у процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів зооінженерії і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і 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. Здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях.  

ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК6. Здатність працювати в команді та мати навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт.  

ЗК8. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища.  

ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  



Спеціальні 

(фахові, предметні) 

компетентності 

спеціальності (К) 

ФК1. Здатність використовувати професійні знання в 

галузі виробництва і переробки продукції тваринництва 

для ефективного ведення бізнесу.  

ФК2. Здатність використовувати сучасні знання про 

способи відтворення, закономірності індивідуального 

розвитку та розведення тварин для ефективної професійної 

діяльності у галузі тваринництва.  

ФК3. Здатність використовувати знання з основних 

технологій заготівлі, виробництва та зберігання кормів для 

формування кормової бази підприємства.  

ФК4. Здатність до складання раціонів для різних видів і 

статево-вікових груп тварин та організації їх нормованої 

годівлі з урахуванням наявних фінансових та ресурсних 

обмежень.  

ФК5. Здатність застосовувати доцільні системи та способи 

утримання сільськогосподарських тварин і контролювати 

та оптимізувати мікроклімат технологічних приміщень.  

ФК6. Здатність застосовувати базові знання економіки, 

організації та менеджменту у виробництві та переробці 

продукції тваринництва.  

ФК7. Здатність здійснювати контроль технологічних 

процесів під час виробництва та переробки продукції 

скотарства.  

ФК8. Здатність здійснювати контроль технологічних 

процесів під час виробництва та переробки продукції 

свинарства.  

ФК9. Здатність здійснювати контроль технологічних 

процесів під час виробництва та переробки продукції 

птахівництва.  

ФК10. Здатність застосовувати знання морфології, 

фізіології та біохімії різних видів тварин для реалізації 

ефективних технологій виробництва і переробки їх 

продукції.  

ФК11. Здатність застосовувати знання організації та 

управління технологічним процесом переробки продукції 

тваринництва для ефективного ведення господарської 

діяльності підприємства.  

ФК12. Здатність аналізувати господарську діяльність 

підприємства, вести первинний облік матеріальних 

цінностей, основних засобів, праці та її оплати.  

ФК13. Здатність використовувати спеціальні знання для 

проведення санітарно-гігієнічних і профілактичних заходів 

на фермах та інших об’єктах із виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

Додаткові ФК14. Здатність на підставі знань з матеріалознавства, 



компетентності технічної механіки та технологічного обладнання цехів 

здійснювати фахове використання відповідної техніки, 

якісно виконувати елементи технологій у галузі 

тваринництва й первинної переробки тваринницької 

сировини 

ФК15. Здатність на підставі знань з мікробіології та 

радіобіології виконувати мікробіологічний та 

радіологічний аналізи окремих технологічних процесів та 

об’єктів, тваринницької сировини 

ФК16. Здатність на підставі знань з забою тварин і 

стандартизації продукції організовувати та здійснювати 

технологію забою, виконувати фахові дії з стандартизації 

тваринницьких об’єктів та процесів, сировини 

ФК17. Здатність на підставі знань організації виробництва, 

зоотехнічного обліку та програм автоматичного 

управління процесами здійснювати зоотехнічний облік та 

автоматизовано управляти системними процесами у 

тваринництві 

 
 


