
АНОТАЦІЯ 

ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОЛУКЦІЇ КОЗІВНИЦТВА» 

для здобувачів освітньо-професійного  ступеня  фаховий молодший бакалавр 

 

Місце дисципліни в навчальному плані – вибіркова фахова навчальна 

дисципліна. Загальний обсяг дисципліни:  3 кредити ЄКТС, 90 годин, з них: 

аудиторних – 30 годин,самостійне вивчення – 60 годин., 3 курс, 5 семестр. 

 Мета навчальної дисципліни: Підготувати висококваліфікованого 

фахівця з питань біологічних особливостей кіз, систем і методів їх годівлі, 

догляду і утримання, вирощування племінного молодняку, уміння вести 

цілеспрямовану племінну роботу, планувати виробництво продукції 

козівництва (вовни, пуху, козлятини, молока, козлин та шкір), її товарну 

переробку та реалізацію у господарствах різного типу з найменшими 

витратами, використовувати досвід вітчизняної та зарубіжної науки і практики.  

 

Завдання навчальної дисципліни. Дисципліна: «Технологія 

виробництва продукції козівництва» – займає важливе місце у формуванні 

знань кваліфікованих фахівців з питань вивчення та впровадження 

безпосередньо в умовах виробництва вовнової, пухової, м’ясної та іншої 

сировини вітчизняних і зарубіжних високоефективних енергозберігаючих 

безвідхідних технологій переробки сировини з виготовленням якісних 

продуктів харчування та кормів тваринного походження. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач фахової перед 

вищої освіти набуває компетентності: 

 

 – загальні:  

1. ЗК3 Здатність  та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

 



 – спеціальні:  

1. СК1  Здатність до застосування знань з морфологічних і фізіологічних 

особливостей сільськогосподарських тварин. 

2. СК2. Здатність забезпечувати підготовку кормів та раціональну годівлю 

с/г тварин. 

3. СК3. Здатність до застосування прийомів та методів розведення с/г 

тварин. 

4. СК4. Здатність використовувати методи та технології відтворення с/г 

тварин. 

5. СК11.Здатність використовувати  технологічне обладнання  при 

виробництві і переробці продукції тваринництва. 

6. СК13. Здатність використовувати професійні знання  та навички з 

технології виробництва продукції тваринництва. 

 Результати навчання  

1. РН4  Використовувати технології кормо виробництва, утримання, 

годівлі,розведення і відтворення тварин у професійній діяльності. 

2. РН5     Використовувати  основи анатомічної будови тіла і фізіології/г 

тварин у технологічних процесах виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

3. РН15.  Знати основи технологій виробництва продукції козівництва. 

Програма навчальної дисципліни:  

Тема 1. Вступ в дисципліну. 

Тема 2. Породи кіз та їх класифікація. 

Тема 3. Продукція кіз. 

 

Тема 4. Методи розведення і племінна справа у козівництві. Технологія 

відтворення стада кіз. 

Тема 5. Технологія  відтворення стада кіз. 

Тема 6. Бонітування кіз. 

Тема 7. Технологія годівлі, догляду та утримання кіз. 

Тема 8. Одержання, первинна обробка і переробка продукції кіз. Формування 

високотехнологічного,конкурентоздатного молочного козівництва України. 

Вид підсумкового контролю – залік. 

 



 


