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Загальний опис дисципліни  

Предметом дисципліни «Сучасні технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва» (за видами тварин) є новітні теоретичні і практичні 

основи розробляння та впровадження у виробництво актуальних і 

ресурсозберігаючих технологій виробництва і переробки продуктів 

тваринництва. 

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних 

навичок щодо удосконалення технологій виробництва і переробки 

високоякісної продукції тваринництва (за видами тварин), спрямованих на 

ресурсо- та енергозбереження. 

Теми лекцій 

Тема 1. Виробництво і переробка органічної продукції тваринництва. 

Тема 2. Впровадження моделей нових технологічних рішень сучасних 

методичних підходів до розроблення окремих елементів вирощування 

ремонтного молодняку 

Тема 3. Практичне застосування сучасних методичних підходів до 

розроблення технологій виробництва і переробки молока 
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Тема 4. Впровадження сучасних методичних прийомів розроблення 

технологічних процесів виробництва і переробки продукції бджільництва 

Тема 5. Сучасні методичні підходи до технологічних рішень 

виробництва і переробки яловичини у спеціалізованому м’ясному і 

молочному скотарстві 

Тема 6. Сучасні технології промислового птахівництва 

Тема 7. Шляхи оптимізації виробництва свинини 

Тема 8. Технологічні модулі виробництва і переробки продукції 

вівчарства і козівництва 

Тема 9. Оптимізація виробництва продукції звірівництва 

Теми лабораторних (практичних) занять 

Тема 1. Визначення кількості та порядку виконання технологічних 

операцій під час виробництва і переробки продукції скотарства 

Тема 2. Розроблення технологічних карт виробництва і переробки 

продукції скотарства (вирощування ремонтного молодняку, виробництво 

молока, яловичини) 

Тема 3. Розрахунки виробництва продукції птахівництва за 

застосування різних технологічних схем 

Тема 4. Розрахунки виробництва продукції свинарства за застосування 

різних технологічних схем 

Тема 5. Розрахунки виробництва продукції вівчарства і козівництва за 

застосування різних технологічних схем 

Тема 6. Розрахунки виробництва продукції звірівництва за 

застосування різних технологічних схем 

Тема 7. Обґрунтування економічної ефективності виробництва 

продукції бджільництва 
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