
АНОТАЦІЯ 

Основи фахової діяльності. (бак 2021 р.н.) 

Обов’язкова. Професійної підготовки. 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: допомогти адаптації 

першокурсників у вищому навчальному закладі (ВНЗ), ознайомити їх з його 

історією, структурою, організацією навчального процесу, системою та 

методикою навчання за вибраною спеціальністю, аграрною політикою в 

Україні, станом та перспективами розвитку тваринництва та її переробної 

галузі, сприяти естетичному вихованню, формуванню моральності, загальної 

та професійної культури студентів вищого навчального закладу. 

Основні завдання навчальної дисципліни: ознайомлення здобувачів 

вищої освіти з їх майбутньою спеціальністю та особливістю організації 

навчального процесу; розкриття значення тваринництва в житті людини і 

структурі народного господарства; ознайомлення першокурсників зі станом, 

структурою і перспективами розвитку тваринництва в Україні і світі.  

Компетентності: 

Загальні: 

ЗК 2. 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. 

ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 6. Здатність працювати в команді та мати навички міжособистісної 

взаємодії. 

Фахові: 

ФК 1. Здатність використовувати професійні знання в галузі виробництва і 

переробки продукції тваринництва для ефективного ведення бізнесу. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Навчати співробітників підприємства сучасних та нових 

компонентів технологічних процесів з виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

ПРН 21. Знати основні історичні етапи розвитку предметної області. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Предмет, мета і завдання дисципліни «Основи фахової діяльності» та 

її місце в навчальному плані підготовки технолога 

Тема 2. Наука і освіта, їх структура та сучасний стан 

Тема 3. Історія, сьогодення і майбутнє Полтавської державної аграрної 

академії 

Тема 4. Дещо з історії тваринництва і факультету ТВППТ Полтавської 

державної аграрної академії 



Тема 5. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва як 

прикладна наука. Виробництво продукції тваринництва в світі, Україні і на 

Полтавщині сьогодні 

Тема 6. Системотворні фактори сільського господарства і зокрема 

тваринництва 

Тема 7. Системи ведення тваринництва. Біологічні особливості і 

характеристика великої рогатої худоби. Біологічні особливості тварин 

основних і допоміжних галузей тваринництва. 

Тема 8. Сільське господарство і, зокрема, тваринництво, у людському 

суспільстві. 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин – 90 

Кількість кредитів – 3 

Форма семестрового контролю – залік 

 


