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1. Коротка анотація до курсу – Виробнича практика є важливою ланкою організації навчального процесу на
заключному етапі підготовки фахівців зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва» ОПП «Кінологія» і проводиться згідно розробленої програми. Загальн а тривалість практики – 270
годин. У період практики здобувачі вищої освіти поглиблюють свої теоретичні та практичні знання з: практики
дресирування та використання собак, розведення та відтворення собак, службового собаківництва, системи
живлення собак, методики і техніки дресирування собак і охорони праці.
2. Мета та цілі курсу - закріпити на практиці набуті у процесі теоретичного навчання знання та уміння з технології
виробництва молока яловичини; технології виробництва свинини; технології виробництва вівчарства, конярства; технології

виробництва продукції птахівництва; технології виробництва продукції бджільництва, звірівництва, кролівництва,
рибництва; первинної переробки продукції тваринництва, селекції службових собак; систем живлення службових собак;
розведення та відтворення собак; дресирування собак; охорони праці.
3. Формат курсу - Очний
4. Результати навчання – координувати проведення досліджень на відповідному науковому рівні; здатність
володіння на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації сільськогосподарських тварин, собак
класифікації порід, оцінці екстер'єру та поведінки тварин; уміння використовувати професійно-профільовані знання й
уміння в галузі практичного використання інформаційних та комунікаційних технологій; уміти правильно діагностувати
захворювання та надавати першу допомогу тварині при травмах, сонячних опіках тощо; демонструвати здатність
професійно спілкуватись в усній та письмовій формі вітчизняною та іноземною мовами; організовувати наукові
дослідження та обробляти їх результати; впроваджувати різні системи живлення тварин відповідно до місцевих умов та
виду тварин; проводити селекційно-племінні заходи з метою покращення племінних ресурсів тварин з метою подальшого
їх відтворення; впроваджувати інноваційні ресурсозберігаючі технології у виробництво і переробку продукції
тваринництва; використовувати біологічні, фізіологічні та біохімічні особливості тварин при обранні технології
виробництва, переробки продукції тваринництва, утримання та розведення собак та проведенні дослідницької діяльності;
прогнозувати ринкове середовище і визначати найбільш пріоритетні напрями досягнення високої ефективності
господарської діяльності і соціального розвитку підприємств різних форм власності; застосовувати при розведенні тварин
різних видів альтернативні джерела енергії.
5. Обсяг курсу
Вид заняття

Загальна кількість годин 270

Виробнича практика

270

6. Ознаки курсу:
Рік викладання

семестр

спеціальність

2020-2021

2

204 – ТВППТ
ОПП «Кінологія»

Курс
(рік навчання)
1М

Обов’язкова\
Вибіркова компонента
Обов’язкова (О)

7. Пререквізити – здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів «Розведення собак»,

«Генофонд собак», «Годівля собак», «Гігієна собак», «Охорона праці», «Генетика з біометрією», «Професійна адаптація»,
Селекція сільськогосподарських тварин».
8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – методичні рекомендації із проходження виробничої практики
в умовах господарства та оформлення звіту, бланк договору на проходження практики, направлення на практику,
повідомлення про прибуття на практику.
9. Схема курсу
Тиж./дата/год.-

1 тиж. 34
2 тиж. 34
3 тиж. 34
4 тиж. 34
5 тиж. 34
6 тиж. 34
7 тиж. 34
8 тиж. 32
ВСЬОГО: 270

Тема, план

Практика дресирування та використання собак.
Розведення та відтворення собак.
Службове собаківництво.
Системи живлення службових собак.
Методики і техніки дресирування собак.
Охорона праці
Матеріал і методика проведення досліджень, відповідно до теми дипломної роботи (проекту)
Теоретичне обґрунтування обраного дослідження

Форма
діяльності
(заняття)*
практика
практика
практика
практика
практика
практика
практика
практика

10. Система оцінювання та вимоги

Вид діяльності
Демонструвати знання з технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

Сума балів
8

Показувати знання і розуміння предметної області та розуміння професії.

8

Дотримуватися принципів саморегуляції і ведення здорового способу життя, демонструвати здатність
до адаптації та дії в новій ситуації.
Практикувати професійне спілкування; демонструвати роботу в команді.

8

Контролювати якість виконуваних робіт.

8

Практикувати нормовану годівлю тварин.

8

8

Вирішувати доцільність використання систем та способів утримання сільськогосподарських тварин та
контролювати і оптимізувати мікроклімат технологічних приміщень.

8

Наслідувати основні принципи економіки, організації та менеджменту у виробництві та переробці
продукції тваринництва.

8

Управляти сучасними технологіями виробництва продукції птахівництва.

8

Впроваджувати знання з морфології, фізіології та біохімії тварин у технологічний процес виробництва
продукції тваринництва для ефективного ведення галузі.

8

Організовувати та управляти технологічним процесом переробки продукції тваринництва.

8

Аналізувати господарську діяльність тваринницького підприємства, вести первинний облік
матеріальних цінностей, основних засобів, праці та її оплати.

8

Координувати проведення гігієнічних, ветеринарносанітарних і профілактичних заходів на фермах та
інших об’єктах із виробництва і переробки продукції тваринництва.

4

Всього

100
Картка оцінювання навчальних досягнень студента

Умови допуску до підсумкового контролю

Здача щоденника практики, звіту, для перевірки на кафедру

