ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Витяг
з протоколу № 2
засідання Вченої ради факультету ветеринарної медицини і технологій у
тваринництві
21 жовтня 2019 року
Членів ради: 23
Присутні: 21

Порядок денний

4. Різне
4.3. Слухали: інформацію голови Вченої ради факультету, доцента
Цвігуна О.А. про затвердження списку вибіркових навчальних дисциплін, які
підлягали процедурі вибору здобувана вищої освіти (список додається).

Результати голосування:
“За” -2 1
“Проти” - немає
“Утрималися” - немає

Ухвалили: затвердити список вибіркових навчальних дисциплін, які
підлягали процедурі вибору здобувана вищої освіти (список додається)

Голова, доцент
Секретар, доцент

О.А. ІДвігун
Ю.М. Євстафієва

Список вибіркових навчальних дисциплін
204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
ОПП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
ОС «Бакалавр» 4 курс
Професійна адаптація
Технологія первинної переробки молока
Технологія переробки туш тварин
Організація виробничих процесів
Виробництво та оцінка якості кормів
Технологія переробки молока
Раціональне харчування людини
Організація виробничих процесів в галузі переробки продукції
тваринництва
ОС «Бакалавр» 3 курс
Основи ветеринарної медицини
Товарознавство, стандартизація
Апробація і впровадження інновацій у тваринництві
Правознавство
Основи холодових технологій
Мікробіологія молока і молочних продуктів
Автоматизація виробничих процесів
Основи молекулярної біології
Політологія і соціологія
ОС «Бакалавр» 2 курс
Охорона праці і безпека життєдіяльності
Виробництво та оцінка якості кормів
Польове кормовиробництво
Біохімія молочних і м’ясних продуктів
Товарознавство, сортування і пакування тваринницької продукції
Оцінка технологічної придатності підприємств з виробництва і переробки
продукції тваринництва
ОС «Бакалавр» 2стн курс
Професійна адаптація та апробація і впровадження інновацій у тваринництві
Охорона праці і безпека життєдіяльності
Правознавство
Менеджмент та маркетинг у тваринництві
Раціональне харчування людини
Товарознавство, стандартизація, організація виробничих процесів та
технологічний контроль якості і безпеки харчових продуктів
Етологія та біоетика
Організація виробничих процесів в галузі переробки продукції тваринництва
Основи холодових технологій
Біохімія молочних і м’ясних продуктів

Товарознавство, сортування і пакування тваринницької продукції
Оцінка технологічної придатності підприємств з виробництва і переробки
продукції тваринництва
ОС «Магістр»
Організація бізнесу при виробництві і перерорбці продукції тваринництва
Наукове обгрунтування технологій виробництва продукції тваринництва
Системи годівлі жуйних тварин
Системи годівлі моногастричних тварин
Годівля несільськогосподарських тварин
Економіка і маркетинг харчових продуктів тваринництва
Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини
Енергозберігаючі технології виробництва продукції тваринництва
Технологія переробки продукції тваринництва з основами ветсанекспертизи
Технологічне обладнання підприємств по переробці продукції тваринництва
ОПП «Кінологія» (заочна форма)
ОС «Магістр»
Генетика поведінки собак
Годівля несільськогосподарських тварин
Наукове обгрунтування технологій виробництва продукції тваринництва
Організація бізнесу при виробництві і переробці продукції тваринництва
Племінна робота та відтворення собак
Польова хірургія та хвороби службових собак
Системи годівлі жуйних тварин
Системи годівлі моногастричних тварин
Системи живлення собак
Службове собаківництво
211 «Ветеринарна медицина»
ОПП «Ветеринарна медицина»
ОС «Магістр» 1. 4
Молекулярні методи біології в діагностиці хвороб тварин
Клінічна патофізіологія
Сучасні превентивні технології забезпечення здоровя тварин в промислових
умовах
Імунологія репродукції
Ветеринарна перинатологія
Інфекційні хвороби непродуктивних тварин
Інвазійні хвороби непродуктивних тварин
Інфекційні хвороби службових собак
Гігієна службових собак
Інвазійні хвороби службовихсобак
Генетика і селекція службових собак
Акушерство, гінекологія та андрологія в службовому собаківництві
Внутрішні хвороби службових собак

Польова хірургія службових собак
ОС «Магістр» 3 курс (6 р.н.)

Психологія
Етнокультурологія
Правознавство
Правова культура особистості
ОС «Бакалавр» 4 курс
Ветеринарна клінічна біохімія
Якість і безпека продукції АПК
Політологія
Біотехнологія відтворення продуктивних тварин

ОС «Бакалавр» 3 стн курс
Ветеринарна клінічна біохімія
Організація і економіка ветеринарної справи
Якість і безпека продукції АПК
Біотехнологія відтворення продуктивних тварин
Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині
Біотехнологія відтворення продуктивних тварин
ОС «Бакалавр» 2 стн курс
Охорона праці і безпека життєдіяльності
Техніка безпеки в службовому собаківництві
Годівля тварин
Гігієна службових собак
Генетика та основи розведення тварин
Генетика і селекція службових собак
Правознавство
Акушерство, гінекологія та андрологія в службовому собаківництві

