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Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни «Ветеринарно-гігієнічні та 

зоотехнічні основи організації молочних ферм» – надання студентами 

спеціальних знань, необхідних теоретичних та практичних навичок, пов’язаних із 

сучасними та новими компонентами технологічних процесів з виробництва і 

переробки продукції тваринництва з забезпеченням оптимальних умов утримання 

сільськогосподарських тварин, біологічної безпеки та здійсненням технологічного 

контролю сучасних технологій з виробництва молока для ефективного ведення 

господарської діяльності підприємства.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Ветеринарно-гігієнічні та 

зоотехнічні основи організації молочних ферм» є:  

– ознайомлення з професійною діяльністю, яка пов’язана з ветеринарно-

гігієнічними та зоотехнічними основами організації молочних ферм;  

– отримання знань щодо застосування доцільної системи та способів 

утримання сільськогосподарських тварин і забезпечення мікроклімату 

технологічних приміщень;  

– вивчення вимог щодо проведення санітарно-гігієнічних і профілактичних 

заходів на фермах, забезпечення біологічної безпеки збереження навколишнього 

середовища на підприємствах із виробництва та переробки продукції 

тваринництва;  

– формування знань з відтворення, закономірності індивідуального 

розвитку, розведення та утримання сільськогосподарських тварин для ефективної 

професійної діяльності у галузі тваринництва;  

– набуття комплексу знань про сучасні технологічні процеси та технології 

виробництва і переробки молока. 

 

В результаті вивчення курсу «Ветеринарно-гігієнічні та зоотехнічні основи 

організації молочних ферм» студент повинен:  

знати: 

• предметну область та розуміти професійну діяльність, загальні положення, 

терміни і ветеринарно-санітарні правила; 

• вимоги України при організації молочних ферм та збереженню 

навколишнього середовища;  

• способи організації оптимальних санітарно-гігієнічних умов для 

розведення, утримання та оптимізація мікроклімату технологічних 

приміщень. 

• сучасні науково-обґрунтовані технології та види технологічного контролю 

технологій з виробництва молока для подальшої переробки у високожирні 

та білкові продукти. 

вміти: 

• використовувати сучасну нормативну базу та законодавчі акти при 

організації ферм та інших об’єктів із виробництва і переробки продукції 
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тваринництва для забезпечення оптимальних умов утримання 

сільськогосподарських тварин і мікроклімату технологічних приміщень; 

• забезпечувати збереження природного середовища та її оздоровлення за 

рахунок впровадження зоогігієнічних нормативів і ветеринарно-санітарних 

правил на практиці; 

• використовувати сучасні знання про способи відтворення, закономірності 

індивідуального розвитку та розведення тварин для ефективного ведення 

господарської діяльності підприємства; 

• навчати співробітників підприємства сучасним та новим компонентів 

технологічних процесів з виробництва і переробки продукції тваринництва; 

• застосовувати сучасні методики для забезпечення параметрів, здійснення 

технологічного контролю та впровадження науково-обґрунтованих 

технологій на підприємствах виробництва і переробки продукції 

тваринництва; 

• забезпечувати дотримання біологічної безпеки на підприємствах із 

виробництва та переробки продукції тваринництва. 

 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Ветеринарно-гігієнічні та 

зоотехнічні основи організації молочних ферм» здобувач вищої освіти отримує 

наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які  

визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 204 «Технології виробництва 

та переробки продукції тваринництва» та освітньо-професійній програмі 

«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» підготовки 

бакалаврів. 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

з технології виробництва і переробки продукції тваринництва або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та методів зооінженерії і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 
 

Загальні компетентності: 

ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 8. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
 

Спеціальні  компетентності: 

СК 2. Здатність використовувати сучасні знання про способи відтворення, 

закономірності індивідуального розвитку та розведення тварин для ефективної 

професійної діяльності у галузі тваринництва. 

СК 5. Здатність застосовувати доцільні системи та способи утримання 

сільськогосподарських тварин і контролювати та оптимізувати мікроклімат 

технологічних приміщень. 

СК 13. Здатність використовувати спеціальні знання для проведення 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/204-tekhnologiya-virobnitstva-i-pererobki-produktsii-tvarinnitstva-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/204-tekhnologiya-virobnitstva-i-pererobki-produktsii-tvarinnitstva-bakalavr.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/204b-tvppt2021.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/204b-tvppt2021.pdf
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санітарно-гігієнічних і профілактичних заходів на фермах та інших об’єктах із 

виробництва і переробки продукції тваринництва.  
 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Навчати співробітників підприємства сучасних та нових 

компонентів технологічних процесів з виробництва і переробки продукції 

тваринництва.  

ПРН 6. Впливати на дотримання вимог щодо збереження навколишнього 

середовища.  

ПРН 8. Застосовувати знання з відтворення та розведення 

сільськогосподарських тварин для ефективного ведення господарської діяльності 

підприємства. 

ПРН 11. Забезпечувати оптимальні умови утримання сільськогосподарських 

тварин і мікроклімат технологічних приміщень. 

ПРН 13. Забезпечувати параметри та здійснювати технологічний контроль 

сучасних технологій з виробництва молока та яловичини. 

ПРН 16. Впроваджувати і використовувати на практиці науково-

обґрунтовані технології виробництва і переробки продукції тваринництва. 

ПРН 19. Забезпечувати дотримання біологічної безпеки на підприємствах із 

виробництва та переробки продукції тваринництва. 

 

1.3. Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні – «Технічна мікробіологія»; «Розведення і генетика 

сільськогосподарських тварин і птиці»; «Анатомія, фізіологія і гістологія»; 

«Годівля сільськогосподарських тварин»; «Біохімія з основами фізіології 

харчування»; «Технологія кормів з основами кормовиробництва»; «Хімія 

молочної сировини»; «Генотипи ссавців у формуванні якості молока»; 

«Фізіологія і господарсько-корисні ознаки тварин у формування якості молока».  

Послідовні – «Ветеринарно-санітарна і технологічна експертиза молока»; 

«Біобезпека і радіобіологія»; «Екологія у виробництві і переробці продукції 

тваринництва»; «Безпечність у виробництві та переробці молока»; «Ветеринарно-

санітарна та технологічна експертиза м`ясних і молочних продуктів»; «Основи 

ветеринарної медицини»; «Основи проектування підприємств з виробництва і 

переробки продукції тваринництва»; «Технологія переробки молока», «Курсовий 

проект з дисципліни «Технологія переробки молока», «Атестаційний іспит»; 

«Переддипломна практика»; «Кваліфікаційна робота бакалавра». 

 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Кількість кредитів ECTS- 3,0; годин – 90 

Навчальна дисципліна викладається на 2 курсі у 4 семестрі денної та заочної 

форм навчання 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 44 20 24 

заочна 18 8 10 

Самостійна робота, годин Денна -46 Заочна – 72 
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2. Зміст дисциплін 

2.1. Програма змістовних модулів 

№ 

лекції 
Зміст лекції 

Кількість 

годин 

ден. заоч. 

Змістовий модуль 1: Ветеринарно-гігієнічні та зоотехнічні основи організації 

молочних ферм з відтворення та розведення сільськогосподарських тварин для 

ефективного ведення господарської діяльності підприємства. 
1. Вступ. Знання та розуміння предметної області та професійної 

діяльності при організації молочних ферм. Загальні положення, терміни, 

ветеринарно-санітарні правила та зоогігієнічні норми утримання 

сільськогосподарських тварин. 

2 0,5 

2. Ветеринарно-санітарні вимоги України при організації молочних ферм з 

відтворення та розведення сільськогосподарських тварин для ефективного 

ведення господарської діяльності підприємства. Загальні положення. 

Ветеринарно-санітарні вимоги до дійних корів, території ферм, приміщень ферм, 

обладнання та до технології доїння та первинної обробки молока. 

2 0,5 

3. Вимоги до питної води, водопостачання та збереження навколишнього 

середовища при організації молочних ферм. Властивості води. Санітарно-

гігієнічні вимоги до питної води. Системи водопостачання. Санітарно-гігієнічні 

вимоги до водопостачання. Оцінка методів очистки і знезараження води. 

Обладнання до водопостачання в господарстві. 

2 1 

4. Оптимальні санітарно-гігієнічні умови для розведення і утримання 

сільськогосподарських тварин. Профілактичні заходи по утриманню 

тварин. Санітарно-гігієнічні вимоги до тваринницьких підприємств і приміщень.  
2 1 

5. Формування та оптимізація мікроклімату технологічних приміщень. 
Зоотехнічні і санітарно-гігієнічні вимоги. Погода, клімат і їх влив на здоров’я і 

продуктивність тварин. Вплив мікроклімату на організм тварин. Гігієнічна 

характеристика температури, вологості і руху повітря  

2 1 

6. Санітарно-гігієнічні і профілактичні заходи на фермах із 

виробництва і переробки продукції тваринництва. Дезінфекція та 

дезінсекція, їх види. Характеристика фізичних засобів дезінфекції. Поняття про 

"дезінсекцію", її види. Техніка для проведення дезінфекції та дезінсекції. 

Дератизація. Способи проведення дератизації. Механічний, хімічний та 

біологічний методи дератизації.  

2 1 

Разом за 1 модуль 12 5 

Змістовий модуль 2: Сучасні науково-обґрунтовані технології та технологічний 

контроль на підприємствах виробництва і переробки молока. 
7. Сучасні та нові компоненти технологічних процесів з виробництва і 

переробки продукції. Системи технологій утримання тварин у молочному 

скотарстві. Технології прив’язаного та безприв’язаного утримання тварин. 

Технології утримання ремонтного молодняку. Системи технологій доїння корів. 

2 1 

8. Забезпечення параметрів та здійснення технологічного контролю 

сучасних технологій з виробництва молока для подальшої переробки 

у високожирні та білкові молочні продукти. Методи обліку і оцінка 

молочної продуктивності корів. Методи відбору проб молока для оцінки його 

фізико-хімічних показників. Показники якості молочної сировини. Вимоги 

нормативних документів, що висуваються до якості та хімічного складу молока-

сировини. Санітарно-гігієнічні умови отримання якісного молока.  

2 1 

9. Сучасні науково-обґрунтовані технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва на фермах. Потоково-фазові технології виробництва 

молока. Операційні технології виробництва молока. Раціоналізація робочих 

процесів у скотарстві. 

2 0,5 
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№ 

лекції 
Зміст лекції 

Кількість 

годин 

ден. заоч. 

10. Дотримання біологічної безпеки на підприємствах із виробництва та 

переробки продукції тваринництва. Управління фермою і санітарія. 

Захист від диких тварин, гризунів і комах. Управління здоров'ям тварин.  

Персонал, відвідувачі. Безпека споживачів 

2 0,5 

Разом за 2 модуль 8 3 

Разом годин з дисципліни 20 8 
 

2.2. Перелік практичних робіт 

№ 

практ.роб. 
Назва практичних робіт 

Кількість 

годин 

заоч заоч 

1 Аналіз показників ґрунту, джерел води та кліматичних умов для 

організації молочних ферм з відтворення та розведення 

сільськогосподарських тварин. 

4 2 

2 Визначення хімічних і фізичних показників води. Аналіз стічних для 

дотримання вимог щодо збереження навколишнього середовища  

4 2 

3 Зоогігієнічний контроль мікроклімату в тваринницьких приміщеннях 4 1 

4 Вивчення ветеринарно-санітарних та гігієнічних норм і правил доїння 

та утримання корів. 

4 1 

5 Технологічний контроль та сутність технологічних операцій 

первинного оброблення молока на молочних фермах. 

4 2 

6 Організація, методи і техніка проведення дезінфекції, дезінсекції та 

дератизації молочних ферм для забезпечення біологічної безпеки 

4 2 

Разом годин з дисципліни 24 10 
 

2.3. Перелік завдань до самостійної роботи 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість 

годин 

ден. заоч. 

1. Стан і гігієна оцінювання повітряного середовища, води та ґрунту для 

забезпечення оптимальних умов утримання сільськогосподарських 

тварин і мікроклімат технологічних приміщень. 

5 10 

2. Санітарно-гігієнічні вимоги до кормів. Гігієнічні вимоги до режиму 

годівлі тварин. Вплив кормів на якість та склад молока. 

6 8 

3. Основні правила особистої гігієни працівників на фермах та інших 

об’єктах із виробництва і переробки продукції тваринництва. 

6 9 

4. Біологічна безпека на підприємствах із виробництва та переробки продукції 

тваринництва. Дератизація. Способи проведення дератизації. Санітарна 

загроза гризунів. Механічний, хімічних та біологічний методи дератизації. 

6 10 

5 Ветеринарний захист тварин. Основи зберігання та переробки молочної 

сировини. Енерго- та ресурсощадні технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

8 10 

6 Науково обґрунтовані технології виробництва отримання сировини з 

заданим хімічним складом та подальшою переробкою у продукцію з 

високим вмістом жиру 

8 10 

7 Науково обґрунтовані технології виробництва отримання сировини з 

заданим хімічним складом та подальшою переробкою у продукцію з 

високим вмістом білка 

7 15 

Разом годин з дисципліни 46 72 
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3. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Види контролю: поточний, підсумковий – д. залік 
 

Нарахування балів за виконання змістовного модуля 
 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min max 
Кількість 

робіт 

Сумарні 
бали 

Кількіст

ь робіт 

Сумарні 
бали 

min mах min mах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Ветеринарно-гігієнічні та зоотехнічні основи організації 

молочних ферм з відтворення та розведення сільськогосподарських тварин для 

ефективного ведення господарської діяльності підприємства. 
 Виконання практичних 

робіт 
4 8 4 16 32 4 16 32 

Опрацювання тем, не 
винесених на лекції 

2 4 4 8 16 4 8 16 

Підготовка до практичних 

занять 
1 2 4 4 8 4 4 8 

Проміжна сума    28 56  28 56 

Модульний контроль 24 50  32 44  32 44 

Оцінка за змістовий 

модуль 1 
   60 100  60 100 

Змістовий модуль 2. Сучасні науково-обґрунтовані технології та технологічний 

контроль на підприємствах виробництва і переробки молока. 

Виконання практичних 
робіт 

4 8 2 8 16 2 8 16 

Опрацювання тем, не 
винесених на лекції 

6 12 3 18 36 3 18 36 

Підготовка до практичних 

занять 
2 4 2 4 8 2 4 8 

Проміжна сума    30 60  30 60 

Модульний контроль  30 40  30 40  30 40 

Оцінка за змістовий 

модуль 2 
   60 100  60 100 
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