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1. Загальна інформація 

 

Тип дисципліни – обовʼязкова  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на 3 курсі у 6 семестрі для студентів денної та 

заочної форми навчання. 

Кількість кредитів – 4.0, годин – 120.  

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 60 20 40 

заочна 24 8 16 

Самостійна робота, годин Денна - 60 Заочна - 96 

 

Розклад занять 

  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

Програмою дисципліни «Стандартизація, облік і звітність у виробництві та переробці 

продукції тваринництва» передбачено вивчення матеріалу щодо порядку здійснення 

первинного обліку матеріальних цінностей, основних засобів, праці та її оплати, оволодіння 

практичними основами розробки нормативної документації на різноманітні види продукції. 

Набуття знань та вмінь з предметної області та розуміння професійної діяльності, вивчення 

сучасних та нових технологічних процесів з виробництва і переробки продукції тваринництва. 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність теоретичних та практичних 

знань з питань формування професійних знань і навичок зі стандартизації, обліку і звітності. 

Міждисциплінарні звʼязки: попередні – Вища математика, Інформатика та інформаційні 

технології, Розведення і генетика сільськогосподарських тварин і птиці, послідовні – 

https://tm.onaft.edu.ua/nauchnaya-rabota-kafedry/pratsivniki-kafedri/
https://tm.onaft.edu.ua/nauchnaya-rabota-kafedry/pratsivniki-kafedri/
mailto:%20skripnichenkodm@gmail.com
http://technology-meat.onaft.edu.ua/?page_id=70
http://technology-meat.onaft.edu.ua/?page_id=70
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php


Технологічні основи переробки молока, Технологія переробки м’яса, КП з дисципліни Технологія 

переробки м’яса. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Стандартизація, облік і звітність у виробництві та 

переробці продукції тваринництва» є оволодіння студентами теоретичними та практичними 

знаннями зі стандартизації, обліку і звітності у виробництві та переробці продукції 

тваринництва, як інструментів формування якості продукції, а також підготовка здобувачів 

вищої освіти до свідомого вивчення суміжних дисциплін. 

Завданням курсу навчальної дисципліни є формування професійних знань і навичок зі 

стандартизації, обліку і звітності, оволодіння практичними основами розробки нормативної 

документації на різноманітні види продукції; аналіз наявного стану підготовки сучасної 

нормативно-правової документації в харчовій галузі. 

В результаті вивчення курсу «Стандартизація, облік і звітність у виробництві та переробці 

продукції тваринництва» студенти повинні:  

знати:  

- предметну область та розуміння професійної діяльності; 

- сучасні та нові компоненти технологічних процесів з виробництва і переробки 

продукції тваринництва; 

- закони економіки, організації та менеджменту у виробництві та переробці продукції 

тваринництва; 

- порядок здійснення первинного обліку матеріальних цінностей, основних засобів, праці 

та її оплати; 

-  міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності. 

вміти:  

- застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

- виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- аналізувати господарську діяльність підприємства, вести первинний облік матеріальних 

цінностей, основних засобів, праці та її оплати; 

- навчати співробітників підприємства сучасних та нових компонентів технологічних 

процесів з виробництва і переробки продукції тваринництва; 

- застосовувати закони економіки, організації та менеджменту у виробництві та переробці 

продукції тваринництва; 

- здійснювати первинний облік матеріальних цінностей, основних засобів, праці та її 

оплати; 

- застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

 

Види контролю: поточний, підсумковий – диф. залік. 
 

Нарахування балів 
 

Інформаційні ресурси 
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https://tm.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A0%D0%9F_%D0%A1%D0%9E%D1%96%D0%97%D1%83%D0%92%D1%82%D0%B0%D0%9F%D0%9F%D0%A2-2.pdf


7. Політика  

 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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