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Вища освіта – спеціальність зооінженерія 
Науковий ступень - кандидат сільськогосподарських наук 06.02.04 Технологія виробництва продуктів тваринництва 
Вчене звання - доцент кафедри технології переробки і стандартизації продуктів тваринництва 
Досвід роботи – більше 10 років 
Показники професійної активності з тематики курсу:  

• авторка більше 5 методичних розробок; 

• досвід роботи у складі НМК10, підкомісія 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Сектору 
вищої освіти Науково-методичної ради МОН України (розробка галузевих стандартів ) з 2019 р. по теперішній час; 

• співавторка стандарту; 

• співавторка 2 тематичних публікацій; 

• учасниця наукових і методичних конференцій. 

телефон 0999542492, 
0961781900 

електронна пошта nmv202@ukr.net дистанційна 
підтримка 

Moodle 

 

спеціальність 204  технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 

обов’язковість 
дисципліни 

обов’язкова  

освітня програма технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

факультет технологій продукції тваринництва 

освітній рівень перший (бакалаврський) кафедра технології виробництва та стандартизації продукції 
тваринництва 

СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ  



 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ) 
Мета формування компетентностей обирати оптимальні нормативні документи для професійної діяльності у сфері 

виробництва і переробки продукції тваринництва, користуватись ними та приймати участь у їх розробці 

Формат лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, командна робота, імітаційний проєкт 

Специфічні результати 
навчання і форми їх 
контролю 

• розуміння функціонування системи стандартизації та системи розробки нормативних документів (ЗК3, ФК1, 
ПРН1,ПРН2) / імітаційний командний проєкт 1 

• здатність аналізувати і обрати оптимальні нормативні документи для професійної діяльності (ЗК3, ФК1, ПРН20)/ 
індивідуальні завдання з аналізу нормативної бази 

• здатність користуватися нормативними документами (ЗК3, ЗК7, ФК11, ПРН17) / індивідуальні  практичні завдання 

• здатність забезпечувати якість тваринницької продукції  в процесі виробничої діяльності  (ЗК7, ФК11, ПРН5) / 
тренінг , командний проект 2 

• втілення механізмів збереження навколишнього середовища при  розробці нормативних документів та в процесі 
професійної діяльності (ЗК8,ФК11,ПРН6) / окремий елемент командного проекту 1 

Обсяг і форми контролю 3 кредити ECTS (90 годин): 22 годин лекції, 20 годин лабораторно-практичні; модульний контроль (2 модулі);підсумковий 
контроль – диференційований залік. 

Вимоги викладача вчасне виконання завдань, активність, командна робота 

Умови зарахування згідно з навчальним планом 

 

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТУ ОСВІТИ І ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ 
Компетенції ЗК 3. Здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях. 
ЗК 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 
ЗК 8. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 
ФК 1. Здатність використовувати професійні знання в галузі 

виробництва і переробки продукції тваринництва 
для ефективного ведення бізнесу. 

ФК 11. Здатність застосовувати знання організації та 
управління технологічним процесом переробки 
продукції тваринництва для ефективного ведення 
господарської діяльності підприємства. 

Програмні 
результати 
навчання 

ПРН 1. Забезпечувати дотримання параметрів та 
контролювати технологічні процеси з виробництва і 
переробки продукції тваринництва. 

ПРН 2. Навчати співробітників підприємства сучасних та 
нових компонентів технологічних процесів з 
виробництва і переробки продукції тваринництва. 

ПРН 5. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ПРН 6. Впливати на дотримання вимог щодо збереження 

навколишнього середовища. 
ПРН 17. Розробляти і ефективно управляти технологічними 

процесами переробки продукції тваринництва. 
ПРН 20. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і 

практики в професійній діяльності. 

 



 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ) 
 

Модуль 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 
Лекція 1. Загальна характеристика 

стандартизації. 

Лабораторно-
практичне 
заняття 1 
(ЛПЗ 1) 

Класифікація стандартів. 
Структура нормативних документів.  
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Організаційна система стандартизації в 
Україні. види стандартів. 
 
Міждержавна стандартизація у межах 
регіону. 
 
Міжнародні організації ISO і стандарти 
ISO. 
 
Системи стандартизації провідних країн 
світу. 

Лекція 2. Мета і принципи стандартизації. 
Визначення понять. 

Лекція 3. Основні завдання та об’єкти 
стандартизації. 

ЛПЗ 2 Порядок розробки стандартів. 
Класифікація стандартів. 

Лекція 4. Суб’єкти стандартизації та категорії 
нормативних документів. 

Лекція 5. Організація робіт з стандартизації і 
загальні вимоги до стандартів. 

ЛПЗ 3 Структура нормативних документів.  

Лекція 6. Застосування і прийняття 
міжнародних та регіональних 
стандартів 

 
Модуль 2. СТАНДАРТИ НА ПРОДУКЦІЮ ТВАРИННИЦТВА ТА ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

Лекція 7. Стандартизація систем управління 
якістю. 

ЛПЗ 4 Стандарти на молоко і молочну 
продукцію. 
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Визначити за стандартами на забійних 
тварин  класи  молодняку молочних і 

молочно-мясних порід згідно з 
параметрами живої маси. 
 Категорії вгодованості свиней та коней. 
Індивідуальні завдання. 
Розробити індивідуальні рішення по 
застосуванню принципів Демінга в 
управлінні якістю продукції. 
 
Ефективність стандартів, управління 
якістю виробництва с.-г. продукції в 
Україні і за кордоном. 

Лекція 8. Принципіальні положення 
стандартів групи ІSO 9000:2000. 

ЛПЗ 5 Стандарти на забійну худобу 
(велика рогата худоба, свині). 

Лекція 9. Управління якістю продукції. ЛПЗ 6 Стандарти на забійних тварин і 
птицю (дрібної рогатої худоби, коней, 
кролів та  птиці). 

Лекція 10 Стандартизація систем управління 
ризиками та навколишнім 
середовищем. 

ЛПЗ 7 Стандартизація яєць. 

Лекція 11 Оглядова лекція – стандарти на 
продукцію тваринництва. 

ЛПЗ 8 Стандартизація  в бджільництві. 
ЛПЗ 9,10 Системи управління якістю 

 

 



ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
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1. Саранча Г.А.  Метрологія, стандартизація, 

відповідність, акредитація та управління якістю: 
Підручник. – К.: Центр навчальної літератури,2006. -
672 с. 

2. Крылова Г.Д. Основы стандартизации сертификации 
метрологии. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. –711с. 

3. Стандартизация и управления качеством продукции: 
Учебник для вузов /В.А.Швандар, В.П. Панов, Е.М. 
Купряков и др. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. –478с. 

4. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління 
якістю і сертифікації. –К.: Європ. ун-т фінансів, ін 
форм. Систем, менеджм. і бізнесу, 2000. –174с. 

5. Чинні нормативні документи на продукцію 
тваринництва.  
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1. Васильєва Ю.О. Стандартизація: об'єкти, суб'єкти та нормативні 
документи: Опорний теоретичний матеріал для закріплення знань 
студентів. -  Х.: РВВ. ХДЗВА, 2015.  -32 с. 

2. Васильєва Ю.О. Основні засади стандартизації: мета, задачі, 
принципи: Опорний теоретичний матеріал для закріплення знань 
студентів. -  Х.: РВВ. ХДЗВА, 2020.  -28 с. 

3. Васильєва Ю.О. Стандартизація продукції тваринництва: Базова 
контролююча програма з дисципліни. -  Х.: РВВ. ХДЗВА, 2018.-30 с. 

4. Васильєва Ю.О. Організація робіт зі стандартизації та загальні вимоги 
до стандартів. -  Х.: РВВ. ХДЗВА, 2018.  -14 с. 

5. Васильєва Ю.О. Правила і методи прийняття та застосування 
міжнародних та регіональних стандартів. -  Х.: РВВ. ХДЗВА, 2019.-16 с. 

6. Васильєва Ю.О. Управління якістю продукції. - Х.: РВВ. ХДЗВА, 2019.  -
40 с. 

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ 

Підсумкове оцінювання  100 бальна ECTS (стандартна) 
до 50 50% від усередненої оцінки за модулі 

до 50  підсумкове тестування 

Модульне оцінювання 100 бальна сумарна 

до 50  відповіді на тестові питання 

до 20  усні відповіді на лабораторно-практичних заняттях  

до 30  результат засвоєння блоку самостійної роботи 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ 
Всі учасники освітнього процессу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та  вимог, які прописані у 
положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, поважати гідність один 
одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність. 

 


