Додаток 1
Настанова:
1. Для зразку надається титульний аркуш і форзац типової програми.
2. Після розділу типової програми «ВСТУП» додати розділ « ЗВ'ЯЗОК
ДИСЦИПЛІНИ З ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ»,
приклад якого наведений у додатку. Кількість прописаних
компетентностей та програмних результатів навчання у типовій
програмі відповідають визначеним в освітньо-професійній програмі за
конкретною дисципліною.
3. У таблиці з описом модулів вказувати нові шифри компетентностей
згідно освітньо-професійній програмі.
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ЗВ'ЯЗОК ДИСЦИПЛІНИ З ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ
ПРОГРАМОЮ
Компетентності освітньо-професійної програми, які формуються
при вивченні дисципліни (кодування згідно освітньо-професійної програми
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі
спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва» для здобуття студентами першого (бакалаврського) ступеня
вищої освіти):
ЗК1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
ЗК6. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
ФК1. Здатність використовувати професійні знання в галузі виробництва і
переробки продукції тваринництва.
ФК11. Базові знання з організації й управління технологічним процесом
заготівлі, зберігання та переробки продукції тваринництва
Програмні результати навчання (кодування згідно освітньопрофесійної програми «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва» для здобуття студентами першого (бакалаврського)
ступеня вищої освіти):
ПРН1. Демонструвати знання з технології виробництва і переробки
продукції тваринництва.
ПРН2. Показувати знання та розуміння предметної області та розуміння
професії.
ПРН5. Контролювати якість виконаних робіт.
ПРН6. Контролювати дотримання вимог щодо збереження навколишнього
середовища.
ПРН17. Організовувати та управляти технологічними процесами переробки
продукції тваринництва
Відповідність компетентностей дисципліни межам компетентностей
освітньо-професійної програми ( конкретизація наведена в табл. 1.)
1.Здатність розуміти систему розробки нормативних документів (стандартів) та
приймати у ній участь (ЗК1, ФК1);
2.Здатність аналізувати наявні нормативні документи та обрати оптимальні для
професійної діяльності (ЗК1, ФК1);
3.Здатність користуватися нормативними документами (в т.ч. стандартами на
тваринницьку продукцію) в практичних умовах (ЗК1, ЗК5, ФК11);
4. Здатність забезпечувати якість тваринницької продукції
в процесі
виробничої діяльності (ЗК5, ФК11);
5. Прагнення до збереження навколишнього середовища, яке втілюється при
використанні та розробці нормативних документів (ЗК6,ФК11)

1. Конкретизації визначених освітньо-професійною програмою компетентностей і їх дескрипторів за НРК
особливостям компоненти ОК22 «Стандартизація продукції тваринництва»
Компетентність:
1

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та
відповідальність

2

3

4

5

Загальні компетентності

ЗК1. Здатність
застосовувати знання
в практичних
ситуаціях
А саме: здатність
розуміти систему
розробки нормативних
документів (стандартів)
та приймати у ній
участь; здатність
аналізувати наявні
нормативні документи
та обирати оптимальні
для професійної
діяльності; здатність
користуватися
нормативними
документами в
практичних умовах.

Мати спеціалізовані
концептуальні знання,
набуті у процесі навчання

Уміти розв’язувати складні завдання
і проблеми, які виникають у
професійній діяльності

А саме: мати знання з
міжнародної та національної
системи стандартизації,
знання з правил розробки
нормативних документів;
знати структуру нормативних
документів; мати знання про
наявність баз нормативних
документів як в реальних
установах системи
«Держспоживстандарт», так і
в Інтернет просторі «uas.org.ua
».

А саме: уміти здійснювати подання
обґрунтованого замовлення для
розробки нормативного документу;
користуючись відповідними
стандартами, вміти формулювати
вимоги до об’єкта стандартизації при
розробці нормативних документів;
користуючись чинними нормативними
документами вміти визначати ґатунок
чи категорію продукції тваринництва.

Зрозуміле і недвозначне
донесення власних
висновків, знань та
обґрунтованих пояснень
до фахівців та нефахівців

Відповідати за прийняття
рішень у виробничих
умовах

А саме: відповідати за
обрання того чи іншого
А саме: донести до фахівців нормативного документу
необхідність розробки чи
для здійснення професійної
застосування в професійній діяльності; нести
діяльності певного
відповідальність за
нормативного документу.
правильність визначення
категорії чи ґатунку
тваринницької продукції.

Компетентність:
ЗК5. Здатність
оцінювати та
забезпечувати якість
виконуваних робіт
А саме: Здатність
оцінювати продукцію та
забезпечувати її якість в
процесі виробничої
діяльності.

Знання

Уміння

Знати методи оцінювання
Уміти забезпечувати якісне
показників якості діяльності виконання робіт
А саме: знати принципи
стандартів групи ISO
9000:2000 (керування якістю);
знати методи пошуку чинних
нормативних документів, які
необхідні в професійній
діяльності.

А саме: вміти організувати
виробництво продукції тваринництва із
втіленням принципів стандартів
керування якістю; вміти визначати
якість готової продукції згідно чинним
нормативним документам.

Комунікація
Налагоджувати зв’язки
для забезпечення якісного
виконання робіт

Автономія та
відповідальність
Нести відповідальність за
якісне виконання робіт

А саме: нести
А саме: вміти застосовувати відповідальність за якісне
у роботі комунікативні
виконання робіт в межах
елементи як складову
посадових обов’язків.
парсипативного керування
для забезпечення якості
продукції.

Компетентність:

Знання

Комунікація

Автономія та
відповідальність

Уміти формувати вимоги до себе та
оточення щодо збереження
навколишнього середовища.

Вносити пропозиції
відповідним органам та
установам щодо заходів до

Нести відповідальність за
збереження
навколишнього

А саме: уміти визначати екологічні
ризики та формулювати вимоги до
елементів технології виробництва та
переробки продукції тваринництва в
межах змісту стандартів у частині вимог
до щодо охорони довкілля.

збереження та охорони
навколишнього
середовища.

середовища в рамках своєї
компетенції.

Уміння

ЗК6. Прагнення до
збереження
навколишнього
середовища.

Знати проблеми
навколишнього середовища
та шляхи його збереження
та захисту.

А саме: Прагнення до
збереження
навколишнього
середовища, яке
втілюється при розробці
положень нормативних
документів.

А саме: Знати проблеми
навколишнього середовища,
які виникають при
виробництві і переробці
продукції тваринництва та
шляхи керування
екологічними ризиками
відповідно вимогам
стандартів групи ISO 14000.

А саме: ґрунтовно донести
необхідність встановлення
критеріїв запобігання
ризиків для навколишнього
середовища в при розробці
нормативних документів на
тваринницьку продукцію

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

А саме: нести
відповідальність за
дотримання положень
нормативних документів на
тваринницьку продукцію у
частині вимог до щодо
охорони довкілля,
утилізації.

Компетентність:
ФК1. Здатність
використовувати
професійні знання в
галузі виробництва і
переробки продукції
тваринництва
А саме: здатність
розробляти (за
необхідності) та обирати
оптимальний нормативний
документ в певних
виробничих умовах.

Знання
Мати спеціалізовані знання
для проведення аналізу та
планомірного використання
виробничого потенціалу
підприємства; аналізу
виробничо-економічних
показників діяльності
підрозділу; аналізу
економічної ефективності
діючих та нових технологій
виробництва та переробки
продукції тваринництва
А саме: знати методи розробки
та пошуку чинних
нормативних документів, які
необхідні в професійній
діяльності.

ФК11. Здатність
Мати базові знання з
застосовувати базові
організації й управління
знання з організації й
технологічним процесом
управління
заготівлі, зберігання та
технологічним процесом переробки продукції
заготівлі, зберігання та
тваринництва
переробки продукції
А саме: знати структуру
тваринництва
технічної документації і
А саме: базові знання з
нормативних документів;
організації й управління
знати вимоги стандартів

Уміння
Використовуючи нормативну,
планову, звітну та облікову
документацію, комп’ютерну техніку
та методи аналітичної роботи,
проводити аналіз та планомірне
використання виробничого
потенціалу підприємства; аналіз
виробничо-економічних показників
діяльності підрозділу; аналіз
економічної ефективності діючих та
нових технологій виробництва та
переробки продукції тваринництва
А саме: користуючись відповідними
нормативними документами вміти
розробляти нормативні документи; вміти
визначати оптимальний нормативний
документ для застосування у
професійній діяльності.

Користуючись технічною
документацією і нормативною
літературою: організовувати і
забезпечувати ефективну
безперебійну та безпечну роботу
механізмів і обладнання на
переробних підприємствах;
організовувати роботу працівників
на їх робочих місцях; проводити
атестацію робочих місць та

Комунікація
Вміти ефективно
формулювати і
впроваджувати
комунікаційну стратегію у
професійній діяльності
при виробництві і
переробці продукції
тваринництва
А саме: вміти донести до
фахівців необхідність
розробки чи доцільність
застосування в професійній
діяльності певного
нормативного документу.

Вміти ефективно
формулювати і
впроваджувати
комунікаційну стратегію у
професійній діяльності для
забезпечення впливу
особистих наявних знань з
компетенції на організацію
і управління
технологічними процесами

Автономія та
відповідальність
Дотримуючись юридичних
норм нести
відповідальність за
прийняття обґрунтованих
рішень і дій щодо
правильності
використання
виробничого потенціалу
господарства
А саме: відповідати за
обрання того чи іншого
нормативного документу для
здійснення професійної
діяльності

Нести відповідальність за
якість організації
управління технологічним
процесом заготівлі,
зберігання та переробки
продукції тваринництва
А саме: нести
відповідальність за якість
організації технологічних
процесів заготівлі, зберігання

Компетентність:
технологічними процесами
заготівлі, зберігання та
переробки продукції
тваринництва та її оцінки, в
тому числі в контексті
втілення стандартів
керування якістю
продукції, керування
ризиками та екологічного
стандарту.

Знання
керування якістю продукції,
керування ризиками та
екологічного стандарту (ISO
9000, ISO 14000, ISO 22000).

Уміння
забезпечувати їх необхідними
установками; забезпечувати
зберігання продукції відповідно до
вимог стандартів; забезпечувати
переробку і реалізацію
тваринницької продукції

Комунікація
при виробництві та
переробці продукції
тваринництва

А саме: ефективно
впроваджувати
комунікаційну стратегію в
А саме: уміти розробляти, знайти та
аспекті втілення у
користуватися технічною
технологічних умовах
документацією, нормативними
методів керування якістю,
документами в певній галузі для
ризиками та навколишнім
налагодження виробництва й переробки середовищем при взаємодії з
продукції та її оцінки відповідно до
іншими учасниками
вимог нормативних документів
технологічного процесу.
(стандартів).

Автономія та
відповідальність
та переробки продукції
тваринництва.

