ПОРАДНИК ЩОДО СКЛАДАННЯ СИЛЛАБУСІВ

Шановні колеги.
Силлабус – це така форма подання інформації про дисципліну, яка дозволяє
студенту отримати загальне уявлення про компетенції, які він здобуде,
уявлення про мету, тематики занять, форми проведення занять, принципи і
механізми оцінювання програмних результатів навчання тощо.
РІВЕНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Силлабус – це документ, який при
акредитації освітньої програми загружається на сайт Національного
агентства забезпечення якості вищої освіти і тричі перевіряється:
методистом Національного агентства, експертами, членами галузевої
експертної ради. Програма може не отримати акредитацію через недоліки
силлабусу. Особлива увага приділяється забезпеченню компетентностей та
програмних результатів навчання. Експерти вказують, який саме силлабус
є проблемним. Тому відповідальність персоніфікована.

РОЗРОБЛЕНІ
nmv202@ukr.net

СИЛЛАБУСИ

ВІДСИЛАТИ

НА

ПОШТУ

План виконання:
1. Для складання силлабусу зі своєї дисципліни можна використовувати
приклад як трафарет (вносити свої дані).
2. Перша титульна сторінка заповнюється по аналогії.
3. Друга сторінка: дані можна використовувати з тимчасової типової
програми дисципліни.
4 Третя і четверта сторінки. Розділ

«ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ

ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІЙ ПРОГРАМІ»

формуються з тимчасової
типової програми дисципліни та при висвітлені відповідних компетентностей
Освітньо-професійної програми до компетентностей стандарту вищої освіти
за спеціальністю.
Для освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва» Спеціальність 204 І освітній рівень (бакалавр)
відповідні згруповані компетентності наведені нижче, щодо інших освітніх
програм – за уточненнями звертатися до деканатів.

5. П’ята сторінка. Використовується інформація з тимчасової типової
програми дисципліни розділ «ЗВ'ЯЗОК ДИСЦИПЛІНИ З ОСВІТНЬОПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ» пункт «Відповідність компетентностей
дисципліни межам компетентностей освітньо-професійної
програми».
Обов’язково вказується форма контролю.
6. Шоста сторінка – з вступу до типової робочої програми. Та повторно
форми контролю.
7. Далі додається аналогічний матеріал з тимчасової типової програми
дисципліни. Зверніть увагу на актуальність рекомендованої літератури та
методичних розробок.
З повагою, Васильєва Ю.О.
Телефон /вайбер 0961781900
ДОДАТОК.
Додаток для 204 бакалаврат.
Шановні колеги! Починаємо роботу з дисциплін бакалаврату з
обов’язкових компонентів (не з спеціалізацій).
Згруповані компетентності для освітньо-професійної програми «Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва» Спеціальність 204 І
освітній рівень (бакалавр)
Освітня програма 204
Загальні (ЗК)
ЗК1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. (ЗКС 3. Здатність застосовувати
знання в практичних ситуаціях)
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. (ЗКС 4 Знання та розуміння
предметної області та розуміння професійної діяльності)
ЗК3. Здатність до саморегуляції, ведення здорового способу життя (ЗКС2), здатність до адаптації
та дії в новій ситуації. (ЗКС 5 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.)
ЗК4. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички
міжособистісної взаємодії. (ЗКС 6 Здатність працювати в команді та мати навички міжособистісної
взаємодії.)
ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. (ЗКС 7 Здатність оцінювати
та забезпечувати якість виконуваних робіт.)
ЗК6. Прагнення до збереження навколишнього середовища; здатність до контролювання
дотримання вимог щодо безпеки життєдіяльності та охорони праці. (ЗКС 8 Прагнення до
збереження навколишнього середовища.)
ЗК7.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. (ЗКС 9 Здатність до
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.)
ЗК8.Здатність спілкування українською професійною мовою та розуміння і сприйняття
професійно-орієнтованого та загально-наукового іншомовного контенту.

ЗК9.Цінування та повага історичного та культурного надбання України, різноманітності та
мультикультурності суспільства. (ЗКС1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в
Україні., ЗКС 2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.)
Фахові компетентності спеціальності (ФК)
ФК1. Здатність використовувати професійні знання в галузі виробництва і переробки продукції
тваринництва. (ФКС1 Здатність використовувати професійні знання в галузі виробництва і
переробки продукції тваринництва для ефективного ведення бізнесу.)
ФК2. Здатність використовувати сучасні знання про способи відтворення, закономірності
індивідуального розвитку та розведення, тварин для ефективного ведення галузі тваринництва.
(ФКС2 Здатність використовувати сучасні знання про способи відтворення, закономірності
індивідуального розвитку та розведення тварин для ефективної професійної діяльності у галузі
тваринництва.)
ФК3. Знання основних технологій заготівлі, виробництва та зберігання кормів. (ФКС3 Здатність
використовувати знання з основних технологій заготівлі, виробництва та зберігання кормів для
формування кормової бази підприємства.)
ФК4. Здатність до складання добових раціонів для різних видів і статево-вікових груп тварин та
організації нормованої їх годівлі з урахуванням річної потреби підприємства в кормах. (ФКС4
Здатність до складання раціонів для різних видів і статево-вікових груп тварин та організації їх
нормованої годівлі з урахуванням наявних фінансових та ресурсних обмежень.)
ФК5. Здатність застосовувати різні системи та способи утримання сільськогосподарських тварин
та контролювати і оптимізувати мікроклімат технологічних приміщень. (ФКС5 Здатність
застосовувати доцільні системи та способи утримання сільськогосподарських тварин і
контролювати та оптимізувати мікроклімат технологічних приміщень.)
ФК6. Здатність застосовувати базові знання з економіки, організації та менеджменту у виробництві
та переробці продукції тваринництва. (ФКС6 Здатність застосовувати базові знання економіки,
організації та менеджменту у виробництві та переробці продукції тваринництва.)
ФК7. Здатність застосовувати знання з біології великої рогатої худоби під час догляду та
експлуатації в сучасних технологіях виробництва молока та яловичини. (ФКС7 Здатність
здійснювати контроль технологічних процесів під час виробництва та переробки продукції
скотарства.)
ФК8. Здатність застосовувати знання з біології та господарсько-корисних ознак свиней під час їх
вирощування за сучасних технологій виробництва свинини. (ФКС8 Здатність здійснювати
контроль технологічних процесів під час виробництва та переробки продукції свинарства.)
ФК9. Здатність застосовувати знання з біології та господарсько-корисних ознак різних видів, порід
і кросів птиці за сучасних технологіях виробництва продукції птахівництва. (ФКС9 Здатність
здійснювати контроль технологічних процесів під час виробництва та переробки продукції
птахівництва.)
ФК10. Здатність застосовувати знання з біофізики,хімії, біохімії, морфології, мікробіології та
фізіології різних видів тварин для ефективного ведення галузей виробництва і переробки продукції
тваринництва. (ФКС10 Здатність застосовувати знання морфології, фізіології та біохімії різних
видів тварин для реалізації ефективних технологій виробництва і переробки їх продукції.)
ФК11 Здатність застосовувати базові знання з організації й управління технологічним процесом
заготівлі, зберігання та переробки продукції тваринництва для ефективного ведення господарської
діяльності підприємства (ФКС11 Здатність застосовувати знання організації та управління
технологічним процесом переробки продукції тваринництва для ефективного ведення
господарської діяльності підприємства.).
ФК12. Здатність аналізувати господарську діяльність тваринницького підприємства, вести
первинний облік матеріальних цінностей, основних засобів, праці та її оплати. (ФКС12 Здатність
аналізувати господарську діяльність підприємства, вести первинний облік матеріальних цінностей,
основних засобів, праці та її оплати.)

ФК13. Здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для
забезпечення профілактики хвороб тварин, проведення гігієнічних, ветеринарно-санітарних і
профілактичних заходів на фермах та інших об’єктах із виробництва і переробки продукції
тваринництва. (ФКС13 Здатність використовувати спеціальні знання для проведення санітарногігієнічних і профілактичних заходів на фермах та інших об’єктах із виробництва і переробки
продукції тваринництва.)
ФК14.Здатність застосовувати проектні рішення технологій виробництва та переробки продукції
тваринництва.
ФК15.Здатність застосовувати знання з біології та господарсько-корисних ознак різних видів
тварин (кози, вівці, коні та ін.) за сучасних технологій виробництва сільськогосподарської
продукції
ПРН (програмні результати навчання)
ПРН1. Демонструвати знання з технології виробництва і переробки продукції тваринництва.
(ПРНС1 Забезпечувати дотримання параметрів та контролювати технологічні процеси з
виробництва і переробки продукції тваринництва.)
ПРН2. Показувати знання та розуміння предметної області та розуміння професії. (ПРНС2 Навчати
співробітників підприємства сучасних та нових компонентів технологічних процесів з
виробництва і переробки продукції тваринництва.)
ПРН3. Дотримуватися принципів саморегуляції і ведення здорового способу життя, демонструвати
здатність до адаптації та дії в новій ситуації. (ПРНС3 Виконувати функціональні
обов’язки,нівелюючи вплив різних чинників та виробничих ситуацій.)
ПРН4. Практикувати професійне спілкування; демонструвати роботу в команді. (ПРНС4
Організовувати спільну діяльність робочого колективу.)
ПРН5. Контролювати якість виконаних робіт.(ПРНС5 Забезпечувати якість виконуваних робіт.)
ПРН6. Контролювати дотримання вимог щодо збереження навколишнього середовища, безпеки
життєдіяльності та охорони праці.(ПРНС6 Впливати на дотримання вимог щодо збереження
навколишнього середовища.)
ПРН7. Володіти навичками пошуку, оброблення та узагальнення інформації.(ПРНС7 Здійснювати
пошук, оброблення та узагальнення інформаціїі з застосуванням сучасних інформаційних
технологій.)
ПРН8.Демонструвати знання з відтворення та розведення сільськогосподарських тварин. .(ПРНС8
Застосовувати знання з відтворення та розведення сільськогосподарських тварин для ефективного
ведення господарської діяльності підприємства)
ПРН9. Дотримуватися основних технологій заготівлі, виробництва та зберігання кормів. (ПРНС9
Обирати раціональні технології заготівлі, виробництва та зберігання кормів)
ПРН10. Практикувати нормовану годівлю тварин (ПРНС10 Здійснювати нормовану годівлю
тварин.)
ПРН11. Вирішувати доцільність використання систем та способів утримання
сільськогосподарських тварин та контролювати і оптимізувати мікроклімат технологічних
приміщень (ПРНС11 Забезпечувати оптимальні умови утримання сільськогосподарських тварин і
мікроклімат технологічних приміщень.)
ПРН12. Застосовувати основні принципи економіки, організації та менеджменту у виробництві та
переробці продукції тваринництва (ПРНС12 Застосовувати закони економіки, організації та
менеджменту у виробництві та переробці продукції тваринництва)
ПРН13. Управляти сучасними технологіями виробництва молока та яловичини (ПРНС13
Забезпечувати параметри та здійснювати технологічний контроль сучасних технологій з
виробництва молока та яловичини)
ПРН14. Управляти сучасними технологіями виробництва свинини (ПРНС14 Забезпечувати
параметри та здійснювати технологічний контроль сучасний технологій виробництва свинини.)
ПРН15. Управляти сучасними технологіями виробництва продукції птахівництва. (ПРНС15
Забезпечувати параметри та здійснювати технологічний контроль виробництва продукції
птахівництва)
ПРН16. Впроваджувати знання з біофізики, хімії, біохімії, морфології,мікробіології і фізіології
тварин для ефективного ведення галузей, виробництва і переробки продукції тваринництва. (ПРНС
16 Впроваджувати і використовувати на практиці науково обґрунтовані технології виробництва і
переробки продукції тваринництва).
ПРН17. Організовувати та управляти технологічними процесами переробки продукції

тваринництва (ПРНС17 Розробляти і ефективно управляти технологічними процесами переробки
продукції тваринництва)
ПРН18. Аналізувати господарську діяльність підприємства, вести первинний облік матеріальних
цінностей, основних засобів, праці та її оплати. (ПРНС18 Здійснювати первинний облік
матеріальних цінностей, основних засобів, праці та її оплати)
ПРН19. Координувати проведення гігієнічних, ветеринарно-санітарних і профілактичних заходів
на фермах та інших об’єктах із виробництва та переробки продукції тварин (ПРНС19
Забезпечувати дотримання біологічної безпеки на підприємствах із виробництва та переробки
продукції тваринництва)
ПРН 21. Застосовувати набуті знання та навички у професійній діяльності, спілкуючись як
державною, так і іноземною мовами.
ПРН 22. Застосовувати культурологічні поняття та історичні знання про найважливіші досягнення
світової і вітчизняної науки у професійній діяльності(ПРНС21 Знати основні історичні етапи
розвитку предметної області.)
ПРН 23.Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності.
(ПРНС 20 Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній
діяльності.).

