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На представлеIry Луганським FIАУ освiтнъо-професiйну програму
<<Технологiя виробництва i переробки продукцii тваринництва)> дJuI першого
(освiтньо-професiйного) рiвня вищоi освiти за спецiальнiстю 204 <Технологiя
виробництва i переробки продукцii тваринництвa>).

Проект освiтньо-професiйноi освiти <<Технологiя виробництва i переробки
продукцii тваринництва), розроблений ква-гriфiкованими науково-
педагогiчними працiвниками Луганського НАУ. Програма спрямована на
наДаннrI здобувачам вищоТ освiти вiдповiдноТ ква_шiфiкацii. Проект lтрограми
складено логiчно, в ньому представлена мета, цiлi, завданнrI та змiст. Мета
освiтнъоТ програми - пiдготовка конкурентоспроможних,
Висококва-пiфiкованих фахiвцiв, якi здатнi ефективно застосовувати знання
Технологiчних процесiв виробництва Й переробки продукцii тваринництва, в
рiзних, iнколи HaBiTb в екстрем€lJIъних умовах працi.

В гrрограмi передбачено застосувЕtннrl cy{acнlD( методiв, розв'язання
Технологiчних, методичних, зоотехнiчних та комунiкацiйних проблем, а
також cl"racHi пiдходи до оптимiзацiI процесiв переробки та зберiгання
тваринницъкоi продукцii.

Особливiстю ОП с орiентацiя, в першу черц, на Ti напрями виробництва i
переробки тваринницъкоТ гrродукцii, якi е найбiльш затребув€tними у
схiдному та прилеглих регiонах Украi'ни. Програма передбачае обов'язковою
Умовою проходження виробничоi практики у тваринницьких i переробних
пiдприемствах, що надае можливiстъ набувачам ocBiTHix послуг, здобути
практиllнi навички для пiдкрiплення своiх знань.

Основними пiдходами в програмi е студентоцентриIIне та проблемно-
opieHToBaнe навчаннrI, самонавчання i навчання на ocнoBi дослiдженъ.

Програма передбачас 24а кредитiв еКТС. 173 - обов'язковi дисциплiни i
бЗ - вибiрковi комшоненти.

АТеСтацiя вигý/скникiв освiтньоI програми 204 <<Технологiя виробництва i
переробки продукцiТ тваринниIdтва>) проводиться у формi публiчного з€lхисту
(демонстрацii) квалiфiкацiйноi роботи та атестацiйного екзамену. По
закiнченню проводиться видача документу встановленого зр€вка про
присудження вигryскнику сryпеЕr{ бакалавра iз присвоенням ocBiTHboi
квалiфiкацiТ <<Бакалавр з виробництва i переробки продукцiТ тваринництвa>).

Розробники ilрограми е штатними спiвробiтниками Луганського НАУ.
Навчалъний план пiдготовюл освiтньо-професiйноi проtрами повнiстю
вiдповiда€ поставленим цiлям програми та потребам сьогодення.
Послiдовнiсть викладання дисциплiн, перелiк та обсяг обов'язкових та
ДиСциплiн на вибiр вiдповiдаrоть структурно-логiчнiй cxeMi пiдготовки
здобувачiв вищоi освiти дJIя першого (освiтньо-прOфесiйного) рiвня.

Вважаю, що рецензоваЕа освiтньо-професiйна процрама ЛуганськOго НАУ



пiдхiд до пiдготовки висококвалiфiкованих професiйних кадрiв у га_пузi
тваринництва та переро бки тваринницькоI продукцii.

На мою л.мку, освiтньо-професiйна про|рама <<Технологiя виробництва i
Переробки продукцii тваринництва> дJuI першого (освiтЕъо-професiйного)
рiвня вищот освiти за спецiальнiстю 204 <технологiя виробництва i
переробки продукцii тваринництвa>), може бути прийнята за основу та
РекоМенДована до впровадженшI в освiтнiй процес та вiдповiдае потребам та
заIIитам зацlкавлених сторlн.
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