
Рецензія -  відгук
на освітньо-професійну програму «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» підготовки здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство» розроблену у Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького

Одним із найважливіших факторів збільшення валового виробництва 

молока та яловичини і підвищення ефективності галузі скотарства є 

нарощування продуктивності, покращення відтворної здатності і подовження 

продуктивного довголіття високопродуктивних корів. Тривале їх 

використання на промислових фермах дає можливість вести розширене 

відтворення стад, скорочувати матеріальні затрати на їх вирощування, 

підвищувати виробництво продукції та знижувати їх собівартість.

У зв’язку з вищевказаним, освітньо-професійна програма розроблена 

до стандарту вищої освіти в названій галузі знань та спеціальності. Автори 

програми, базуючись на власному досвіді та враховуючи знання і практичні 

навики численних спеціалістів тваринництва сформували збалансовану 

програму, яка направлена на отримання належних компетентностей, 

необхідних фахівцеві, котрий проводитиме свою діяльність в сучасних 

умовах ведення скотарства.

Освітньо-професійна програма складена логічно та містить: загальну 

інформацію, мету, характеристику 01111, загальні та фахові компетентності, 

програмні результати, що формуються в результаті навчання. Дисципліни 

навчального плану, які наведені в освітньо-професійній програмі є актуальні 

і повністю відображають напрями та ціль підготовки фахівців вказаної 

спеціальності. Загальні та фахові компетентності визначені виходячи із видів 

та завдань навчання.

Враховуючи вищенаведене вважаю, що освітньо-професійна програма



підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» відповідає 

вимогам, що пропонуються до магістерських програм і направлена на 

підготовку кваліфікованих кадрів в галузі тваринництва, які здатні 

самостійно вирішувати практичні і наукові задачі, динамічно поєднувати 

знання, навички та комунікативні спрямованості з автономною діяльністю і 

відповідальністю. Відповідно, представлена освітньо-професійна програма 

рекомендується до забезпечення освітнього процесу у Львівському 

національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З.Ґжицького.
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