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1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою викладання дисципліни «Стандартизація, облік і звітність у 

виробництві та переробці продукції тваринництва» є оволодіння студентами 

теоретичними та практичними знаннями зі стандартизації, обліку і звітності у 

виробництві та переробці продукції тваринництва, як інструментів формування 

якості продукції, а також підготовка здобувачів вищої освіти до свідомого 

вивчення суміжних дисциплін. 

Завданням курсу навчальної дисципліни є формування професійних знань і 

навичок зі стандартизації, обліку і звітності, оволодіння практичними основами 

розробки нормативної документації на різноманітні види продукції; аналіз 

наявного стану підготовки сучасної нормативно-правової документації в 

харчовій галузі. 

В результаті вивчення курсу «Стандартизація, облік і звітність у 

виробництві та переробці продукції тваринництва» студенти повинні:  

знати:  

- предметну область та розуміння професійної діяльності; 

- сучасні та нові компоненти технологічних процесів з виробництва і 

переробки продукції тваринництва; 

- закони економіки, організації та менеджменту у виробництві та переробці 

продукції тваринництва; 

- порядок здійснення первинного обліку матеріальних цінностей, основних 

засобів, праці та її оплати; 

-  міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності. 

вміти:  

- застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

- виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- аналізувати господарську діяльність підприємства, вести первинний облік 

матеріальних цінностей, основних засобів, праці та її оплати; 

- навчати співробітників підприємства сучасних та нових компонентів 

технологічних процесів з виробництва і переробки продукції тваринництва; 

- застосовувати закони економіки, організації та менеджменту у виробництві 

та переробці продукції тваринництва; 

- здійснювати первинний облік матеріальних цінностей, основних засобів, 

праці та її оплати; 

- застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Стандартизація, облік і 

звітність у виробництві та переробці продукції тваринництва» здобувач вищої 

освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні результати 

навчання, які визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 204 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та освітньо-

професійній програмі «Технологія виробництва і переробки продукції 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/06/071-oblik-i-opodatkuvannya-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/06/071-oblik-i-opodatkuvannya-bakalavr.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/204b-tvppt2021.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/204b-tvppt2021.pdf
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тваринництва» (http://nmv.onaft.edu.ua/opp/204b-tvppt2021.pdf) підготовки 

бакалаврів. 

 
Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

з технології виробництва і переробки продукції тваринництва або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та методів зооінженерії і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 10*. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 12. Здатність аналізувати господарську діяльність підприємства, вести 

первинний облік матеріальних цінностей, основних засобів, праці та її оплати. 

СК 16*. Здатність використовувати спеціальні знання для інженерних 

розрахунків, проектування, модернізації, технічного переоснащення, 

реконструкції, розширення підприємств з виробництва сировини тваринного 

походження та її переробки у молочні, молоковмісні та м’ясні продукти. 
 

  Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Навчати співробітників підприємства сучасних та нових 

компонентів технологічних процесів з виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

ПРН 12. Застосовувати закони економіки, організації та менеджменту у 

виробництві та переробці продукції тваринництва. 

ПРН 18. Здійснювати первинний облік матеріальних цінностей, основних 

засобів, праці та її оплати. 
ПРН 20. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

ПРН 24*. Здійснювати інженерні розрахунки, проектування, модернізацію 

технічне переоснащення, реконструкцію, розширення підприємств з виробництва 

сировини тваринного походження та її переробки у молочні, молоковмісні та 

м’ясні продукти.   

 

1.3. Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні – Вища математика, Інформатика та інформаційні технології, 

Розведення і генетика сільськогосподарських тварин і птиці, послідовні – 

Технологічні основи переробки молока, Технологія переробки м’яса, КП з 

дисципліни Технологія переробки м’яса. 

 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Навчальна дисципліна викладається на 3 курсі у 6 семестрі для денної 

та заочної форми навчання 

http://nmv.onaft.edu.ua/opp/204b-tvppt2021.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/204b-tvppt2021.pdf
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Кількість кредитів ECTS - 4.0, годин - 120 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 60 20 40 

заочна 24 8 16 

Самостійна робота, годин Денна - 60 Заочна – 96 

 

2. Зміст дисципліни 

2.1. Програма змістовних модулів 

Змістовний модуль 1. Стандартизація у виробництві та переробці 

продукції тваринництва. 

 
№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість годин 

денна   заочна   

1.  Стандартизація у виробництві та переробці продукції 

тваринництва. Поняття «стандарт» та «стандартизація». Мета і 

завдання, функції та методичні принципи стандартизації. Види 

стандартизації. Рівні стандартизації. Основні терміни і поняття в 

галузі стандартизації.  

2 2 

2.  Структура і функції Держпродспоживстандарту, 

Департаменту технічного регулювання. Категорії і види 

стандартів. Порядок іх розробки, затвердження та державної 

реєстрації. Міжнародне співробітництво у справах стандартизації. 

2 - 

3.  Сертифікація продукції, послуг, систем якості. Загальні 

положення, терміни і визначення, види і об’єкти сертифікації. 

Структура державної системи сертифікації. Порядок проведення 

сертифікації продукції. Обов’язкова і добровільна сертифікація. 

2 - 

4.  Сучасний підхід до державного регулювання безпеки 

продукції. Адаптація вітчизняного законодавства до вимог Угоди 

про асоціацію з ЄС. Акредитація лабораторій з оцінки 

відповідності продукції. Декларування та сертифікація в ЄС: в 

чому полягає відмінність процедур. Основні положення системи 

безпеки харчової продукції НАССР. 

2 - 

5.  Сертифікація продукції тваринництва в ЄС. Значення 

сертифікату ISO для експорту вітчизняної продукції в країни ЄС. 

Етапи процедури сертифікації в ЄС. Маркування СЕ продукції в 

країнах Європейського Союзу. Декларація ЄС. 

2 2 

 Разом за модулем 1 10 4 

Змістовний модуль 2. Облік і звітність у виробництві та переробці 

продукції тваринництва.  

 
№ 

теми 
Зміст теми Кількість годин 

1.  Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку. 

інформації про біологічні активи. Визнання та оцінка 

біологічних активів. Одиниці обліку біологічних активів. 
2 1 

2.  Характеристика зоотехнічного обліку. Характеристика 

племінного обліку. Види обліку. Документи основного 

зоотехнічного обліку за видами тварин. 

2 1 

3.  Основні положення ведення документів обліку поголів’я 

основного стада та ремонтного молодняку тварин. Форма 

переведення тварини до основного стада. Форма оприбуткування 

4 1 
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приплоду. Форма (списання) продуктивної та робочої худоби.  

Форма вибуття поголів’я в Книзі обліку руху тварин і птиці на 

фермі. Обліковий лист забою та падежу худоби.  

Форма на переведення тварин з групи в групу в межах поточних 

біологічних активів. Журнал реєстрації приплоду та 

вирощування молодняку великої рогатої худоби. Відомості 

зважування тварин. Журнали реєстрації осіменіння корів і 

телиць. 

4.  Первинний зоотехнічний та основний виробничо-

зоотехнічний облік у тваринництві. Особливості ведення 

документів обліку поголів’я основного стада і ремонтного 

молодняку у птахівництві та звірівництві. Характеристика 

первинних документів обліку продукції тваринництва. Ведення 

документів обліку витрат кормів, переробки і реалізації 

продукції тваринництва. Відомості переробки молока і молочних 

продуктів (форма № 124). 

2 1 

 Разом за модулем 2 10 4 

 

2.2. Перелік практичних робіт 

 

№ з/п Назва практичної роботи Кількість годин 

денна заочна 

1. Національна система стандартизації України 4 4 

2. Порядок розроблення, затвердження та впроваджування 

стандартів 

4 - 

3. Вивчення класифікації стандартів,  правил їх побудови та 

оформлення 

4 - 

4 Організація випуску сертифікованої продукції 4 4 

5. Облік сировини при виробництві пастеризованого молока 4  

6. Облік біологічних активів 4 4 

7. Оцінка придатності корів до машинного доїння 4  

8. Оцінка молочної продуктивності корів 4 4 

9. Розрахунок добового раціону сільськогосподарських тварин  4  

10. Розрахунок маси продуктів забою при переробці сухопутної та 

водоплавної птиці 

4  

 Всього годин 40 16 

 

2.3. Перелік завдань до самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна заочна 

1.  Загальні відомості зі стандартизації. Терміни і визначення основних 

понять. 
10 10 

2.  Організаційні основи стандартизації. 10 10 

3.  Загальні положення в сфері сертифікації. 10 10 

4.  Ринкові механізми формування якості продукції. - 9 

5.  Актуальні  напрями розвитку сертифікації в Україні. - 9 

6.  Способи оцінювання племінних якостей тварин і птиці. 10 10 

7.  Організація ведення племінного обліку у тваринництві.  10 10 

8.  Система ідентифікації в тваринництві. - 10 



8 
 

9.  Форми племінного обліку. - 10 

10.  Державна реєстрація племінних тварин та племінних стад. 

Державний племінний реєстр. Державні книги племінних тварин  
10 8 

 Всього годин 60 96 

 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 

Види контролю: поточний, підсумковий – диференційований залік 

Нарахування балів за виконання змістовного модуля 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна* 

min max 
К-ть 

робіт 

Сумарні 

бали К-ть робіт 

Сумарні 

бали 

min mах min mах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Стандартизація  у виробництві та переробці продукції 

тваринництва. 

Робота на лекціях 1 2,5 5 5 12,5 2 2 5 

Виконання практичних 
робіт 

5,5 7 5 27,5 35 2 11 14 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
0,5 1 5 2,5 5 5 2,5 5 

Підготовка до практичних 

занять 
1 1,5 5 5 7,5 5 5 7,5 

Виконання індивідуальних 
завдань 

- - - - - - - - 

Проміжна сума /повинна 

бути до 60 балів/ 
- - - 40 60 - 20,5 31,5 

Поточний контроль 

(тестовий) 
10 20 1 10 20 1 17,5 33 

 Контроль результатів 

дистанційного модулю 10 20 1 10 20 1 22 35,5 

Оцінка за змістовий 

модуль 1 
- - - 60 100 - 60 100 

Змістовий модуль 2. Облік і звітність у виробництві та переробці продукції 

тваринництва.  

 
Робота на лекціях 1 2,5 4 4 10 4 4 10 

Виконання практичних 
робіт 

5 8 5 25 40 2 10 16 

Опрацювання тем, не 
винесених на лекції 

2 4 3 6 12 5 10 20 

Підготовка до практичних 
занять 

1 2 5 5 10 2 2 4 

Виконання 
індивідуальних завдань 

- - - - - - - - 

Проміжна сума /повинна 
бути до 60 балів/ 

- - - 40 60 - 26 50 
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Поточний контроль 
(тестовий) 

10 20 1 10 20 1 10 20 

 Контроль результатів 
дистанційного модулю 

10/12* 20/15* 1 10 20 2 24* 30* 

Оцінка за змістовий 
модуль 1 

- - - 60 100 - 60 100 
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