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БОМКО ВІТАЛІЙ СЕМЕНОВИЧ 

Тип диплома та обсяг 

програми зі спеціальності 

204 «Технології 

виробництва та переробки 

продукції тваринництва» 

Диплом доктора філософії, 

4 академічних роки,  

40 кредитів ЄКТС. 

Ліцензія Наказ Міністерства освіти 

і науки України від  

08 липня 2016 року № 816. 

Рівень програми QF for EHEA – 3 цикли; 

EQF for LLL – 8 рівень; 

НРК України – 8 рівень. 
 
 

Мета програми. 
На основі ступеня спеціаліста та магістра забезпечити підготовку наукових і 

науково-педагогічних кадрів у сфері годівлі тварин, шляхом здобуття ними 

компетентностей, достатніх для виконання новітніх науково-господарських 

досліджень, результати яких мають наукову новизну, практичну цінність, 

теоретичне та експериментальне значення, а також надавати їх підтримку в ході 

підготовки та захисту дисертації. 
 

Орієнтація програми. 
Теоретичні, експериментальні та методичні засади удосконалення 

деталізованих норм годівлі тварин, оцінки енергетичної, протеїнової, мінеральної та 

вітамінної поживності кормів, способів заготівлі та підготовки кормів до 

згодовування. Вміння удосконалювати типові раціони тварин, розробляючи 

рецептуру екологічно та економічно вигідних БВМД та преміксів, з метою 

отримання екологічно чистої конкурентноспроможної тваринницької продукції та 

реалізації генетичного потенціалу високопродуктивних тварин при мінімальних 

витратах корму на одиницю продукції. 
 

Особливості програми. 
Дана програма реалізується з використанням наукового і практичного досвіду 

зарубіжних і вітчизняних вчених з питань сучасної годівлі високопродуктивних 

тварин, проведенням науково-господарських досліджень у галузі годівлі та 

використанням зоотехнічних, мікробіологічних, біохімічних, морфологічних, 

біометричних методик. 
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Рівень програми QF for EHEA – 3 цикли; 

EQF for LLL – 8 рівень; 

НРК України – 8 рівень. 
 
 

Мета програми. 
Забезпечити (на основі ступеня магістра) підготовку наукових і науково-

педагогічних кадрів у сфері годівлі тварин і технології кормів, здобуття ними 

компетентностей, достатніх для виконання оригінальних наукових досліджень, 

результати яких мають наукову новизну, теоретичне і практичне значення, а також 

їх підтримку під час підготовки та захисту дисертації. 

 

Орієнтація програми. 
Теоретичні, методичні, експериментальні та науково-виробничі засади з 

удосконаленням норм енергетичного, протеїнового, амінокислотного, мінерального 

і вітамінного живлення різних видів і статевовікових груп сільськогосподарських 

тварин і птиці, розробки новітніх технологій та інноваційних методів заготівлі, 

зберігання і використання кормів, у тому числі комбікормів, кормових добавок і 

преміксів, пошуку нових джерел сировинних кормових ресурсів, спрямованих на 

розв’язання проблеми організації повноцінної годівлі тварин та одержання 

екологічно чистої і конкурентноспроможної продукції тваринництва. 

 

Особливості програми. 
Дана програма реалізується за рахунок використання зоотехнічних, 

фізіологічних, фізико-хімічних, біохімічних та статистичних методів досліджень, 

глибокого осмислення та інтерпретації отриманих результатів, їх виробничої 

апробації та впровадження у виробництво, підготовкою нормативних документів 

загальнодержавного рівня щодо нормованої годівлі тварин та технології кормів. 
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EQF for LLL – 8 рівень; 
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Мета програми. 

Забезпечити (на основі ступеня магістра) підготовку наукових і науково-

педагогічних кадрів у сфері біохімії тварин шляхом здобуття ними 

компетентностей, достатніх для виконання оригінальних наукових досліджень, 

результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, а 

також їх підтримку в ході підготовки та захисту дисертації. 
 

Орієнтація програми. 
Здатність розв’язувати комплексні проблеми у галузі біохімії тварин, 

проводити оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-

інноваційну діяльність на основі глибокого переосмислення наявних та 

створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або 

професійної практики. 

Вивчення хімічного складу організму тварин та птиці, глибше пізнання 

основ обміну речовин та закономірностей хімічних реакцій з метою 

цілеспрямованого впливу на метаболічні процеси, направлені на зміцнення 

здоров’я тварин, підвищення їх продуктивності та покращання якості 

продукції.  
 

Особливості програми. 

Реалізується з використанням сучасних біохімічних, фізіологічних, 

фізико-хімічних, зоотехнічних, статистичних,інформаційних та імітаційно-

моделюваних методів, потребує глибоких теоретичних знань та навичок у 

сфері біохімії із використанням математичних методів та інформаційних 

технологій. 



ГАРАНТ З ПІДГОТОВКИ PgD  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 204 «ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА 

ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА» 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: БІОТЕХНОЛОГІЯ 
 

 

Гарант освітньо-наукової програми, 

доктор сільськогосподарських наук, професор  
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Мета програми. 
Організувати доцільну ефективну підготовку висококваліфікованих 

конкурентноспроможних науково-педагогічних кадрів, здатних узагальнювати, 

аналізувати, систематизувати наявні та створювати нові наукові знання з 

біотехнології, а також практичні навички щодо їх впровадження у практику, 

розв’язувати комплексні проблеми з біотехнології, проводити дослідницько-

інноваційну  шляхом здобуття ними компетентностей. 
 

Орієнтація програми. 
Вирішення цілої низки важливих практичних проблем агропромислового 

виробництва з використанням найсучасніших методів та прийомів біотехнології, 

впровадження їх у практику, розроблення напрямів щодо механізмів реалізації 

вирішення конкретних народногосподарських завдань, удосконалення якості та 

безпечності сільськогосподарської продукції, а також комерціалізації результатів 

дослідницької діяльності. 
 

Особливості програми. 

Здатність застосовувати системний підхід та враховувати різні аспекти під час 

проведення досліджень у розв’язанні практичних задач, знання і розуміння сучасних 

наукових теорій і методів біотехнології, уміння їх ефективно застосовувати на 

практиці, ефективно застосовувати методи аналізу клітинної та генної інженерії, 

молекулярної біології, інженерної ензимології, ДНК-технологій із використанням 

математичних методів та інформаційних технологій, виконувати необхідні 

експерименти під час наукових досліджень. 
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Мета програми.  
Забезпечити (на основі ступеня магістра) підготовку наукових і науково-

педагогічних кадрів у сфері інноваційних технологій виробництва і переробки 

продукції тваринництва, шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх 

для виконання оригінальних наукових досліджень, результати яких мають 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення, а також їх підтримку в 

ході підготовки та захисту дисертації. 
 

Орієнтація програми.  
Теоретичні, методичні та організаційні засади удосконалення та розробки 

нових інноваційних технологій виробництва і переробки продукції 

тваринництва, забезпечення розвитку галузі тваринництва у відповідності з  

державними програмами та європейськими вимогами, управління проектами, 

генеруванні підприємницької ідеї. 
 

Особливості програми. 
Дана програма реалізується з використанням методів математичного, 

інформаційного та імітаційного моделювання, потребує глибоких теоретичних 

знань та навичок в розробці інноваційних технологій виробництва і переробки 

продукції тваринництва із використанням математичних методів та 

інформаційних технологій. 
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СТАВЕЦЬКА РУСЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА 

Тип диплома та обсяг 

програми зі спеціальності 

204 «Технології 

виробництва та переробки 

продукції тваринництва» 

Диплом доктора 

філософії, 4 академічних 

роки,  

40 кредитів ЄКТС. 

Ліцензія Наказ Міністерства освіти 

і науки України від  

08 липня 2016 року № 

816. 

Рівень програми QF for EHEA – 3 цикли; 

EQF for LLL – 8 рівень; 

НРК України – 8 рівень. 
 

Мета програми. 

Забезпечити (на основі ступеня магістра) підготовку наукових і науково-

педагогічних кадрів у сфері розведення та селекції тварин, теоретичні знання і 

практичні уміння та навички самостійного проведення наукової дослідницької 

діяльності  шляхом здійснення наукових досліджень і отримання нових практично 

спрямованих результатів, які мають актуальність, наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення, а також їх підтримку в ході підготовки та захисту дисертації. 

 

Орієнтація програми. 

Теоретичні, методичні та організаційні засади удосконалення практичної 

діяльності в сфері розведення та селекції тварин, спрямовані на актуальні аспекти 

спеціальності: створення заходів покращення селекційно-племінної роботи у 

тваринництві, збільшення виробництва тваринницької продукції, досягнення 

світових рівнів продуктивності тварин.  

 

Особливості програми.  

Дана програма реалізується з використанням методів математичного и 

алгоритмічного моделювання при аналізі проблематики наукового дослідження, 

створювати нові знання через оригінальні дослідження у сфері розведення та 

селекції тварин, якість яких може бути визнана на національному та міжнародному 

рівнях. 


