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GYVULININKYSTĖS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ  

TOBULINIMO PROGRAMA 

 

 

1. Programos pavadinimas, lygis 

Gyvulininkystės technologinių kompetencijų mokymo programa, institucinis lygis 

2. Programos autorė, vardas, pavardė, institucija, mokslinis laipsnis, kvalifikacinė kategorija, 

kontaktinis telefonas, el. paštas) 

Viktorija Švedienė, Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos prezidentė, tel. + 370 686 25708 

3. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas) 

Programa parengta vykdant projektą „Profesijos mokytojų žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės 

technologinių kompetencijų tobulinimas“ Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-01-0014. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ilgalaikės gyvulininkystės plėtros strategijos iki 2020 metų 

koncepcija, Lietuvos narystė Europos Sąjungoje įtakojo naujų intensyvių, konkurencinių sąlygų 

sudarymą. Norint tobulėti ir integruotis į pasaulio ekonominę sistemą, jaučiama intensyvi 

konkurencija, kuri įpareigoja į profesinio mokymo programas įtraukti modernias, šiuolaikiškas bei 

modernias technologijas, padedančias skatinti tendencingą ūkiuose gaminamos produkcijos 

didėjimą, gyvulininkystės sektoriaus konkurencingumo skatinimą.  

Programos tikslas – patobulinti gyvulininkystės srities profesijos mokytojų žinias ir įgūdžius:  

gyvulių, tinkančių reprodukcijai ir produktyvumui parinkimas, pašarų kokybės vertinimas, naujų 

preparatų ir įrangos gyvulininkystėje taikymas, gyvulių laikymo, mitybos ir melžimo technologijos,  

naujausi gyvulininkystės produkcijos standartai ir jų taikymas, pirminio paruošimo ir žalio pieno 

gamybos kokybiniai reikalavimai.  

Programos trukmė – 80 valandų. 

Tikslinė grupė – zootechnikos, gyvulininkystės ir/ar veterinarijos dalykų profesijos mokytojai.            

Programos dalyviai turi išmanyti gyvulių ir paukščių anatomijos, fiziologijos, mitybos ir laikymo 

pagrindus. 

Mokymo metodai: paskaita, diskusija, prezentacijų pateikimas, praktinis darbas, instruktavimas, 

pažintinis vizitas, diskusija, darbas komandoje, darbas įmonėje, savarankiškas darbas (užduočių 

atlikimas). 

Programos įgyvendinimo metu bus naudojami paskaitų konspektai, darbų saugos ir higienos 

instrukcijos, įmonių technologinė dokumentacija, įrangos naudojimo, procesų atlikimo metodikos ir 

instrukcijos, paruošta metodinė medžiaga. 
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4. Programos tikslas 

Tobulinti gyvulininkystės technologines kompetencijas 

5. Programos uždaviniai  

1. Supažindinti su veiksniais, darančiais įtaką gyvulių ir paukščių reprodukcijai ir produktyvumui, 

individų atrankos vykdyme. 

2. Tobulinti pašarų kokybės vertinimo, naujų preparatų bei įrangos gyvulininkystėje taikymo ir 

gyvulių laikymo, mitybos bei melžimo technologines kompetencijas. 

3. Tobulinti gyvulininkystės produkcijos naujų standartų taikymo ir kokybinių reikalavimų 

technologines kompetencijas. 

4. Tobulinti gyvulininkystės produkcijos pirminio paruošimo ir žalio pieno gamybos technologines 

kompetencijas. 

6. Programos turinys (temos, valandos) 

Eil. 

Nr. 

Temos Auditorinių 

valandų 

skaičius 

Praktinio 

darbo 

valandų 

skaičius 

Iš viso 

1. Gyvulių, paukščių, tinkančių reprodukcijai ir 

produktyvumui parinkimas. 

3 12 15 

2. Pašarų kokybės vertinimas. Naujų preparatų ir 

įrangos gyvulininkystėje taikymas. Gyvulių 

laikymo, mitybos ir melžimo naujų technologijų 

taikymas. 

10 20 30 

3. Gyvulininkystės produkcijos naujų standartų 

taikymas ir kokybiniai reikalavimai. 

8 12 20 

4. Gyvulininkystės produkcijos pirminis 

paruošimas. Žalio pieno gamyba. 

3 12 15 

Iš viso: 24 56 80 

7. Tikėtina (-os) kompetencija (-os), kurią (-ias) įgys programą baigęs asmuo, mokymo/si 

metodai, atsiskaitymo formos,  įgytos (-ų) kompetencijos (-ų) vertinimo būdai 

Tobulins gyvulininkystės technologines kompetencijas. 

Kompetencijų sritis Kompetencijos 

Mokymo modelis 

(mokymo/si 

metodai, būdai) 

Dalyvio 

atsiskaitymo 

forma, įgytų 

kompetencijų 

įvertinimo būdai 

Žinių ir supratimo įgijimas 

(teorinė dalis) 

Sugebės atrinkti gyvulius 

ir paukščius tinkamus 

reprodukcijai ir 

produkcijai, parinkti 

tinkamiausią kokybės 

tyrimo metodą atskiroms 

pašarų grupėms, žinos 

naujausius gyvulininkystės 

produkcijos standartus ir 

kokybinius reikalavimus, 

kaip vykdomas pirminis 

Paskaita, 

diskusija, 

prezentacijų 

pateikimas, 

savarankiškas 

darbas. 

Diskusija. 
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gyvulininkystės 

produkcijos paruošimas.  

Gebėjimų įgijimas (praktinė 

dalis) 

Gebės suformuoti 

produktyvią gyvulių bandą 

ar paukščių pulką, parinkti 

reproduktorių, įvertinti 

pašarų kokybę, pritaikyti 

naujausias gyvulių 

laikymo, šėrimo ir 

melžimo technologijas, 

preparatus bei įrangą, 

sugebės vykdyti žalio 

pieno gamybą.  

Praktinis darbas, 

pažintinis vizitas, 

instruktavimas, 

diskusija, darbas 

komandoje, 

savarankiškas 

darbas 

Savarankiško 

darbo pristatymas 

ir aptarimas 

Nuostatų įgijimas 

(vertybinių, etinių-profesinių 

nuostatų teikimas ir įgijimas) 

Ugdys gebėjimus 

reikalingus nuolatiniam 

profesiniam tobulėjimui, 

inovacijų paieškai ir 

pritaikymui profesinėje 

srityje. 

Savarankiškas 

darbas 

Diskusija 

8. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės: 

Eil. 

Nr. 

Tema Mokomosios 

medžiagos 

pavadinimas 

Mokomosios 

medžiagos apimtis 

Techninės 

priemonės 

1. Gyvulių, paukščių, tinkančių 

reprodukcijai ir 

produktyvumui parinkimas. 

Paskaitų konspektas, 

Metodinė medžiaga. 

3-5 psl.  Kompiuteris ir 

projektorius, 

garso kolonėlės. 

2. Pašarų kokybės vertinimas. 

Naujų preparatų ir įrangos 

gyvulininkystėje taikymas. 

Gyvulių laikymo, mitybos ir 

melžimo naujų technologijų 

taikymas. 

Paskaitų konspektas, 

metodinė medžiaga, 

įrangos naudojimo, 

procesų atlikimo 

metodikos ir 

instrukcijos, 

preparatų aprašų 

informacija. 

7-9 psl.  Kompiuteris ir 

projektorius, 

garso kolonėlės, 

gyvulininkystės 

technologinės 

įrangos. 

3. Gyvulininkystės produkcijos 

naujų standartų taikymas ir 

kokybiniai reikalavimai. 

Mėsos, pieno, 

vilnos, kailio,  

kiaušinių 

produkcijos 

standartai. 

5-7 psl.  Kompiuteris ir 

projektorius, 

garso kolonėlės. 

4. Gyvulininkystės produkcijos 

pirminis paruošimas. Žalio 

pieno gamyba. 

Gyvulininkystės 

produkcijos pirminio 

apdorojimo 

rekomendacijos. 

7-9 psl.  Kompiuteris ir 

projektorius, 

garso kolonėlės, 

gyvulininkystės 

technologinės 

įrangos. 
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9. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas 

1. Aniulis E., Pamakštienė S. ,Japertas S.. Antimikrobinių preparatų įtaka pieno sudedamųjų dalių 

kitimui. Veterinarija ir zootechnika. T. 12(34). 2001 

2. Antanaitis, Ramūnas; Vytuolis; Kučinskas, Audrius. Šliužo dislokacijos ankstyvosios diagnozės 

bei pooperacinio pasveikimo galimybių įvertinimas kompiuterine bandos valdymo programa. 

Veterinarija ir zootechnika. Kaunas: Lietuvos veterinarijos akademija. ISSN 1392-2130. 2009, t. 

45(67), p. 3-7. 

3. Antanaitis, Ramūnas; Žilaitis, Vytuolis; Juozaitienė, Vida; Palubinskas, Giedrius; Kučinskas, 

Audrius; Sederevičius, Antanas; Beliavska-Aleksiejūnė, Danuta. Efficient diagnostics and 

treatment of bovine mastitis according to herd management parameters. Veterinarija ir zootechnika. 

Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija. ISSN 1392-2130. 2015, t. 

69(91), p. 3-10  

4. Antanaitis, Ramūnas; Žilaitis, Vytuolis; Kučinskas, Audrius; Juozaitienė, Vida; Leonauskaitė, 

Kristina. Changes in cow activity, milk yield, and milk conductivity before clinical diagnosis of 

ketosis and acidosis. Veterinarija ir zootechnika. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Veterinarijos akademija. ISSN 1392-2130. 2015, t. 70(92), p. 3-9.  

5. Antanaitis, Ramūnas; Žilaitis, Vytuolis; Sabaliauskienė, Gintarė; Kučinskas, Audrius; 

Makauskas, Saulius. Fiziologinių parametrų, fiksuojamų kompiuterine bandos valdymo programa, 

klinikinė reikšmė diagnozuojant mastitą, endometritą ir šliužo dislokaciją į kairę. Veterinarija ir 

zootechnika. Kaunas: Lietuvos veterinarijos akademija. ISSN 1392-2130. 2012, t. 58(80), p. 3-7.  

6. E. Aniulis, S.Japertas, K. Leiputė. Karvių pieno kokybės analizė, atsižvelgiant i somatinių 

ląstelių skaičių. Veterinarija ir zootechnika. T. 8(30) 2000. 

7. FAO/WHO. Joint FAO/WHO (Food and Agriculture Organization/World Health Organization) 

working group report on drafting guidelines for the evaluation of probiotics in food. London, 

Ontario, Canada, guidelines for the evaluation of probiotics in food. Joint working group report on 

drafting. London, Ontario, 2002. P. 1 – 11 

8. Lukauskas K., Sederevičius A., Urbienė S., Balsytė J. Fermentinių ir vitamininių priedų 

pašaruose įtaka pieno kokybei ir jo savybėms. Veterinarija ir zootechnika. T. 31(53). 2005 

9. Lukoševičius L. Askomicetų klasės vaistiniai grybai – natūralių antioksidantų šaltinis. Biologinė 

medicina. 2005. 2. P. 46-47. 

10. Lektorių darbo patirtis ir kompetencijos  

 (Pažymėti X) 

Teikėjo atstovas(-ai)  

Mokytojai  X 

Mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai  

Užsienio valstybių dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai ir 

mokytojai 

 

Viešojo administravimo institucijų vadovai, jų pavaduotojai, 

padalinių vadovai ir specialistai 

 

Jungtinė lektorių grupė  

Gamybos įmonių arba sektorinio praktinio mokymo centro 

atstovai 

X 

11. Kvalifikaciniai reikalavimai lektoriams (jeigu nustatyti) 
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12. Dalyviai:  

12.1. Dalyvių pasirengimas Programai (praktinės veiklos patirtis ir kompetencija(-os), kurią(-ias) 

turi turėti Programos dalyvis) 

Kompetencija(-os) Zootechnikos, gyvulininkystės ir/ar veterinarijos kompetencijas turintys 

pedagogai – profesijos mokytojai 

Praktinės veiklos patirtis Ne trumpesnė nei 1 m 

12.2.  Programos dalyvių tikslinės grupės  

 (Pažymėti X) 

Dalykų mokytojai (nurodyti dalyką)    X 

Pradinio ugdymo mokytojai  

Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai 

 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 

 

Mokyklų bendruomenės komandos  

Kiti (nurodyti)     

 


