
2.1. Шифр. ОПП 9. 

2.2. Назва. Годівля тварин та основи кормовиробництва. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 

2.6. Семестр. ІІІ. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 

2.8. П.І.Б лектора. Рак Т.М. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

Вивчити методи оцінки поживності кормів, характеристики поживної 

цінності та основи технологій заготівлі і зберігання кормів. 

Вивчити принципи нормованої годівлі тварин.  

Набути навичок визначення норм годівлі та складання раціонів для 

окремих видів та статево-вікових груп тварин. 

Сформувати творчий підхід до вирішення проблем забезпечення 

здоров’я та продуктивності тварин (техніка та режим годівлі, профілактика 

захворювань, екологічна безпека, раціональне витрачання кормів та зниження 

енерговитрат на виробництво продукції тваринництва).  

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Годівля як наука та роль годівлі тварин у вирішенні наукових і 

практичних проблем виробництва продуктів харчування. Польове та лучне 

кормовиробництво. Класифікація, характеристика поживності та специфічні 

властивості кормів. Принципи класифікації кормів і методи оцінки їх якості. 

Оцінка поживності кормів за хімічним складом. Поняття про хімічний склад 

кормів як первинний показник їх поживності. Нормована годівля як засіб 

регулювання живлення тварин. Годівля великої рогатої худоби. Особливості 

годівлі овець і коней. Потреба овець та кіз різних порід і статево-вікових груп 

у поживних речовинах. Особливості годівлі свиней. Особливості годівлі 

сільськогосподарської птиці. Застосування годівлі для профілактики 

захворювань і лікування сільськогосподарських  тварин. Основи 

профілактичної і лікувальної годівлі тварин.  
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2.12. Методи контролю: 

– поточний контроль (виконання лабораторної роботи; розв’язування 

тесту; виконання завдань самостійної роботи). 

– підсумковий контроль – іспит  

2.13. Мова викладання. Українська. 


