
2.1. Шифр. ОПП 17.  

2.2. Назва. Технологія виробництва продукції птахівництва.  

2.3. Тип. Обов’язкова  

2.4. Цикл. Професійної підготовки.  

2.5. Рік навчання. ІІІ. 

2.6. Семестр. VІ. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4. 

2.8. П.І.Б. лектора. Усенко С.О.  

2.9. Заплановані результаті навчання.  

Опанувати знання та сформувати практичні навички з вибору ефективних 

технологій виробництва харчових яєць та м'яса птиці; оцінка племінної цінності птиці; 

розрахунок виробництва інкубаційних яєць, харчових яєць м'яса птиці, у господарствах 

різної потужності та призначення..  

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Народно – господарське значення, стан і перспективи розвитку птахівництва. 

Продуктивність сільськогосподарської птиці. Конституція та екстер’єр 

сільськогосподарської птиці. Породи і кроси сільськогосподарської птиці. Селекційно-

племінна робота у птахівництві. Одержання, збір, транспортування, зберігання 

інкубаційних яєць та підготовка їх до інкубації. Інкубація яєць птиці різних видів. 

Ембріональний розвиток птиці. Особливості утримання, годівлі і нормування поживних 

речовин для сільськогосподарської птиці. Технологія виробництва харчових яєць. 

Технологія виробництва м’яса курчат-бройлерів, індиків, гусей, качок. Технологія 

виробництва яєць і м’яса перепелів, цесарок, голубів, страусів. 
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2.12. Методи контролю: 

 – поточний контроль – експрес опитування, виконання завдань лабораторних, 

практичних та самостійних робіт, розв’язання комп’ютерних тестових завдань;  

– підсумковий контроль – іспит  

2.13. Мова викладання. Українська 


