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Заплановані результати навчання  

Сформувати у майбутніх фахівців глибокі теоретичні знання з питань  історії 

становлення дослідної справи у вітчизняному тваринництві, основних принципів наукової 

методології та методів проведення досліджень, сучасної класифікації зоотехнічних 

експериментів, методики роботи з науковою літературою різного походження, принципів 

та методик наукових досліджень,  правил оформлення прав на інтелектуальну власність, 

основ патентознавства, систем патентної інформації та патентну документацію,  порядку 

подання, розгляду  заявок на винаходи різних форм. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен володіти методиками наукового 

пізнання,  визначати мету та завдання досліду, вибирати і обґрунтовувати тему і метод 

дослідження,  підбирати і аналізувати наукову інформацію за темою, розробляти програму 

проведення наукового експерименту, формувати групу або групи піддослідних тварин, 

організовувати їх методично правильні годівлю та утримання, розробляти форми первинної 

документації, формулювати висновки, що витікають з результатів дослідження, володіти 

методикою широкої виробничої перевірки отриманих результатів, розробляти програму 

впровадження результатів наукового дослідження у виробництво, оформляти і захищати 

положення наукової роботи, оформляти заявки на патенти, правильно оформляти 

документацію. 

Зміст навчальної дисципліни. 

 Історія становлення дослідної справи у вітчизняному тваринництві та організація 

наукових досліджень. Методи наукових досліджень та вибір методу постановки  

зоотехнічного досліду. Основні методичні прийоми проведення наукових  зоотехнічних 

досліджень. Винахідництво та патентознавство. Оформлення прав на  інтелектуальну 

власність. Заключна обробка та оформлення науково – дослідної  роботи. 
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2.12. Методи контролю: 

- поточний контроль (відвідування лекцій та лабораторних; виконання лабораторних 

робіт; експрес опитування; експрес доповіді; захист самостійної роботи); 

- підсумковий контроль – залік. 

2.13 Мова викладання. Українська. 
 


