
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ГОДІВЛЯ ТВАРИН І ТЕХНОЛОГІЯ КОРМІВ» 

для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 

Місце дисципліни в навчальному плані – обов’язкова частина, цикл 

професійної підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 150 годин, 5 кредитів ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

системи знань і навиків з організації науково-обґрунтованої системи годівлі 

сільськогосподарських тварин та птиці та раціонального використання 

кормів. 

Завдання навчальної дисципліни: надати майбутнім фахівцям 

необхідний комплекс знань із важливості кормової бази для тваринництва, 

характеристики кормової цінності окремих груп кормів і кормових добавок 

та їх ролі у живленні тварин, способів заготівлі; з організації повноцінної 

годівлі тварин на основі деталізованих норм при різних умовах утримання. 

Виховати у здобувачів вищої освіти творчий підхід для вирішення 

питань організації повноцінної годівлі тварин в певних виробничих умовах, 

до розробки і застосування раціональних технологій заготівлі кормів і 

підготовки їх до згодовування. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Корми та їх класифікація. 

Тема 2. Поживність кормів. 

Тема 3. Технологія виробництва та застосування кормів в годівлі 

тварин. 

Тема 4. Годівля жуйних тварин. 

Тема 5. Годівля тварин з однокамерним шлунком. 

Тема 6. Годівля сільськогосподарської птиці. 



У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні предметні компетентності: 

- здатність дотримуватися правил техніки безпеки при роботі; 

- здатність використовувати лабораторне устаткування за 

призначенням  з дотриманням правил роботи з ним; 

- здатність володіти знаннями про нормовану годівлю тварин та 

птиці; 

- здатність застосовувати знання під час балансування кормових 

раціонів за поживними речовинами;  

- здатність оволодівати сучасними знаннями з технології заготівлі та 

використання кормів в годівлі тварин та птиці; 

- здатність проводити дослідження по визначенню поживних речовин 

кормів. 

Результати навчання: 

- проводити зважування на аналітичних терезах; 

- визначати вміст первісної та гігроскопічної вологи в кормах; 

- визначати вміст сирого протеїну в зразках кормів; 

- визначати вміст сирої клітковини в кормах; 



- визначати вміст сирого жиру в кормах; 

- проводити дослідження з визначення сирої золи, кальцію та 

фосфору в кормах; 

- визначати якість кормів різних груп за органолептичними 

показниками; 

- складати раціони для різних видів та статево вікових груп тварин і 

збалансовувати їх за основними поживними речовинами. 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни є 

лекції, лабораторні і практичні заняття та самостійна робота здобувачів 

вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 


