
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОНЯРСТВО» 

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: 120 годин, 4 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: формування спеціалістів зі знанням 

повного процесу виробництва продукції конярства, а саме біологічні 

особливості коней, пов'язані з їх утриманням, доглядом, годівлею, 

відтворенням, використанням основних технологічних рішень щодо 

вирощування молодняку різного призначення, виробництва м'ясної, 

молочної продукції, правила випробування племінних коней на іподромах та 

участі в кінноспортивних змаганнях, основи менеджменту і маркетингу в 

конярстві, порядок визначення вартості племінного і користувального коня, 

обов'язки і відповідальність покупця та продавця за неякісну продукцію, 

визначену для реалізації, існуючі методики оцінювання племінної якості 

жеребця і кобили. 

Завдання навчальної дисципліни: завдання, які стоять під час 

вирощування коней різного призначення багатогранні. Необхідно вміти 

оцінювати конституцію, екстер'єр, інтелект та кондиції коня, його племінну, 

робочу, продуктивну (м'ясну і молочну) і спортивну цінність, вести племінну 

роботу за класичною схемою: ідентифікація – облік – оцінювання – відбір – 

підбір – вирощування, бонітування коней, планувати розвиток галузі, 

використовувати передовий досвід вітчизняної і зарубіжної науки і 

практики, рекламувати продукцію та реалізувати коней. Технологічні 

процеси будуть розглянуті у відповідних розділах. 

 

 



Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Значення конярства. Сучасний стан галузі в країнах світу та в 

Україні. 

Тема 2. Походження та одомашнення коней.  

Тема 3. Конституція, екстер'єр та інтер'єр коней. 

Тема 4. Характеристика мастей коней. Відтворення коней. 

Тема 5. Породи коней. Класифікація порід. Характеристика верхових 

порід. 

Тема 6. Характеристика легко запряжних коней. 

Тема 7. Характеристика ваговозів. Місцеві породи. 

Тема 8.  М'ясна продуктивність та молочна продуктивність. 

Тема 9. Технологія годівлі, догляду та утримання. 

Тема 10. Племінна робота в конярстві. 

Тема 11. Кінний спорт і туризм. 

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно. 

Спеціальні предметні компетентності: 

- знати технологію вирощування коней різного напрямку 

продуктивності; 

- освоїти основні принципи екстер’єрної оцінки коней; 

- знання методики взяття промірів, визначення індексів і живої маси 

коней за промірами; 



- знати визначення мастей, відмітин та прикмет; 

- визначення віку коней по зубам; 

- знати технологію відтворення коней; 

- знати сільськогосподарську кінну упряж; 

- освоїти навички запрягання коней та основи верхової їзди; 

- знати основи складання кормових раціонів для коней; 

- знання особливостей складання родоводу та оцінки коней за 

походженням; 

- знати основи технологій молочної та м’ясної продуктивності коней;  

- знання виготовлення кумису. 

Результати навчання: 

- зробити екстер’єрну оцінку коня; 

- виявити вади та недоліки коня; 

-  визначити індекси розвитку коня за промірами; 

- розрахувати живу масу коня за промірами; 

- описати масті і відмітини коня; 

- визначити вік коня; 

- скласти календар жеребності кобил; 

- розрахувати нормальну силу тяги коня; 

- визначити масу вантажу, яку може перевозити кінь; 

- підібрати за розмірами сільськогосподарську упряж; 

- складати раціони для коней; 

- складати родоводи коней; 

- ведення племінного обліку; 

- знати основи тренінгу верхових та рисистих коней.  

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни 

«Конярство» є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів 

вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 


