
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«РОЗВЕДЕННЯ ТВАРИН» 

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: набуття здобувачами вищої освіти 

навичок  основ зоотехнічної науки і практики, структурних одиниць породи 

та її класифікації, закономірностей росту і розвитку тварин в ембріональний 

та онтогенетичний періоди,  конституції й екстер’єру тварин,  основних 

показників продуктивності та методів її підвищення, чистопородного 

розведення, схрещування й гібридизації тварин,  організації племінної роботи 

та ознайомлення з найбільш важливими законодавчими актами галузі 

тваринництва.   

Завдання навчальної дисципліни: надання здобувачами вищої освіти 

знань щодо  походження тварин, вчення про породу, закономірностей росту і 

розвитку, конституційно-екстер’єрних особливостей, методів розведення, 

добору й підбору, оцінки племінної цінності тварин, впровадження досягнень 

селекції  та генетики, ведення селекційно-племінної роботи з породою чи 

стадом та законодавчої бази галузі тваринництва. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Вчення про породу.  

Тема 2. Особливості росту і розвитку тварин. 

Тема 3. Конституція, екстер’єр та інтер’єр сільськогосподарських 

тварин. 

Тема 4.  Продуктивність тварин.   

Тема 5.  Методи добору та підбору. 



Тема 6. Методи розведення.   

Тема 7. Законодавча база галузі тваринництва.   

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

- здатність застосовувати набуті  знання у практичних ситуаціях, на 

виробництві; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

- здатність приймати обґрунтовані рішення; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності); 

- прагнення до збереження навколишнього середовища; 

- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно. 

Спеціальні предметні компетентності: 

- знання біологічних особливостей порід сільськогосподарських 

тварин, як об’єкта виробництва продукції тваринництва; 

- знання особливостей індивідуального росту тварин в різні періоди 

їх розвитку; 

- вміння визначати конституцію й екстер’єр тварин та встановлювати 

їх зв’язок із продуктивністю; 

- знання методів обліку продуктивності тварин та визначення їх 

племінної цінності; 

- вміння добирати тварин за якісними та кількісними ознаками; 

- знання методів розведення тварин; 



- вміння підбирати тварин однієї чи різної порід (видів) для 

одержання потомків з бажаними ознаками продуктивності; 

- вміння створювати нові породи, типи та лінії тварин; 

- здатність забезпечувати ведення селекційно-племінної роботи в 

стадах сільськогосподарських тварин чи з породами; 

- вміння використовувати чинну нормативну законодавчу базу галузі 

тваринництва при вирішенні різних проблемних ситуацій. 

Результати навчання: 

- застосовувати профільні знання у виробничих умовах для 

підвищення продуктивності   тварин; 

- контролювати прирости живої маси тварин та прогнозувати їх 

продуктивність; 

- здійснювати контроль за якістю продукції; 

- рекомендувати методи підбору тварин, які сприятимуть одержанню 

потомків з бажаними ознаками продуктивності; 

- здійснювати добір високопродуктивних тварин, які можуть бути 

родоначальниками ліній і родин; 

- розробляти схеми та методи створення нових порід; 

- вести племінний облік в суб’єктах племінної справи у тваринництві 

та оцінювати тварин за власною продуктивністю і якістю 

потомства; 

- забезпечувати дотримання основних вимог законодавчої бази галузі 

тваринництва України. 

Основними формами опанування навчального матеріалу з дисципліни 

«Розведення тварин» є лекції, лабораторні та практичні заняття, а також   

самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 

 


