
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 « ТЕХНОЛОГІЯ ВІДТВОРЕННЯ 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: 120 годин, 4 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: всебічне вивчення та засвоєння 

здобувачами вищої освіти програми з дисципліни, що дозволить 

майбутньому фахівцю регулювати біологічні особливості відтворення 

сільськогосподарських тварин, вирішувати питання технології штучного 

осіменіння, впроваджувати у виробництво біотехнологічні методи 

розмноження генетично цінних тварин, збереження зникаючих видів та 

порід. 

Завдання навчальної дисципліни: засвоїти суть відтворення тварин, 

його фізіологічні прояви та відхилення, їх зв'язок з умовами годівлі, 

утримання, догляду та використання, дією на них ендогенних та екзогенних 

факторів, вивчення питань реалізація яких здійснюється шляхом штучного 

осіменіння, профілактики безпліддя, спрямованої регуляції відтворювальної 

функції тварин. 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Введення в дисципліну. Фізіологічна функція органів статевої 

системи самців та  самок. Статевий цикл. 

Тема 2. Фізіологічні основи використання племінних плідників. 

Тема 3. Фізіологія та біохімія сперми. 

Тема 4. Техніка та методи одержання і зберігання сперми.  

Тема 5. Методи штучного осіменіння. Запліднення. 



Тема 6. Основні підходи до відтворення великої рогатої худоби та  

свиней.  

Тема 7. Основні підходи до відтворення овець, коней, птиці. 

Тема 8. Організація роботи та санітарно-гігієнічні вимоги на 

підприємстві (об’єднанні) з племінної справи та пункті 

штучного осіменіння тварин. 

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 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність працювати в команді; 

- навички міжособистісної взаємодії. 

Спеціальні предметні компетентності: 

- знання особливостей будови, топографії, нейрогуморального 

регулювання статевої активності самців-плідників та самок 

сільськогосподарських тварин і птиці; 

- знання методики оцінки сперми;  

- знати особливості короткострокового та довгострокового 

зберігання сперми; 

- знання основ кріобіології та інших засобів забезпечення анабіозу 

генеративних клітин; 

- знання методів діагностування статевої охоти; 



-  знання методики стимулювання  статевої активності та 

суперовуляції; 

- освоїти основні способи осіменіння самок сільськогосподарських 

тварин  та птиці; 

- засвоїти основні принципи оперативного контролю та обліку 

відтворення стад. 

Результати навчання: 

- володіти методикою одержання сперми від самців різних видів 

тварин і вміти ліквідовувати причини, які гальмують статеві 

рефлекси у плідників; 

- здійснювати контроль за якістю сперми плідників і визначати вплив 

окремих факторів зовнішнього середовища на її фізіологічні 

показники; 

- готувати розріджувачі для розрідження сперми та здійснювати її 

кріоконсервування; 

- складати план та здійснювати облік парувань у виробничих умовах;  

- виявляти самок у стані статевої охоти; 

- проводити осіменіння самок різних видів і визначати їх вагітність; 

- здійснювати контроль за організацією пункту штучного осіменіння 

із дотриманням санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та 

охорони праці; 

- рекомендувати технології використання племінних плідників в 

умовах різних форм господарств. 

Основними формами опанування навчального матеріалу з дисципліни 

«Технологія відтворення тварин» є лекції, лабораторні і практичні заняття та 

самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 


