
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА 

ПРОДУКЦІЇ КРОЛІВНИЦТВА І ЗВІРІВНИЦТВА» 

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: 90 годин, 3 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: формування системи знань про 

технологію виробництва продукції кролівництва і звірівництва, що є 

визначальним для прискорення науково-технічного прогресу в галузі 

кролівництва. Підготовити здобувачів вищої освіти до участі у розробленні 

нових моделей технологічного процесу і впровадження сучасних технологій 

з урахуванням біологічних особливостей кролів, вивчення теоретичних основ 

та набуття практичних навичок щодо оцінки кролів різних порід, як засобів 

виробництва продукції – шкурок, пуху, м’яса, а також організації і 

проведення селекційної роботи та розробки інтенсивних технологій у 

кролівництві і звірівництві. 

Завдання навчальної дисципліни: вивчення способів поліпшення 

племінних і продуктивних якостей тварин; визначення кількості і якості 

кормів, їх найбільш ефективне використання; планування відтворення стада; 

вибір прогресивних і економічних технологій виробництва продукції; оцінка 

кількості і якості продукції; способи найбільш ефективного використання 

поголів’я тварин. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Народногосподарське значення кролівництва. 

Тема 2. Продуктивність кролів. 

Тема 3. Породи кролів. 

Тема 4. Племінна робота в кролівництві. 



Тема 5. Розведення кролів. 

Тема 6. Годівля і утримання кролів. 

Тема 7. Хвороби кролів і ветеринарно-профілактичні заходи. 

Тема 8. Звірівництво. 

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. 

Спеціальні предметні компетентності: 

- знати технологію годівлі, утримання, розведення кролів і звірів; 

- освоїти основні способи поліпшення племінних і продуктивних 

якостей тварин; 

- знати теоретичні основи та практичні навички щодо оцінки кролів 

різних порід, як засобів виробництва продукції – шкурок, пуху, 

м’яса. 

Результати навчання: 

- рекомендувати технологію вирощування кролів з урахуванням 

біологічних особливостей кролів; 

- визначення кількості і якості кормів, їх найбільш ефективне 

використання; 

- здійснювати контроль за технікою забою кролів і обробкою тушок; 

- визначити шляхи збільшення м’ясної продуктивності кролів; 

- контролювати якість кролятини. 



Основними формами  опанування навчального матеріалу з дисципліни 

«Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва» є лекції, 

лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 

 

 

 

 


