
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЗАГОТІВЛЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ КОРМІВ» 

для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 

Місце дисципліни в навчальному плані – вибіркова частина, цикл 

професійної підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 120 годин, 4 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: сформувати у здобувача вищої освіти 

систему знань і навичок з поглибленого освоєння методів оцінки якості 

кормів, а також оволодіння методичними підходами до сучасних технологій 

заготівлі та зберігання кормів, збереження їх поживності і хімічного складу. 

Завдання навчальної дисципліни: надати майбутнім фахівцям 

необхідний комплекс знань з технології заготівлі, зберігання та використання 

кормів у годівлі сільськогосподарських тварин. Здобувач вищої освіти 

повинен знати зміни, які відбуваються у процесі заготівлі, зберігання і 

підготовки кормів до згодовування, а також вміти проводити оцінку 

поживності та якості кормів та кормових добавок. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Використання та оцінка якості кормів. 

Тема 2. Лучне кормовиробництво. 

Тема 3. Заготівля та зберігання грубих кормів. 

Тема 4. Заготівля та зберігання силосованих і соковитих кормів. 

Тема 5. Заготівля та зберігання концентрованих кормів. 

Тема 6. Технологічні аспекти комбікормової продукції. 

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 методиками відбору кормових засобів для 

визначення їх якості; 

- здатність використовувати знання основних властивостей кормів та 

факторів, які впливають на їх склад та поживність;  

- здатність володіти знаннями про особливості різних технологій 

заготівлі кормів та вимог до технологічних операцій; 

- здатність проведення органолептичних та хімічних досліджень 

оцінки якості кормів відповідно до діючих стандартів; 

- здатність вибирати найбільш економічно вигідні методи підготовки 

кормів до згодовування, що поліпшують перетравність поживних 

речовин, смакові якості та збільшують кількісне споживання 

кормових засобів. 

Результати навчання: 

- проводити зважування на аналітичних терезах; 

- визначати вміст вологи в кормах лабораторними методами; 

- визначати вміст клітковини в зразках кормів; 



- визначати вміст нітратів в зразках силосованих та соковитих 

кормів; 

- проводити органолептичні дослідження якості кормових засобів; 

- визначати об’єм скирт грубих кормів за промірами; 

- визначати зараженість зерна комірними шкідниками за 

загальноприйнятою методикою; 

- визначати загальну кислотність зерна і комбікормів. 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни є 

лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 


