
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Науковий супровід досягнень у тваринництві» 

для здобувачів ступеня вищої освіти «спеціаліст», «магістр» зі спеціальності  

7.090010201, 8.090010201, 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; 120 годин, 4 

кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: формування у студента системи знань і 

навичок проведення зоотехнічних дослідів, систематизації, аналізу і оцінки 

результатів досліджень, оформлення наукової роботи, авторських прав та 

патентної документації.  

Завдання навчальної дисципліни: є вивчення сучасних напрямків та 

методів зоотехнічних і біологічних досліджень. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Історія розвитку дослідної справи та задачі науки на сучасному 

етапі розвитку суспільства 

Тема 2. Біологічні методи досліджень 

Тема 3. Методи постановки зоотехнічних дослідів 

Тема 4. Основні методичні вимоги проведення зоотехнічних дослідів  

Тема 5. Досліди по вивченню перетравності кормів та обміну речовин 

Тема 6. Систематизація, аналіз і оцінка результатів досліду 

Тема 7.Літературне оформлення наукової та дипломної роботи 

Тема 8. Основи патентування, захист винаходів і відкриттів 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

- здатністю вести пошук, збір і аналіз інформації в галузі тваринництва; 



- можливістю використовувати досягнення науки в виробництві 

тваринницької продукції; 

- вмінню використовувати надбанні знання у виробничих процесах 

тваринництва; 

Спеціальні предметні компетентності: 

- здатність вибрати тему і метод дослідження; 

- здатність провести аналіз наукової інформації та написати огляд 

літератури за темою; 

- здатність скласти методику і робочий план досліду; 

- здатність сформувати групи тварин та організувати їх годівлю, 

утримання, облік результатів; 

- здатність розрахувати економічну ефективність досліду; 

- здатність написати випускну роботу, наукову статтю; 

- здатність правильно оформляти документацію і права на винахід. 

Результати навчання: 

- знати класифікації та характерні особливості зоотехнічних дослідів; 

- знати методи постановки дослідів у тваринництві ; 

- володіти основними методичними вимогами проведення дослідів на 

великій рогатій худобі, свинях, вівцях, птиці; 

- знати способи біометричної обробки результатів досліду і вміння 

використовувати їх на практиці; 

- знати вимоги до оформлення дипломної роботи та прав на 

інтелектуальну власність 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни є 

лекції, практичні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 

 


