
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Фізіологія травлення і біологія продуктивності  

сільськогосподарських тварин»  

для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» 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: набуття поглиблених теоретичних і 

практичних знань фізіолого-біологічних процесів, що відбуваються в 

організмі тварин та забезпечують утворення високоякісної тваринницької 

продукції. 

Завдання навчальної дисципліни: Основні завдання при вивченні 

навчальної дисципліни полягають у: 

- поглибленні знань з питань біологічних основ формування 

молочної, м'ясної, яєчної, шкіряної, вовнової продуктивності тварин які 

взаємопов’язані з функціональною діяльністю травної системи тварин; 

- вивченні теоретичних та практичних питань регулювання та 

стимуляції  продуктивності сільськогосподарських тварин. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Основні функції і властивості тваринного організму та біохімічні 

(інтер'єрні) тести продуктивності сільськогосподарських тварин. 

Тема 2.  Біологічні основи молочної та м’ясної продуктивності тварин. 

Тема 3. Біологія шкіряної, вовнової,  медової  та яєчної  продуктивності. 

Тема 4. Біохімічний склад кормів та фізіологічне значення поживних 

речовин в живленні тварин. Стимулятори продуктивності тварин. 

Тема 5. Функція травної системи. 



Тема 6. Травлення у сільськогосподарських тварин з однокамерним 

шлунком. 

Тема 7.Травлення у сільськогосподарських тварин з багатокамерним 

шлунком 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

- здатність вести пошук, збір і аналіз інформації в галузі 

тваринництва; 

- здатність використовувати досягнення науки в виробництві 

тваринницької продукції; 

- вміння використовувати надбанні знання у виробничих процесах 

тваринництва; 

- здатність здійснювати технічний контроль і управляти якістю 

продукції тваринництва. 

Спеціальні предметні компетентності: 

- здатність дотримуватися правил техніки безпеки при роботі; 

- здатність використовувати лабораторне устаткування за 

призначенням  з дотриманням правил роботи з ним; 

- здатність визначати основні біохімічні показники кормів та 

тваринницької продукції (молока, м’яса, вовни, меду), 

використовувати інтер’єрні показники для прогнозування 

продуктивності тварин; 

- здатність розраховувати склад мінерально-вітамінного преміксу для 

балансування раціонів сільськогосподарських тварин, враховуючи 

знання про особливості нервової та гуморальної регуляції діяльності 

травних органів тварин; 

- здатність опрацьовувати наукову літературу для пошуку сучасних 

стимулюючих факторів продуктивності тварин, економічно 

вигідного виробництва продукції. 



Результати навчання: 

- знання основних параметрів молочної, м’ясної, вовнової, яєчної, 

робочої продуктивності тварин; 

- опанування механізмів регуляції життєвих функцій та процесів 

травлення в організмі тварин; 

- знання фізико-хімічних властивостей поживних і біологічно 

активних речовин кормів та кормових добавок, в тому числі ферментних 

препаратів; 

- уміти вести пошук стимуляторів травлення та росту, 

антиоксидантів, стабілізаторів,і знати про їх вплив на процеси травлення 

тварин, біосинтез компонентів молока, м’яса, яйця, шкіри, вовни, 

утворення та дозрівання меду. 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни є 

лекції, лабораторні, практичні заняття та самостійна робота здобувачів вищої 

освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 

 


