
2.1. Шифр. ОЗП 3. 

2.2. Назва. Моделювання селекційних і технологічних процесів у тваринництві. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Загальної  підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1. 

2.6. Семестр. 1. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 

2.8. П.І.Б. лектора. Желізняк І.М. 

2.9. Заплановані результати навчання. 
Знати та впроваджувати принципи і прийоми моделювання технологічного процесу 

виробництва того чи іншого виду продукції тваринництва. Обґрунтувати та математично 

формалізувати технологічну схему процесу виробництва продукції тваринництва для 

різних господарств. 

2.10 Зміст навчальної дисципліни. 
Моделювання, як метод наукового пізнання та інструмент управління технологічним 

процесом у тваринництві. Основні види та етапи моделювання. Моделювання 

оптимального складу раціонів, комбікормів годівлі різних статево - вікових груп худоби та 

птиці та оптимізація розподілу запасів та витрати кормів. Моделювання та оптимізація 

структури стада ВРХ і свиней. Моделювання та оптимізація обороту стада ВРХ і свиней. 

Моделювання технологічних процесів вирощування ремонтного молодняку великої 

рогатої худоби та виробництва яловичини. Моделювання технологічних процесів 

виробництва молока. Моделювання технологічних процесів виробництва продукції 

свинарства.  Моделювання технологічних процесів виробництва продукції птахівництва.  
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2.12. Методи контролю. 

-поточний контроль (виконання і захист лабораторних робіт, розв’язування тестів, 

виконання практичних завдань, виконання самостійної роботи; 

- підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 


