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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Кількість кредитів 4,5
Змістовних частин 4
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання-6
(назва)

Загальна кількість
годин -135
Тижневих годин
для денної форми
навчання:
аудиторних -4
самостійної роботи
студента -2

Галузь знань
20 «аграрні науки та
продовольства»

(назва)

Характеристика
навчальної дисципліни
Денна
Заочна форма
форма
навчання
навчання
За вибором навчального
закладу
Рік підготовки

Спеціальність
204 – «Технологія
виробництва та
переробки продукції
тваринництва»
(шифр і назва)

Освітній рівень:
Спеціаліст, магістр

5-й

6-й
Семестр

9-й

10-й
Лекції

16год.
8год.
Практичні, семінарські
30 год.
8год.
Лабораторні
Самостійна робота
89 год.
59 год
Індивідуальні завдання:
6год.
Вид і форма контролю:іспит

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета:

«БІОЛОГІЯ

ПРОДУКТИВНОСТІ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН ” є формування у студентів
знань та навичок з оволодіння прийомами і методами орієнтації на ринку
сільськогосподарської продукції, ефективного управління виробничими,
кадровими і фінансовими ресурсами підприємницьких структур (малими
підприємствами, фермерськими господарствами), кваліфікованої оцінки та
запобігання негативного впливу факторів навколишнього середовища,
опанування маркетингових стратегій, визначення фінансових результатів

діяльності підприємства, сучасними методами управління процесами
утримання, годівлі сільськогосподарських тварин.
Завдання: студент за результатами вивчення дисципліни повинен
отримати знання і навички теоретичних і практичних методів сучасними
методами управління процесами утримання, годівлі сільськогосподарських
тварин.
Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: перспективи галузі тваринництва у сучасних умовах;
-

сучасний генофонд сільськогосподарських тварин;

-

основні перспективи сучасних молочних комплексів до ринкових
умов господарювання у світі;
удосконалення системи годівлі с.-г. тварин на основі

-

збалансованих норм живлення;
-

сучасні системи утримання і годівлі с.-г. тварин;

-

сучасні методи біотехнології с.-г. тварин;

-

сучасна система ідентифікації та реєстрації с.-г. тварин;

вміти:
- анатомо-фізіологічні особливості великої рогатої худоби молочного і
м’ясного напряму продуктивності;
- анатомо-фізіологічні особливості свиней вітчизняного та зарубіжного
генофонду різного напряму продуктивності;
-

анатомо-фізіологічні

особливості

овець

різного

напряму

продуктивності;
- інтер,єрні тести продуктивності сільськогосподарських тварин;
- біологічні основи продуктивності сільськогосподарських тварин;
- біологія яєчної продуктивності птиці;
- біологічні основи м’ясної продуктивної сільськогосподарських тварин;
- біологія вовнової та шкіряної продуктивності;
- біологія медової продуктивності

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовна частина 1 – Корми, годівля і продуктивність
сільськогосподарських тварин
Тема 1. Біохімічний склад кормів, кормових добавок, преміксів, бар і
стимуляторів продуктивності с.-г. тварин.
Тема 2 . Споживання кормів та фактори, що його визначають.
Тема 3. Основні напрямки удосконалення кормової бази та годівлі тварин
Змістовна частина 2. Механізми травлення у сільськогосподарських
тварин
Тема 4. Класифікація тварин відповідно до анатомічної будови травної
системи
Тема 5. Порівняльна характеристика травлення. Румінація. Кормова
поведінка тварин.
Змістовна частина 3. Біологічні основи молочної продуктивності тварин
Тема 6. Біохімія молочної залози і молока.
Тема 7. Фактори, що впливають на молочну продуктивність.
Тема 8. Стимулятори молочної продуктивності. Теоретичні основи
виготовлення замінників молока
Змістовна частина 4. Біологічні основи мясної, вовнової та медової
продуктивності продуктивності тварин
Тема 9. Питання регуляції м‘ясної продуктивності
Тема 10. Біологічні основи формування вовнової продуктивності овець.
Тема 11. Склад та фізико-хімічні властивості воску, прополісу, бджолиної
отрути, квіткового пилку та маточного молочка

4. Структура навчальної дисципліни

лекції
практичн
і
індивід.
самостий
на
робота

індивід.
самостий
на
робота
усього

лекції
лаб.практ.

усього

Назви змістових модулів і
тем

Кількість годин
денна форма
заочна форма
у тому числі
у тому числі

1

2
3
4
5
6
7 8
9 10
11
Змістовна частина 1
Корми, годівля і продуктивність сільськогосподарських тварин
Тема 1. Біохімічний склад
кормів, кормових добавок,
преміксів, бар і стимуляторів
продуктивності с.-г. тварин
6
2
5
15 2
7
Тема 2. Споживання кормів
та
фактори,
що
його
визначають
4
2
2
5
13 7
Тема 3. Основні напрямки
удосконалення
кормової
бази та годівлі тварин
4
2
5
6
5
Разом за змістовим
модулем 1
20 2
8
0 10 19 2
2
0
15
Змістовна частина 2. Механізми травлення у сільськогосподарських
тварин
Тема 4. Класифікація тварин
відповідно до анатомічної
будови травної системи
2
2
4
5
5
8
Тема
5.
Порівняльна
характеристика травлення.
Румінація.
Кормова
поведінка тварин.
6
8
5
5
18 2
Разом за змістовим
модулем 2
26 4
8
0
12
10 0
0
0 10
Змістовна частина 3. Біологічні основи молочної продуктивності тварин
Тема 6. Біохімія молочної
залози і молока
4
5
5
6 2
Тема 7
Фактори,
що
впливають
на
молочну
продуктивність.
6
14 2
2
10
12 2 4
Тема
8
Стимулятори 8 2 2
4
12 2
10

молочної
продуктивності.
Теоретичні
основи
виготовлення
замінників
молока
Разом за змістовою
частиною
26

6

6

0

14

31

4

2

0

25

Змістовна частина 4. Біологічні основи мясної, вовнової та медової
продуктивності продуктивності тварин
Тема 9. Питання регуляції
м‘ясної продуктивності
8
2
2
4
7
2
5
Тема 10. Біологічні основи
формування
вовнової
продуктивності овець.
10
2
4
6 12 2
10
Склад та фізико-хімічні
властивості воску, прополісу,
бджолиної отрути,
квіткового пилку та
маточного молочка
Разом за змістовою
частиною
18
4
6
- 10 19 2
2
0 15
Всього за дисципліну
135 16 12 0 24 50 6
4
0 40

5. Теми лабораторних занять
Всього по дисципліні

59
7. Теми лабораторних занять

№
Кількість
Тема лабораторних і практичних занять
п/п
годин
1
2
3
Змістовна частина 1 - Корми, годівля і продуктивність сільськогосподарських
тварин
1
Біохімічний склад кормів, кормових добавок, преміксів, бар і
2
стимуляторів продуктивності с.-г. тварин.
2
Фактори, що впливають на втрату поживних речовин в процесі
2
заготівлі та зберігання кормів
3
Стимулятори продуктивності тварин, ферментні препарати та
2
премікси у тваринництві
4
Удосконалення системи годівлі тварин
2
Разом:
8
Змістовна частина 2. Механізми травлення у сільськогосподарських тварин
1
Система органів травлення сільськогосподарських тварин та
2
птиці
2
Класифікація тварин відповідно до топографії процесів
2
мікробного травлення
3
Розміри тварин і обмеження. Румінація
2
4
Кормова поведінка травоїдних
2
Разом:
8
Змістовна частина 3. Біологічні основи молочної продуктивності тварин
1
Біохімія молочної залози і молока
2
2
Фактори, що впливають на молочну продуктивність
4
Разом:
6
Змістовна частина 4. Біологічні основи яєчної, м’ясної, вовнової та
медової продуктивності тварин
1
М'язова тканина: структура, властивості та особливості будови
2
у тварин.
2
Біологічні основи формування вовнової продуктивності овець.
4
Хімічний склад вовни та кератину.
3
Фізіолого-біохімічні механізми травлення у медоносної бджоли
4
Склад та фізико-хімічні властивості воску, прополісу,
бджолиної отрути, квіткового пилку та маточного молочка
Разом:
6

6. Тематика самостійної роботи студентів
№
Тема
Кількість
з/п
годин
Змістова частина 1. Корми, годівля і продуктивність сільськогосподарських
тварин
1
Сучасні методи оцінки поживності кормів. Система Ван Соєста.
6
2
Фактори, що впливають на втрату поживних речовин в процесі
6
заготівлі та зберігання кормів
3.
Стимулятори продуктивності тварин, ферментні препарати та
6
премікси у тваринництві.
4
Споживання кормів та фактори, що його визначають
6
Разом
24
Змістова частина 2. Механізми травлення у сільськогосподарських тварин
1
Класифікація тварин відповідно до анатомічної будови травної
6
системи
2
Порівняльна характеристика травлення
6
3
Кормова поведінка травоїдних по відношенню до кормів з
6
високим вмістом клітковини
Разом
18
Змістовна частина 3. Біологічні основи молочної
продуктивності тварин
1
Біохімія молочної залози і молока
6
2
Теоретичні основи виготовлення замінників молока
6
3
Стимулятори молочної продуктивності
6
Разом
18
Змістова частина 4. Біологічні основи яєчної, м’ясної, вовнової
та медової продуктивності тварин
1
Взаємозв'язок процесів травлення з яєчною продуктивністю курей
10
2
3

Стимулятори шкіряної та вовнової продуктивності тварин
Склад та фізико-хімічні властивості воску, прополісу, бджолиної
отрути, квіткового пилку та маточного молочка

Разом
Усього годин

10
10
30
89

7. Індивідуальні завдання
Індивідуальна робота студента включає:
- виконання індивідуальних завдань (рефератів, розрахункових завдань за
методикою, визначеною на практичних заняттях);

- індивідуальні заняття під керівництвом викладача у позанавчальний час
(консультації з питань виконання рефератів, індивідуальних розрахункових
завдань);
- консультації щодо підготовки до практичних занять, модульного контролю,
підсумкового контролю і дисципліни.

8. Індивідуальні завдання
Індивідуальна робота студента включає: виконання індивідуальних завдань
(рефератів, розрахункових завдань за методикою, визначеною на практичних
заняттях);
10. Методи навчання
1. Словесні методи навчання:
•пояснення;
•навчальна дискусія.
2. Наочні методи навчання:
•ілюстрування;
•демонстрування;
•самостійне спостереження.
3. Практичні методи навчання:
• лабораторні роботи.
4. Методи комп'ютерних технологій:
•методи роботи з Інтернет-ресурсом;
•методи програмного навчання.
11. Методи контролю
Під час вивчення дисципліни використовуються наступні методи
контролю:
•індивідуальне опитування;
•фронтальне опитування;
•тестування;
•письмові іспити.

Всього

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Підсумковий
контроль
(іспит)

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі

10

10

10

10

10

10

40

100

Поточне тестування та самостійна робота
Змістова частина 1

Змістова частина 2

13. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 -100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

35-59

0-34

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту
(роботи),практики

для заліку

відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з
можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю
повторного складання

F

незадовільно з
обов'язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов'язковим
повторним вивченням
дисципліни

14. Методичне забезпечення
Частина

Назва методичного забезпечення

1.
Частина І
2.

3.
Частина II
4.

Частина III

5.

Частина ІV
6.

Методичні рекомендації до проведення лабораторних-практичних занять з дисципліни «Біологія продуктивності
сільськогосподарських тварин» для здобувачів вищої освіти першого (магістерського) рівня освіти денної форми
навчання.
«Основні етапи
моделювання
технологічних
процесів у тваринництві»
Методичні
рекомендації
до проведення
лабораторних-практичних
занять з дисципліни «Біологія продуктивності
сільськогосподарських тварин» для здобувачів вищої освіти першого (магістерського) рівня освіти денної форми
навчання.
Методичні рекомендації з виконання курсового проекту з дисципліни «Моделювання технологічних процесів у
тваринництві» за темою «Перспективи виробництва свинини в умовах екологічних господарств» . - Херсон. - Ред. вид.
Центр “Колос” ХДАУ. - 2016.- 28 с.
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни ««Біологія продуктивності
сільськогосподарських тварин»» за темою «Перспективи органічних продуктів харчування ». - Херсон. - Ред. вид. Центр
“Колос” , ХДАУ. - 2017.- 28 с.
Методичні рекомендації до проведення лабораторних-практичних занять з дисципліни «Біологія продуктивності
сільськогосподарських тварин» для здобувачів вищої освіти першого (магістерського) рівня освіти денної форми
навчання.
Методичні рекомендації до проведення лабораторних-практичних занять з дисципліни «Біологія продуктивності
сільськогосподарських тварин» для здобувачів вищої освіти першого (магістерського) рівня освіти денної форми
навчання.
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16. Інформаційні ресурси
Інформаційні ресурси – це вся та проміжна інформація, що лежить в основі
ланцюжка, який завершується досягненням поставленої мети при вивченні дисципліни
«Моделювання технологічних процесів у тваринництві».
Інформаційні ресурси – це документи та масиви документів в інформаційних
системах (бібліотечних архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах),
які студент при необхідності може використати для вивчення конкретних тем, розділів
дисципліни.
1. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2295/1/Modelyuvannya_tekhnol
ohichnykh_protsesiv_u_tvarynnytstvi_%20sam_robota.pdf
2. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u104
3. http://5fan.ru/wievjob.php?id=87868
4. space.pdaa.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1965
Мультимедійні програми:
1. Робоче та поопераційне моделювання технологічних процесів у тваринництві;
2.Критерії та визначальні фактори технологій виробництва продукції тваринництва;
3. Птахівництво – сучасна сфера агробізнесу;
4. Ринок виробництва молока в Україні;
5. Ринок виробництва яловичини в Україні;
6. Ринок тваринництва в Україні;
7. Функціонування малих форм агробізнесу у тваринництві;
8. Сучасна система ідентифікації та реєстрації с.-г. тварин;
9. Трансплантація ембріонів у тваринництві;
10. Нетрадиційні технології виробництва продукції тваринництва;
Відеоролики:
1. Біологія м’яса і м’ясних продуктів;
2. Біологія і біохімія молока і молочних продуктів;

