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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Кількість кредитів 3,0

Галузь знань:
20 «Аграрні науки та
продовольство»

Змістовних частин 4
Спеціальність
(професійне спрямування):
Індивідуальне
204 - Технологія
науково-дослідне
виробництва та
завдання-6
(назва)
переробки продукції
Загальна кількість
тваринництва
годин -90
(шифр і назва)
Тижневих годин
для денної форми
навчання:
аудиторних -4
Освітній рівень:
самостійної роботи
магістр
студента -2

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

6-й
Семестр

9-й

10-й

Лекції
8год.
8 год.
Практичні, семінарські
22год.
10 год.
Лабораторні
Самостійна робота
60 год.
72 год
Індивідуальні завдання:
8год.
Вид і форма контролю:залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета дисципліни: «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ М,ЯСНЕ СКОТАРСТВО»
Спеціалізованому м'ясному скотарству притаманна своя специфіка селекції,
технології годівлі й утримання тварин різних статевих і вікових груп.
Основна мета – ознайомити студентів: з методами розведення м'ясних порід
худоби, напрямами і новими прогресивними формами організації племінної
роботи для подальшого поліпшення споживчих характеристик тварин;
прогресивними

енергозберігаючими

технологіями

їх

вирощування,

використання, утримання і годівлі. Студенти мають вивчити біологічні та
господарські особливості худоби м'ясних порід, стан розвитку м'ясного

скотарства в Україні і за кордоном, здобути глибокі теоретичні знання та
практичні навики щодо відтворення, годівлі, відтворення, утримання,
догляду та раціонального використання худоби з метою максимальної
реалізації її генетичного потенціалу в господарствах різних форм власності.
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: Вступ. Перспективи спеціалізованого м’ясного скотарства на
Україні та передових країнах світу;
 біологія великої рогатої худоби м’ясного напрямку продуктивності;
 продуктивність м’ясної худоби; племінна робота у м’ясному
скотарстві;
 технологія отримання, вирощування, оцінки, використання бугаївплідників;
 технологічний процес використання маточного поголів’я у м’ясному
скотарстві;
 технологія вирощування ремонтних телиць і виробництва яловичини у
м’ясному скотарстві;
 економіка і управління фермою з розведення м’ясної худоби. розробка
і впровадження бізнес-плану виробництва яловичини
вміти:
1. Принципи та етапи розробки бізнес-плану виробництва
яловичини;
2. Визначення середньорічного поголів’я та план росту за віковими
періодами; комплектування комплексу молодняком залежно від
терміну утримання;
3. Умови для технології виробництва яловичини. Програмування
росту бугайців згідно періодів виробничого циклу;
4. Особливості годівлі та утримання бугайців згідно періодів
виробничого циклу;
5. Біологічні та цінові цикли у м’ясному скотарстві;
6. Економіка і управляння фермою з розведення м’ясної худоби в
Україні і за кордоном. Розрахунок витрат та економічної
ефективності з виробництва яловичини
4. Структура навчальної дисципліни

самостийн
а робота

індивід.

практичні

лекції

усього

самостийн
а робота

індивід.

лаб.-практ.

лекції

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. Біологічнні особливості та продуктивність худоби м’ясного
напрямку продуктивності
Тема 1. Відмінності у закономірностях
росту м’ясної худоби.
2
6
2
5
8
7
Тема 2. Організація відтворення
м’ясного поголів’я худоби.
2
2
4
2
5
8
7
Тема 3. Продуктивність м’ясної худоби
2
2
4
5
8
5
Разом за змістовою частиною
24
4
6
0
14
19
2
2
0
Змістовна частина 2. Технологічний процес виробництва яловичини у
спеціалізованому м’ясному скотарстві
Тема 4. Перспективна технологія
виробництва яловичини
2
2
4
7
2
8
Тема Технологічний процес
використання маточного стада
6
8
7
2
14
Разом за змістовою частиною
22
2
8
0
12
14
0
4
0
Змістовна частина 3. Особливості селекційно-племінної роботи
Тема 6. Перспективи селекції у
спеціалізованому м’ясному
скотарстві
2
8
10
6
Тема 7 Методи відбору корів і
бугаїв
м’ясного
напряму
продуктивності
4
8
16
2
2
12
Тема 8 Селекція м’ясної худоби на
стійкість проти захворювань
2
8
12
2
14
Разом за змістовою частиною
32
2
6
24
38
4
2

15

5
5
10

-

10

-

12

0

10
32

Змістовна частина 4. Перспективи виробництва екологічної продукції у
спеціалізованому м’ясному скотарстві
Тема 9. Стан та перспективи
використання вітчизняних
та
зарубіжних
порід
м’ясного
напряму продуктивності
6
2
4
7
2
5
Тема 10. Розробка і впровадження
бізнес-плану
виробництва
яловичини в умовах екологічних
господарств
6
6
12
2
10
Разом за змістовою частиною
12
6
10
19
2
2
0
15
Разом
90
8
22
8
60
90
8 10 0
72

5. Теми лекційних занять
Змістова
частина
І
ІІІ
Всього

№ з/п
1
2
3
4

Назва теми
Організація відтворення м’ясного поголів’я худоби.
Продуктивність м’ясної худоби
Перспективи селекції у спеціалізованому м’ясному скотарстві
Методи відбору корів і бугаїв м’ясного напряму продуктивності

Кількість годин
2
2
2
2
8

6. Теми лабораторних занять
№
п/п
1

1
2

Кількі
сть
годин
2
3
Змістовна частина 1 . Біологічні особливості та продуктивність худоби м’ясного
напрямку продуктивності
Перспективи галузі м’ясного скотарства у передових країнах світу
2
Біологічна і економічна доцільність застосування природного парування і штучного осіменіння у
2
м’ясному скотарстві.
Особливості етології та психологія м’ясної худоби
2
Оцінка вгодованості як інструмент управління стадом у мясному скотарстві
2
Тема практичних занять

3
4
Разом:
8
Змістовна частина 2. Технологічний процес виробництва яловичини у спеціалізованому
м’ясному скотарстві
1
Принципи та етапи впровадження бізнес-плану виробництва яловичини
2
2
Комплектування молодняку на підприємстві. Програма годівлі і річна потреба в кормах
2
3
2
Технологія отримання, вирощування, оцінки та використання бугаїв-плідників та маточного стада
4
2
Технологія вирощування ремонтних телиць у спеціалізованому м’ясному скотарстві
Разом:
8
Змістовна частина 3. Особливості селекційно-племінної роботи
1
Успадковуваність, повторюваність і кореляція у спеціалізованому м’ясному
2
скотарстві
2
Близькородинне парування та коефіцієнти інбридингу – як елемент селекції
2
Разом:
4
Змістовна частина 4. Перспективи виробництва екологічної продукції у
спеціалізованому м’ясному скотарстві
1
Промислове схрещування та гібридизація у м’ясному скотарстві
2
2
Бізнес-план виробництва екологічно чистої яловичини
2
Разом:
22

7. Самостійна робота
№ з/п

1
2
3.
Разом
1
2
Разом
1
2
3
Разом
1
2

Тема
Змістова частина 1
Відмінності у закономірностях росту м’ясної худоби.
Організація відтворення м’ясного поголів’я худоби.
Продуктивність м’ясної худоби
Змістова частина 2
Перспективна технологія виробництва яловичини
Технологічний процес використання маточного стада
Змістова частина 3
Перспективи селекції у спеціалізованому м’ясному скотарстві
Методи відбору корів і бугаїв м’ясного напряму продуктивності
Селекція м’ясної худоби на стійкість проти захворювань
Змістова частина 4
Стан та перспективи використання вітчизняних та зарубіжних порід м’ясного
напряму продуктивності
Розробка і впровадження бізнес-плану виробництва яловичини в умовах
екологічних господарств

Разом
Усього годин

Кількість
годин
6
4
4
14
4
8
12
8
8
8
24
4
6
10
60

8. Індивідуальні завдання
Індивідуальна робота студента включає: виконання індивідуальних завдань (рефератів,
розрахункових завдань за методикою, визначеною на практичних заняттях);
9. 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.

10. Методи контролю
Під час вивчення дисципліни використовуються наступні методи контролю:
• індивідуальне опитування;
• фронтальне опитування;
• тестування;
11. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти

Поточне тестування та самостійна робота
Змістова
частина 1
Т1 Т2 Т3
10

10

Змістова
частина 2
Т4 Т5

10

10

10

Змістова частина 3
Т6

Т7

Т8

Т9

10

10

10

10

Змістова
частина 4
Т10 Т11
5

Сума

5

100

13. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 -100
82-89
74-81

А
В
С

64-73

D

60-63

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

13. Методичне забезпечення
Частина

Назва методичного забезпечення.

1.
Частина І
2.

3.
Частина II
4.

Частина III
Частина ІV

5.

Методичні рекомендації до проведення лабораторних-практичних занять з дисципліни «Спеціалізоване
скотарство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти денної форми навчання.
«Біологічні особливості та продуктивність худоби м’ясного напрямку продуктивності»
Методичні рекомендації до проведення лабораторних-практичних занять з дисципліни «Спеціалізоване
скотарство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти денної форми навчання.
«Принципи та етапи впровадження бізнес-плану виробництва яловичини
»
Методичні рекомендації до проведення лабораторних-практичних занять з дисципліни «Спеціалізоване
скотарство» для здобувачів вищої освіти першого (магістерського) рівня освіти денної форми навчання.
«Технологія вирощування ремонтних телиць у спеціалізованому м’ясному скотарстві»
Методичні рекомендації до проведення лабораторних-практичних занять з дисципліни «Спеціалізоване
скотарство» для здобувачів вищої освіти першого (магістерського) рівня освіти денної форми навчання.
«Особливості селекційно-племінної роботи»
Методичні рекомендації до проведення лабораторних-практичних занять з дисципліни «Спеціалізоване
скотарство» для здобувачів вищої освіти першого (магістерського) рівня освіти денної форми навчання.
Успадковаваність, повторюваність і кореляція у спеціалізованому м’ясному скотарстві

м’ясне

м’ясне

м’ясне

м’ясне

м’ясне

Методичні рекомендації до проведення лабораторних-практичних занять з дисципліни «Спеціалізоване м’ясне
6. скотарство» для здобувачів вищої освіти першого (магістерського) рівня освіти денної форми навчання.
Бізнес-план виробництва екологічно чистої яловичини

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
1. Алтухов Ю.П. Динамика популяционных генофондов животных. В кн.
Динамика популяционных генофондов при антропогенных воздействиях. М.:
Наука. – 2004. – С. 110-294.
2. Амерханов А. Племенная база молочного и мясного скотоводства
Российской Федерации и перспективы ее развития. Молочное и мясное
скотоводство. 2010. - №8. – С. 2-9.
3. Безымов К. Интенсификация производства экологически чистой говядины
/ Безымов К., Губашев Н., Латыпов Ф. // Молочное и мясное скотоводство. –
2008. - №4. – С. 20-22.
4. Браунер А.А. История животноводства в степной Украине. Одесса. – 1922.
– 341 с.
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Мультимедійні програми:
1. Генофонд спеціалізованого м’ясного скотарства на Україні;
2. Відтворення м’ясної худоби;
3. Перспективи галузі спеціалізованого м’ясного скотарства на Україні;
4. Розведення і селекція спеціалізованої м’ясної худоби;
5. утримання спеціалізованої м’ясної худоби;
6. селекція м’ясної худоби на стійкість проти захворювань;
7. типи господарств з виробництва яловичини у спеціалізованому м’ясному
скотарстві;
8. бізнес-план виробництва яловичини у спеціалізованому м’ясному скотарстві
Відеоролики:
1. М’ясне скотарство України
2. Бонітування породи галовей спеціалізованої м’ясної худоби;
3. М’ясне скотарство США;

