
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЇ 

ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

для підготовки здобувачів  

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

 

 

спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Методологія і технологія обробки наукової інформації 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Методологія і технологія обробки наукової 

інформації 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до здобувачів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Піддубна Л.М., доцент, д. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

2. Виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють 

нові знання у технології виробництва і переробки продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах; упорядковувати концептуальні знання в галузі. 

3. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в провідних наукових виданнях та 

впроваджувати наукові розробки у виробництво. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

МОДУЛЬ 1. Методологія і технологія обробки наукової інформації 

Змістовний модуль 1. Методологічні основи науки та наукової діяльності 

1. Наука і наукове мислення. Наука як система знань. Факт, гіпотеза, теорія, концепція. Наукова 

гіпотеза: види, функції, етапи розвитку. Методологія, метод, методика. Класифікація наук. 

Створення схеми власних досліджень. 

 

2. Концептуальні основи наукового пізнання. Сутність повсякденного й наукового 



пізнання. Поняття про метод і методологію наукового пізнання. Структура (рівні) 

методології пізнання. Форми наукового пізнання. Принципи наукового пізнання. 

Концептуальні основи наукових досліджень, порівняння емпіричного і теоретичного 

пізнання. 

3. Наукове дослідження та методика його виконання у тваринництві. Процес 

наукового дослідження та його характеристика. Поняття об'єкта та предмета наукового 

дослідження. Типологія методів наукового пізнання. Особливості наукового дослідження 

у тваринницькій галузі. Вибір методів та методик для проведення власних досліджень. 

Змістовний модуль 2. Технологія проведення досліджень та обробки наукової 

інформації 

1. Технологія дослідницької роботи.  Стадії та етапи науково-дослідного процесу. 

Методика дослідження: зміст та принципи розробки. Формування мети, проблеми 

наукового дослідження. Формування гіпотези, методики і робочого плану дослідження. 

Результати наукових досліджень. Опрацювання інформації наукових досліджень, 

формулювання проблеми та цілей власного дослідження. 

2. Рівні та методи наукового дослідження.  Методика роботи з поняттями. 

Загальнологічні методи досліджень. Методи теоретичного дослідження. Методи 

емпіричного дослідження. Статистико-математичні методи аналізу результатів наукового 

дослідження. Розробка програми власного наукового дослідження. 

3. Організація науково-дослідної роботи аспірантів. Поняття наукової діяльності, її 

види. Форми організації науково-дослідної діяльності. Академія наук України. Форми 

фінансування науково-дослідної діяльності. Гранти. Технологія роботи над дисертаційною 

роботою. Загальнонаукові теоретичні методи дослідження. 

4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Наукова інформація та її джерела.  

Бібліографічна інформація. Пошукові системи Інтернету. Порядок обробки та групування 

інформації. Наукометричні бази. Алгоритм науково-дослідного процесу, організація 

наукового дослідження. 

5. Оформлення результатів наукових досліджень та їх впровадження у виробництво. 

Форми подання результатів наукового дослідження. Вимоги до наукової статті й наукової 

доповіді. Упровадження результатів наукових досліджень. Економічна фективність 

результатів наукових досліджень. Написання власної наукової статті, підготовка слайдів 

до наукової доповіді. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Форма підсумкового контролю: залік.  

Поточний і підсумковий контроль проводиться у формі тестування. 

Критерії оцінювання: кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь 

тесту – 1,5 бала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Імуногенетика 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Імуногенетика 

Назва основної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до здобувачів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Піддубна Л.М., доцент, д. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми професійного та/або дослідницького 

характеру в сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин та технології кормів, 

технології виробництва та переробки продукції тваринництва, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють 

нові знання у технології виробництва і переробки продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах; упорядковувати концептуальні знання в галузі. 

4. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в провідних наукових виданнях та 

впроваджувати наукові розробки у виробництво. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

МОДУЛЬ 1. Імуногенетика 



Змістовний модуль 1. Основні положення імунної відповіді 

1. Історія розвитку імуногенетики та її місце у біології і зоотехнії. Визначення 

імуногенетики, основні віхи історії. Основні напрями імуногенетики тварин. Структура і 

функції імунної системи організму людини та тварин.  

2. Антигени та антитіла. Антигени та їх властивості. Антитіла (імуноглобуліни), їх поділ 

на класи. Генетичні елементи, які кодують імуноглобуліни. Елімінація антигену у 

організмі тварин. Будова антигенів та імуноглобулінів. Класи імуноглобулінів основних 

видів с.-г. тварин. 

3. Генетичний та гуморальний контроль імунної відповіді. Імунна відповідь: основні 

поняття. Гени імунної відповіді  та головний комплекс гістосумісності. Вторинні 

посередники регуляції активності імунної відповіді (цитокіни). Механізми дії цитокінів: 

інтракринний, аутокринний, паракринний, ендокринний. Інтерферони α-, ε, β і γ. Система 

комплементу.  

Змістовний модуль 2. Спеціальна імуногенетика 

1. Групи крові тварин і біохімічний поліморфізм. Антигени еритроцитів тварин. Зв'язок 

груп крові з резистентністю до хвороб. Зв'язок груп крові з продуктивністю. Біохімічний 

поліморфізм. Основні імунологічні реакції. Практичне застосування антигенів груп крові 

тварин та поліморфних білкових систем. Розрахунок генних частот поліморфних білків. 

2. Традиційний та сучасний імуноаналіз. Сучасні методи специфічної діагностики. 

Імуноферментний аналіз (ІФА). Основні компоненти твердо фазного імуноферментного 

аналізу (ТІФА). Основні варіанти ТІФА. 

3. Трансплантаційний імунітет. Трансплантація – основні поняття. Варіанти 

трансплантації: ауто-, ізо- ало- та ксено-трансплантація. Специфічний імунітет. 

Трансплантаційні антигени. Ракові пухлини і протипухлинний імунітет. Аномалії імунної 

системи: первинні і вторинні імунодефіцити, алергія, аутоімунні реакції. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Поточний і підсумковий контроль проводиться у формі тестування. 

Критерії оцінювання: кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь 

тесту – 1,5 бала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Популяційна генетика в селекції тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Популяційна генетика в селекції тварин 

Назва основної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до здобувачів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Піддубна Л.М., доцент, д. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми професійного та/або дослідницького 

характеру в сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин та технології кормів, 

технології виробництва та переробки продукції тваринництва, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють 

нові знання у технології виробництва і переробки продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах; упорядковувати концептуальні знання в галузі. 

4. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в провідних наукових виданнях та 

впроваджувати наукові розробки у виробництво. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

МОДУЛЬ 1. Популяційна генетика в селекції тварин 



Змістовний модуль 1. Аналіз популяції за якісними ознаками 

1. Популяційна генетика, її методи і значення в сучасній селекції. Історія розвитку 

популяційної генетики. Предмет вивчення. Поняття популяцій і чистих ліній. Основні 

методи досліджень. Статистика та теорія вірогідності. 

2. Структура популяції. Статева і вікова структура. Генетична структура. Закон Харді-

Вайнберга. Визначення частот генів і генотипів у панміктичній популяції: у випадку 

повного домінування, для ознак, зчеплених зі статтю. Розподіл генів і генотипів при двох 

парах ознак, що незалежно успадковуються. Оцінка генетичної рівноваги популяції.  

3. Зміна структури популяції під дією різних факторів. Фактори, що порушують 

генетичну рівновагу популяції. Мутації. Дрейф генів. Міграції. Відбір. Порушення 

випадковості схрещувань. 

Змістовний модуль 2. Аналіз популяції за кількісними ознаками 

1. Вплив способів розмноження тварин на генетичну структуру популяції. Інбридинг 

та його вплив на структуру популяції. Визначення ступеню інбридингу. Схрещування та 

його вплив на генетичну структуру популяції. Оцінка ефекту гетерозису в тваринництві. 

2. Успадкування кількісних ознак в популяціях та відбір. Успадковуваність і 

повторюваність. Вплив типів відбору на популяцію. Методи відбору за комплексом ознак. 

Селекційний ефект та методи його вивчення в популяціях сільськогосподарських тварин. 

Обчислення племінної цінності тварин за різними джерелами інформації. Однофакторний 

дисперсійний аналіз. 

3. Стадо як популяція сільськогосподарських тварин. Поняття про стадо як біологічну 

одиницю виду. Стадо як елементарна популяція сільськогосподарських тварин. 

Функціональні особливості стада (на прикладі молочної худоби). 

4. Порода як популяція сільськогосподарських тварин. Визначення поняття «порода». 

Основні класифікації порід. Етапи породоутворення. Адаптація і акліматизація порід. 

5. Генофонд сільськогосподарських тварин і птиці в Україні.  

Зміна  стану тваринництва за останні роки. Мінімальна чисельність популяції Заходи по 

збереженню генетичних ресурсів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Поточний і підсумковий контроль проводиться у формі тестування. 

Критерії оцінювання: кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь 

тесту – 1,5 бала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Методологія оцінки племінної цінності тварин  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Методологія оцінки племінної цінності тварин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до здобувачів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Пелехатий М. С. професор, д. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Розведення, генетики тварин та біотехнології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій 

2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми професійного та/або 

дослідницького характеру в сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин та 

технології кормів, технології виробництва та переробки продукції тваринництва, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які 

створюють нові знання у технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 

дотичних міждисциплінарних напрямах; упорядковувати концептуальні знання в галузі 

4. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових досліджень у 

фахових дискусіях та публікувати результати досліджень в провідних наукових виданнях 

та впроваджувати наукові розробки у виробництво. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

МОДУЛЬ 1 (М1). Методологія оцінки племінної цінності тварин 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Методологія селекційно-племінної роботи. 

Тема 1 (Т1). Селекційно-племінна робота з молочною худобою.  



Сучасний стан та напрямки розвитку молочного скотарства. Основні біологічні 

показники та селекційні ознаки молочної та молочно-м’ясної великої рогатої худоби, 

методи їх контролю. Планові породи, що розводяться в Україні. Методи та організація 

оцінки племінної цінності молочної худоби за різними джерелами інформації.Організація 

перевірки та оцінки бугаїв-плідників за якістю нащадків. Препотентність бугаїв та методи 

її визначення.  

Тема 2 (Т2). Бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-мясних 

порід.  

Бонітування молочної та молочно-м’ясної худоби. Стан, преваги та етапи 

становлення галузі м’ясного скотарства. Технологічні аспекти м’ясного скотарства. 

Господарськи корисні та біологічні ознаки м’ясної худоби, їх оцінка і параметри. Породна 

структура м’ясної худоби. Принципи та організація оцінки племінних якостей м’ясної 

худоби. Особливості бонітування м’ясної худоби. 

Тема 3 (Т3). Методи і критерії відбору.  

Структура племінної служби України. Суб’єкти племінної справи у галузі 

тваринництва. Законодавчі акти і відомчі положення з племінної роботи України. Система 

організаційно-племінних заходів у тваринництві. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Математичні методи та моделі визначення племінної 

цінності. 

Тема 4 (Т4). Статистичні методи досліджень у тваринництві 

Основні константи. Елементи статистичного аналізу. Методи визначення середніх 

величин і показників мінливості. Типи розподілу ознак. Оцінка вірогідності статистичних 

величин. Визначення статистичних параметрів для якісних (альтернативних) 

ознак. Методи визначення сполученої мінливості ознак (кореляційний аналіз). 

Регресійний аналіз. Дисперсійний аналіз. Розрахунок коефіцієнта успадковуваності 

методом дисперсійного аналізу. 

Тема 5 (Т5). Визначення племінної цінності особин. Успадкування  та  

середовище 

Племінна цінність тварин. Визначення племінної цінності особин на основі 

продуктивності її нащадків Визначення племінної цінності особин на основі 

продуктивності її предків  і бічних родичів Визначення племінної цінності за якістю 

нащадків свиней, коней, баранів 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Форма підсумкового контролю: залік.  

Поточний і підсумковий контроль проводиться у формі тестування. 

Критерії оцінювання: кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь 

тесту – 1 бал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Методологія наукових досліджень 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Методологія наукових досліджень 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 
3. Здатність дотримуватися етики та академічної 

доброчесності в наукових дослідженнях та науково-

педагогічній діяльності. 

4. Здатність створювати грантові пропозиції, 

розробляти, реалізовувати та управляти науковими 

проектами. 

6.  Здатність презентувати та публікувати результати 

наукових досліджень з використанням академічної 

іноземної мови. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до здобувачів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Борщенко В.В., доцент, д. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Годівлі тварин і технології кормів 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють 

нові знання у технології виробництва і переробки продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах; упорядковувати концептуальні знання в галузі.  

6. Започатковувати, планувати, реалізувати та коригувати науково-педагогічний процес з 

дотриманням належної академічної доброчесності й використання академічної іноземної 

мови у професійній діяльності. 

7. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в провідних наукових виданнях та 

впроваджувати наукові розробки у виробництво. 



 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1).  Методи наукових досліджень  

Тема 1. Наука як продуктивна сила 

Визначення науки, її значимість для людства. Наука як система знань. Функції 

науки. Класифікація наук. Організація науково-дослідної діяльності в Україні. 

Формування вченого як особистості та режим його праці. 

Тема 2. Методи та методологія наукових досліджень у тваринництві 

2.1. Поняття та типологія методів наукового дослідження. Сутність, мета, функції 

наукового експерименту. Наукове прогнозування як метод дослідження: зміст, основні 

види та технології здійснення. Економіко-математичні методи в наукових дослідженнях. 

Системний підхід у наукових дослідженнях. Математичне дослідження явищ, процесів  та  

механізмів. Моделювання. 

2.2. Методи проведення дослідів у тваринництві. 

2.2.1. Основні напрями наукових досліджень у зоотехнії.  Спостереження та 

систематизація як метод наукового дослідження. Виробничий дослід. Наукові 

дослідження шляхом постановки експериментів (зоотехнічні досліди). Дослідження 

біологічних процесів. Дослідження  виробничих процесів та операцій. Технічні системи 

виробництва та їх дослідження. 

2.2.2.  Основні методологічні прийоми постановки зоотехнічних експериментів.  

Методи відокремлених груп.  Методи інтегральних груп (прийоми факторіального 

аналізу). Методи періодів і паралельних груп-періодів. Методи повторної заміни. Методи 

латинського квадрата. Дослідження за оцінкою спадково-конституційних факторів 

продуктивності. Загальні методичні критерії постановки дослідів у тваринництві 

2.2.3. Дослідження поживності і перетравності кормів та обміну речовин. Оцінка 

поживності кормів. Постановка дослідів з вивчення перетравності корму. Загальна схема 

дослідів з вивчення обміну речовин. Диференційні досліди з вивчення перетравності 

корму. Загальні методичні критерії постановки дослідів з перетравності корму та обміну 

речовин. Вивчення травлення у шлунково-кишковому тракті жуйних. Вивчення 

перетравлення речовин корму на фістульних та інтактних тваринах. Дослідження із 

застосуванням інкубації речовин in vitro. Вивчення процесів усмоктування і перетворення 

речовин у стінці передшлунків. Дослідження основних обмінних процесів та їхніх 

метаболітів. 

2.2.4. Дослідження м’ясної продуктивності. Загальні принципи вивчення м’ясної 

продуктивності сільськогосподарських тварин. Вивчення м’ясної продуктивності великої 

рогатої худоби. Вивчення м’ясної продуктивності свиней. Вивчення м’ясної 

продуктивності овець. Вивчення м’ясної продуктивності птиці. 

2.2.5. Особливості постановки дослідів на окремих видах тварин. Окомірне 

оцінювання екстер’єрного типу молочних і молочно-м’ясних корів. Вивчення вовнової 

продуктивності овець. Проведення дослідів з годівлі сільськогосподарської птиці. Методи 

досліджень у конярстві. Методологія наукових досліджень у рибництві. Постановка 

дослідів на бджолах. Постановка дослідів у кролівництві. Постановка дослідів у 

хутровому звірівництві. Постановка дослідів на лабораторних тваринах. 

2.2.6. Методологія постановки спеціальних досліджень. Методологія проведення 

молекулярно-генетичних досліджень. Біологічні та методологічні підходи до складання 

теплового балансу в організмі тварин. Дослідження поведінки сільськогосподарських 

тварин. Екологічні дослідження у тваринництві. Дослідження стану НПС на 

життєдіяльність та продуктивність сільськогосподарських тварин. Дослідження впливу 

галузі тваринництва на стан НПС. Особливості проведення дослідів на великих фермах та 

виробничої перевірки. 

2.2.7. Відбір біологічного матеріалу для досліджень та правила роботи з тваринами. 

Відбір і підготовка зразків крові для аналізу. Відбір проб молока (молозива) для аналізу. 



Відбір проб сечі для дослідження. Взяття вмісту рубця і підготовка проб для аналізу. 

Методи отримання вмісту шлунка, підготовка проб до аналізу. Методи фіксації тварин та 

заходів безпеки. 

 

 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Інформаційне забезпечення та апробація наукових 

досліджень. 

Тема 3. Написання дисертаційної роботи: вимоги до змісту та оформлення 

Загальні вимоги і правила оформлення дисертаційних робіт. Планування написання 

роботи дисертантом. Складання індивідуального плану роботи дисертанта. Розробка 

календарного плану виконання дисертаційної роботи. Розробка плану впровадження 

результатів наукових досліджень. 

Реферування літератури. Виконання дисертаційної роботи. Вибір та обґрунтування 

теми, розробка її змісту, вибір та розробка методики дослідження,  проведення наукового 

дослідження, апробація результатів дослідження у практиці діяльності об'єктів 

дослідження. 

Реєстрація та облік тематики наукових досліджень. 

Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

Поняття про наукову інформацію та її роль в проведенні наукових досліджень. 

Види джерел інформації. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Правила 

складання бібліографічного опису для списку літературних джерел. 

Правила наведення цитат та бібліографічних посилань у текстах наукових робіт. 

Некоректне використання наукових літературних джерел. Ознаки плагіату. 

Тема 5. Підготовка матеріалів наукових досліджень для відкритої публікації.  

Суть доповідей (повідомлень) на конференції. Форма доповіді (повідомлення), 

короткий зміст виступу. Побудова доповіді: проблематика, виклад основного матеріалу, 

висновки. Підготовка до виступу, основні моменти. Публікація доповіді у міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних збірниках тез конференції. 

Наукова стаття: поняття, функції. Методика підготовки та вимоги до оформлення 

наукової статті. Техніка написання тексту. Побудова тексту: постановка проблеми, аналіз 

останніх досліджень, постановка завдання, вклад основного матеріалу, висновки, список 

використаної літератури. Важливість написання наукових статей для докторів філософії 

як майбутніх науковців. 

Тема 6. Апробація результатів наукового дослідження та форми впровадження 

результатів дослідження 

Апробація та оприлюднення результатів наукового дослідження. Впровадження 

результатів та ефективність наукового дослідження. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Форма підсумкового контролю: залік.  

Поточний і підсумковий контроль проводиться у формі тестування. 

Критерії оцінювання:кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту 

– 1,5 бала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Екологічні основи живлення тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Екологічні основи живлення тварин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

1. Здатність виявляти, формулювати та вирішувати проблеми 

професійного та/або дослідницького характеру в сфері селекції 

та розведення тварин, годівлі тварин та технології кормів, 

технології виробництва та переробки продукції тваринництва, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

2. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

6.  Здатність презентувати та публікувати результати наукових 
досліджень з використанням академічної іноземної мови. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до здобувачів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Борщенко В.В., доцент, д. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Годівлі тварин і технології кормів 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення 

наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму та мати 
здатність до отримання нових знань та/або здійснення інновацій. 

2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми професійного та/або дослідницького характеру в сфері 

селекції та розведення тварин, годівлі тварин та технології кормів, технології виробництва та переробки 

продукції тваринництва, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та дотичних міждисциплінарних напрямах; 

упорядковувати концептуальні знання в галузі.  

7. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових досліджень у фахових дискусіях та 

публікувати результати досліджень в провідних наукових виданнях та впроваджувати наукові розробки у 

виробництво. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

МОДУЛЬ 1. Екологічні основи живлення тварин 



Змістовий модуль 1. Кормова поведінка тварин та фактори що зумовлюють споживання 

кормів. 
  

Вступ до дисципліни. Предмет, методи та завдання дисципліни.  

Тема 1.  Кормова поведінка диких та свійських травоїдних тварин 

  

Тема 2. Екологічні фактори, що впливають на споживання корму тваринами.  

Змістовий модуль 2.  Сучасні методи моделювання живлення тварин. 

  

Тема 3. Оптимізація живлення тварин з використанням прикладних комп’ютерних програм 

  

Тема 4. Моделювання та прогнозування процесів споживання радіонуклідів тваринами та 

їх надходження в організм тварин та продукцію тваринництва. 

  

Тема 5. Радіологічні аспекти використання пасовищ тваринами 

Змістовий модуль 3.  Екологія кормів. 

  

Тема 6. Санітарно - гігієнічні аспекти використання кормів забруднених важкими 

металами. 

  

Тема 7. Санітарно - гігієнічні аспекти використання кормів забруднених нітратами. 

  

Тема 8. Санітарно - гігієнічні аспекти використання кормів забруднених мікотоксинами. 

 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Форма підсумкового контролю: залік.  

Поточний і підсумковий контроль проводиться у формі тестування. 

Критерії оцінювання: кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь 

тесту – 1,5 бала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Технологія виробництва кормових засобів 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Технологія виробництва кормових засобів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

1. Здатність виявляти, формулювати та вирішувати проблеми 

професійного та/або дослідницького характеру в сфері селекції 

та розведення тварин, годівлі тварин та технології кормів, 

технології виробництва та переробки продукції тваринництва, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

2. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах.  

6.  Здатність презентувати та публікувати результати наукових 
досліджень з використанням академічної іноземної мови. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до здобувачів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Борщенко В.В., доцент, д. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Годівлі тварин і технології кормів 

Результати навчання (уміння та навички):  

1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми професійного та/або дослідницького 

характеру в сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин та технології кормів, 

технології виробництва та переробки продукції тваринництва, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють 

нові знання у технології виробництва і переробки продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах; упорядковувати концептуальні знання в галузі.  

7. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в провідних наукових виданнях та 

впроваджувати наукові розробки у виробництво. 



Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

МОДУЛЬ 1. Технологія виробництва кормових засобів 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1).   Технології заготівлі і використання кормів. 

Тема 1 (Т1). Чинники,   які впливають на  якість основного корму та продуктивність  

тварин.   Споживання кормів та фактори, що його визначають.    

Тема 2 (Т2).  Альтернативні види грубих кормів у годівлі високопродуктивних  корів. 

Житній силос раннього укосу - ключ до ефективного використання клітковини в раціонах.   

Тема 3 (Т3).  Основні пріоритети та точки контролю у  менеджменті заготівлі та  

використання кукурудзяного силосу у годівлі високопродуктивних  корів: досвід ферм з 

надоєм понад 45 кг  на корову в день. Точки контролю у менеджменті силосування  та в 

ріонах високопродуктивних корів. 

Тема 4 (Т4).  Основні пріоритети та точки контролю у  менеджменті заготівлі та  

використання люцернового сінажу у годівлі високопродуктивних  корів. Заготівля та 

консервування соломи та  сіна. 

Тема 5 (Т5).  Технологія заготівлі і  використання  бурякового жому.  

Тема 6 (Т6).  Коренеплоди, бульбоплоди, баштанні культури,  комбіновані корми,  корми 

тваринного походження,  відходи рибної промисловості,  вітамінні препарати, дріжджі, 

небілкові азотисті добавки, кормові антибіотики. Заготівля та використання пивної 

дробини.  Відбір кормів до аналізу.  Оцінка якості сировини для виробництва кормів. 

Тема 7 (Т7).  Силосування і хімічне консервування вологого зерна  зернових і зерно-

бобових культур. 

Тема 8 (Т8). Способи обробки концентрованих кормів. Основи технологій виробництва 

комбікормів,  кормових добавок,  БМВД, преміксів.  Класифікація кормових добавок. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Технологія повно-змішаних раціонів. Технологія використая 

пасовищ 

Тема 9 (Т9). Технологія повного-змішаного раціону та  менеджмент кормового столу. 

Тема 10 (Т10). Технологія використання пасовищ. 

 

 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Форма підсумкового контролю: залік.  

Поточний і підсумковий контроль проводиться у формі тестування. 

Критерії оцінювання:кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту 

– 1,5 бала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Корми і годівля бджіл 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Методологія і технологія обробки наукової 

інформації 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до здобувачів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Кривий М.М., доцент, к. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Годівля тварин і технологія кормів 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми професійного та/або дослідницького 

характеру в сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин та технології кормів, 

технології виробництва та переробки продукції тваринництва, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють 

нові знання у технології виробництва і переробки продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах; упорядковувати концептуальні знання в галузі. 

4. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в провідних наукових виданнях та 

впроваджувати наукові розробки у виробництво. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Модуль 1. Корми 

Змістовний модуль 1. Значення галузі бджільництва       для 

сільськогосподарського виробництва. Особливості кормової бази Полісся України. 



Значення  повноцінної годівлі бджолиних сімей для інтенсивного нарощування та 

продуктивності. 

Змістовний модуль 2. Нектар і нектаропродуктивність рослин. Фактори, що 

впливають на виділення нектару рослинами. Методи визначення нектаропродуктивності 

рослин. 

Змістовний модуль 3. Квітковий пилок, перга, падь, медяна роса, сік плодів та їх 

роль в живленні бджіл. Фактори, що впливають на збір пилку, перги, медяної роси 

бджолами. 

Змістовний модуль 4. Види підгодівлі для бджіл у весняний та осінній періоди. 

Техніка їх приготування та згодовування. Забезпеченість бджіл водою. 

 

Модуль 2. Кормова цінність медоносних та пилконосних рослин 
Змістовний модуль1. Класифікація медоносних рослин. Основні принципи 

групування медоносів. Характеристика медоносних та пилконосних рослин. Медоноси 

лісових угідь. Медоноси луків та пасовищ. Медоноси плодово-ягідних, овочево-

баштанних культур. 

Змістовний модуль 2. Характеристика медоносів парків, полезахисних смуг,   

сільськогосподарських угідь. Спеціальні медоноси. 

Змістовний модуль 3. Шляхи поліпшення кормової бази. Медовий конвеєр. 

Використання медоносів у сумішках з основними культурами. Медовий баланс пасіки. 

 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Поточний і підсумковий контроль проводиться у формі тестування. 

Критерії оцінювання:кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту 

– 1,5 бала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Стандартизація і сертифікація кормових засобів 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Методологія і технологія обробки наукової 

інформації 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до здобувачів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Кривий М.М., доцент, к. с.-г. н.   

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Годівля тварин і технологія кормів 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму та мати здатність до отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій. 

2. Визначати, формулювати та вирішувати проблеми професійного та/або дослідницького 

характеру в сфері селекції та розведення тварин, годівлі тварин та технології кормів, 

технології виробництва та переробки продукції тваринництва, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

3. Виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють 

нові знання у технології виробництва і переробки продукції тваринництва та дотичних 

міждисциплінарних напрямах; упорядковувати концептуальні знання в галузі. 

4. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових досліджень у фахових 

дискусіях та публікувати результати досліджень в провідних наукових виданнях та 

впроваджувати наукові розробки у виробництво. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

МОДУЛЬ 1. Стандартизація  кормових засобів. 

 

Змістовний модуль 1. Комплексна оцінка, кормова цінність, технології заготівлі, 



використання кормових засобів та вимоги державних стандартів до їх якості.  

Тема 1(Т1). Сучасні методи оцінки якості та безпечності кормів, кормових добавок. 

Вимоги до контролю якості кормів та кормових добавок, що продаються в Україні та за її 

межами. 

Тема 2(Т2). Комплексна оцінка поживності кормів. Енергетична, протеїнова, 

вуглеводна, ліпідна, мінеральна, вітамінна поживність. 

Тема 3(Т3). Стандарти якості та безпечності кормів рослинного та тваринного 

походження. 

Тема 4(Т4). Стандарти якості та безпечності продуктів переробки рослинної сировини. 

Тема 5(5). Якість та безпечність кормових добавок. 

МОДУЛЬ 2. Сертифікація  кормових засобів. 

Змістовний модуль 2. Види сертифікації та порядок її проведення. 

 Тема 6(Т6).  Види сертифікації. Правила сертифікації кормів та кормових добавок на 

відповідність вимогам безпечності.  

Тема7(Т7). Порядок проведення сертифікації. Вимоги до сертифікації кормів для України 

і експорту. Документація для сертифікації кормів та кормових добавок. 

 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Поточний і підсумковий контроль проводиться у формі тестування. 

Критерії оцінювання:кількість балів, які нараховуються за 1-ну правильну відповідь тесту 

– 1,5 бала. 

 

 

 


