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1. Мета навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна належить до професійних дисциплін і є складовою  

частиною підготовки здобувачів за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти зі 

спеціальності "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва". 

Метою навчальної дисципліни є оволодіння професійними компетентностями 

та формування знань з розведення тварин на етапах аспірантських досліджень, 

підготовка майбутнього доктора філософії з виробництва і переробки продукції 

тваринництва до виконання професійних управлінських завдань, самостійної 

викладацької чи наукової роботи. 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

 
 

Найменування 

показників 

 
Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

заочна 

форма 
 
 

 
Кількість кредитів – 5 

 

 
 

Галузь знань 

20 "Аграрні науки та 

продовольство" 

 

обовʼязкова 

 

цикл професійної підготовки 

Модулів – 1  
 
 

спеціальність 204 

"Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва" 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й -
й Індивідуальне науково- 

дослідне завдання (реферат, 

участь унаукових 

конференціях) 

 
 

Семестр 

Загальна кількість годин − 150 3-й -

й Лекції 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 5  

сам. роб. студента  − 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Третій (освітньо-науковий) 

рівень 

 

20 год.  год. 

Практичні, семінарські 

  год. 

Лабораторні 

      32 год - 

Самостійна робота 

      98 год.  год. 

Індивідуальні завдання: 

10 год.  год. 

Частка самостійної та 

індивідуальної роботи від 

загальній кількості годин 

65 %  

Вид контролю: 

Екзамен 
 

 

 



 4 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Дисципліна викладена на основі теоретичного вчення популяційної генетики та 

науково-обґрунтованих методів розведення, селекції і відтворення сільськогосподарських 

тварин.  

здобувач повинен знати: 

 методи оцінки та особливості біологічних періодів відтворення, господарськи 

корисних ознак, їх популяційно-генетичні параметри сільськогосподарських тварин і 

птиці; 

 сучасні досягнення популяційної генетики, основи теорії і практики селекційно-

племінної роботи; 

 закономірності змін структури популяцій с.-г. тварин і птиці під впливом різних 

факторів; 

 популяційно-генетичні принципи селекції для підвищення темпів генетичного 

поліпшення порід і стад; 

 сучасні уявлення про породу і стадо як популяція сільськогосподарських тварин і 

птиці. 

здобувач повинен вміти: 

 застосовувати методи популяційної генетики для удосконалення та створення 

селекційних досягнень; 

 користуватися науковою літературою, виявляти в ній не вирішені чи недостатньо 

вивчені питання; 

 аналізувати необхідні статистичні дані; 

 застосовувати сучасні методи оцінки племінної цінності тварин і птиці за власними 

параметрами, батьків, нащадків та побічних родичів; 

 визначити інбредну депресію та ефект гетерозису при використанні різних способів 

розмноження тварин; 

 дати оцінку генетичної рівноваги популяції та визначити частоти фенотипів, 

генотипів і алелів в ній; 

 опрацювати програму великомаштабної селекції в межах порід, зональних і 

внутрішньопородних типів; 

 обчислити ефект селекції та генетичний прогрес в різних за чисельністю популяцій с. -

г. тварин, починаючи з породи, внутрішньопородних і зональних типів, в маштабах 

області, району та окремих господарств. 

4.1. Результати навчання за дисципліною 

Шифр Результат навчання 

РН 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. 

РН 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. 

РН 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. 
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РН 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. 

 

4.2. Загальні (ЗК) та спеціальні (СК) компетентності за дисципліною 

ЗК02. Здатність приймати обґрунтовані рішення, планувати і здійснювати 

комплексні дослідження на сучасному рівні з використанням новітніх інформаційних і 

комунікаційних технологій на основі цілісного системного наукового світогляду з 

використанням знань в області філософії науки.  

СК01. 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. 

СК02. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання у технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та дотичних міждисциплінарних напрямах.  

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 1 РН 2 РН 3 РН 7 

ЗК 02 +   + 

CК 01  +   

CК 02   +  

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень доктора філософії 

Вид заняття 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к

іс
ть

 б
ал

ів
 з

а
 

о
д

и
н

и
ц
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Модуль 1 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к

іс
ть

 

б
ал

ів
 

Лекції 0,75 8 6,0 

Практичні заняття 2,4 10 24,0 

Лабораторні роботи - - - 

Семінарські зняття - - - 

Самостійна робота 2,0 7 14,0 

Модульна контрольна робота* 12,0 1 12,0 

Індивідуальні завдання 4,0 1 4,0 

Разом: - 60 
*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 

20% від максимальної кількості балів, які здобувач за третім освітньо-науковим рівнем 

вищої освіти може отримати під час поточного контролю за накопичувальною системою 

(60 балів). 
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Порогові рівні оцінок за результатами навчання 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття  

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН 1-3, 7 

Лк 1-Лк 8 3,0 6 

Пр 1- Пр 10 13 24 

Ср 1-Ср 7 10 14 

МКР1, Індивідуальне завдання 10 16 

Разом: 36 60 

 
**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що здобувач за третім 

освітньо-науковим рівнем вищої освіти має певні знання, передбачені в робочій програмі 

навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, що вивчаються на рівні, який 

визначається як мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних 

положень, здобувач за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти з труднощами 

пояснює правила вирішення практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання 

практичних/ лабораторних/ контрольних/ індивідуальних завдань, курсового 

проекту/роботи значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке 

розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

здобувачем за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти, складає 60% від 

максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення дисципліни – 36 балів.  

7. Засоби оцінювання результатів навчання 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей здобувача за 

третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти з навчальної дисципліни здійснюється на 

підставі проведення заліку у формі тестування. Залікові тести охоплюють програму 

навчальної дисципліни. Завданням заліку є перевірка розуміння здобувачем за третім 

освітньо-науковим рівнем вищої освіти програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення 

практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та 

дозволяють діагностувати рівень підготовки здобувача за третім освітньо-науковим 

рівнем вищої освіти і рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  

Здобувач за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти не може бути 

допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних за результатами 

перевірки успішності під час поточного та модульного контролю відповідно до змістового 

модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Здобувач за третім освітньо-

науковим рівнем вищої освіти слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 

результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих здобувачем за третім освітньо-

науковим рівнем вищої освіти у випадку складання заліку, дорівнює 24. Максимальна 

можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40. 
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Підсумкові бали за залік складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, 

що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

заліку та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

8. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. РОЗВЕДЕННЯ ТВАРИН 

Змістовний модуль 1 (ЗМ 1) Онтогенез, екстер’єрно-конституційні, інтер’єрні, 

продуктивні та племінна ознаки с.-г. тварин 

Тема 1 (Т1). Вчення про породу 

Поняття про породу, популяцію та основні структурні елементи породи. Порода як 

результат еволюційного процесу і праці людини,  основні біологічні особливості порід та 

фактори породоутворення. Класифікація порід за походженням, напрямком 

продуктивності, кількістю і якістю праці, затраченої на їх формування. Перспективи 

еволюції сучасних порід тварин та основні проблеми збереження генофонду зникаючих 

порід. 

Тема 2 (Т2). Індивідуальний ріст і розвиток с.-г. тварин. 

Вчення про онтогенез. Періоди, фази та селекційно-біологічні показники 

онтогенезу. Роль генотипових та паратипових факторів у процесі формування організму.  

Вирощування молодняку залежно від цілей використання.  Закономірності і типи 

недорозвиненості. Статева та господарська зрілість с.-г. тварин, тривалість використання і 

проблема довголіття.  

Тема 3 (Т3). Екстер’єр та інтер’єр с.-г. тварин 

Вчення про екстер’єр і інтер’єр, методи їх оцінки та застосування результатів у 

селекційній роботі із молочною худобою. Екстер’єрні профілі та індекси будови тіла 

сільськогосподарських тварин. Вади та дефекти екстер’єру. Зв'язок екстер’єру та 

інтер’єру з конституцією, продуктивністю, відтворною здатністю і здоров’ям тварин.  

Сучасні методи оцінки екстерєру тварин. 

Тема 4 (Т4). Продуктивність с.-г. тварин 

Поняття про види продуктивності с.-г. тварин та методи їх Показники 

спермопродуктивності бугаїв, кнурів, жеребців, баранів. Динаміка живої маси та забійних 

якостей бугайців, теличок різних порід. Перебіг лактації корів-первісток різних порід і 

генотипових груп. Лактаційна крива. Вплив різних факторів на продуктивність с.-г. 

тварин. 

Тема 5 (Т5). Оцінка племінних якостей тварин. 

Оцінка племінної цінності тварин за різними джерелами інформації про фенотип і 

генотип пробанда та його предків. Оцінка препотентності плідників. Вплив різних 

факторів на точність оцінки племінної цінності тварин. Оцінка генетичного потенціалу 

тварин. Контроль походження тварин за допомогою методів генетичної експертизи. 

Використання сучасних методів оцінки племінних якостей тварин. 

 

Змістовий модуль 2. Племінний відбір і підбір  с.-г. тварин. Методи виведення 

національних порід та їх зоотехнічна характеристики. Основи племінної роботи в 

Україні 

Тема 6 (Т6). Племінний відбір і підбір  с.-г. тварин. 

Визначення понять. Відбір, та його основні методи. Ефективність штучного 

відбору, система відбору тварин за походженням. Бонітування великої рогатої худоби. 

Методи, форми і принципи племінного підбору. Інбридинг – біологічні основи 

визначення ступеня та його використання у селекції. Селекційно-генетичний аналіз 
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молочного стада та визначення ефекту селекції. Причини виникнення інбредної депресії 

та способи її уникнення. Складання плану племінного підбору на прикладі конкретного 

господарства, розрахунок ступеня інбридингу, коефіцієнта інбридингу та генетичної 

подібності. 

Тема 7 (Т7). Методи виведення та зоотехнічна характеристика основних 

національних порід різних видів с.-г. тварин. 

Методи виведення та зоотехнічна характеристика основних національних порід 

різних видів с.-г. тварин: молочної і м’ясної худоби, коней, свиней та овець. Схеми 

виведення найбільш поширених національних порід. 

Тема 8 (Т8). Програмування племінної роботи. 

Організація племінної роботи, структура племінної служби.  Завдання і функції 

суб’єктів племінної справи. Законодавчі акти і відомчі положення з племінної роботи.  

Схема побудови плану племінної роботи з окремими стадами. Генетико-економічне моделювання 

альтернативних варіантів програм селекції. Структура плану племінної роботи з породою. Програми 

великомасштабної селекції у тваринництві. Фактори, що впливають на ефективність великомаштабної 

селекції. Робота із комп’ютерною програмою племінного обліку у молочному скотарстві СУМС «Інтесел 

Орсек».  

9. Теми лекцій  

№
 з

/п
 

Т
ем

а
 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. РОЗВЕДЕННЯ ТВАРИН 

Змістовний модуль 1. Онтогенез, екстер’єрно-конституційні, інтер’єрні, продуктивні та 

племінна ознаки с.-г. тварин 

1 Т1 Вчення про породу 2  

2 Т2 Індивідуальний ріст і розвиток с.-г. тварин. 2  

3 Т3 Екстер’єр та інтер’єр с.-г. тварин 2  

4 Т4 Продуктивність с.-г. тварин 2  

5 Т5 Оцінка племінних якостей тварин 2  

Змістовий модуль 2. Племінний відбір і підбір  с.-г. тварин. Методи виведення 

національних порід та їх зоотехнічна характеристики. Основи племінної роботи в 

Україні 

6 Т6 Племінний відбір і підбір  с.-г. тварин 2  

7 Т7 Методи виведення та зоотехнічна характеристика основних 

національних порід різних видів с.-г. тварин 

4  

8 Т8 Програмування племінної роботи  4  

Всього: 20  

10. Теми лабораторних робіт  

№
 з

/п
 

Т
ем

а
 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. РОЗВЕДЕННЯ ТВАРИН 

Змістовний модуль 1. Онтогенез, екстер’єрно-конституційні, інтер’єрні, продуктивні та 

племінна ознаки с.-г. тварин 

1. Т2 Індивідуальний ріст і розвиток с.-г. тварин (онтогенез)  2  

2. Т3 Сучасні методи оцінки екстер’єру у системі селекції 2  
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тварин 

3. Т3 Сучасні методи оцінки інтер’єрних показникіків та їх 

зв'язок із продуктивністю 

2  

4. Т4 Оцінка продуктивних якостей с.-г. тварин 2  

5. Т5 Оцінка племінної цінності тварин 4  

6. Т5 Оцінка бугаїв-плідників за якістю нащадків 4  

7. Т5 Оцінка баранів-плідників за якістю нащадків 4  

Змістовий модуль 2. Племінний відбір і підбір  с.-г. тварин. Методи виведення 

національних порід та їх зоотехнічна характеристики. Основи племінної роботи в 

Україні 

8. Т6 Бонітування свиней  4  

9. Т6 Використання програмного забезпечення СУМС 

«ОРСЕК» для складання плану підбору бугаїв-плідників 

4  

10. Т8 Принципи і методи складання перспективних планів 

селекційно-племінної роботи для окремого племінного 

стада і породи в цілому 

4  

Всього:  32  

 

11. Самостійна робота 

Основні види самостійної роботи: опрацювання та вивчення рекомендованої літе- 

ратури; вивчення основних термінів і понять; підготовка до практичних занять; тестування; 

контрольна перевірка особистих знань за запитаннями для самостійного поглибленого 

вивчення та самодіагностики; підготовка до поточного та модульного контролю. Перелік 

завдань для самостійного опрацювання подано у наступній таблиці: 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а
 

Назва теми, зміст 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. РОЗВЕДЕННЯ ТВАРИН 

Змістовий модуль 1. Онтогенез, екстер’єрно-конституційні, інтер’єрні, продуктивні та 

племінна ознаки с.-г. тварин 

1. Т1 Перспективи еволюції сучасних порід тварин та основні 

проблеми збереження генофонду зникаючих порід. 

Вклад вітчизняних вчених у розвиток пороутворного 

процесу в Україні. 

10  

2. Т2 Вирощування молодняку залежно від цілей 

використання. Закономірності і типи недорозвиненості. 

Статева та господарська зрілість с.-г. тварин, тривалість 

використання і проблема довголіття.  

Дослідити і обрахувати основні показники росту і 

розвитку молодняку ВРХ в умовах конкретного 

господарства. 

12  

3. Т3-

4 

Вивчити вади і дефекти екстерєру корів молочних порід 

Зв'язок екстер’єру та інтер’єру з конституцією, 

продуктивністю, відтворною здатністю і здоров’ям 

тварин.  

Вплив різних факторів на продуктивність с.-г. тварин. 

Визначити вплив екстерєрно-конституційних типів корів 

молочних порід на прояв ознак екстер’єру та 

24  
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продуктивності.  

Порівняти інтер’єрні показники корів різних груп 

українських чорно- та червоно-рябих молочних порід і 

встановити рівень кореляційних зв’язків між ними. 

4. Т5 Оцінка генетичного потенціалу тварин. Контроль 

походження тварин за допомогою методів генетичної 

експертизи. Використання сучасних методів оцінки 

племінних якостей тварин. 

Провести оцінку за якістю нащадків бугаїв-плідників 

різних порід за різними джерелами інформації про 

фенотип і генотип про банда та його предків  

12  

Змістовий модуль 2. Технологія проведення наукових досліджень 

5. Т6 Причини виникнення інбредної депресії та способи її 

уникнення. Проектування індивідуального підбору із 

врахуванням лінійної належності тварин на прикладі 

конкретного господарства, розрахунок ступеня 

інбридингу, коефіцієнта інбридингу та генетичної 

подібності. 

Встановити ефект гетерозису на прикладі конкретного 

стада. 

12  

6. Т7 Дати характеристику найбільш поширених і зникаючих  

порід с.-г. тварин в Україні 

8  

7. Т8 Схема побудови плану племінної роботи з окремими 

стадами. Генетико-економічне моделювання 

альтернативних варіантів програм селекції. Структура 

плану племінної роботи з породою.  

Робота із комп’ютерною програмою племінного обліку у 

молочному скотарстві СУМС «Інтесел Орсек».  

Опрацювати один із варіантів програми 

великомасштабної селекції в молочному скотарстві 

Житомирської області 

20  

Всього:  98  

 

12. Індивідуальне завдання 

Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання (далі ІНДЗ) передбачає: 

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань з 

дис- ципліни та застосування їх при вирішенні конкретних виробничих ситуацій; 

- розвиток навичок самостійної роботи з основними зоотехнічними і племінними 

документами господарства. 

ІНДЗ з навчальної дисципліни видається здобувачу за третім освітньо-науковим 

рівнем вищої освіти викладачем на початку вивчення дисципліни. Воно виконується 

здобувачем самостійно відповідно до графіка навчального процесу. 

Здобувач має надати ІНДЗ для перевірки за три тижні до кінця третього семестру. 

Мета написання ІНДЗ – поглибити та закріпити отримані здобувачем теоретичні та 

практичні знання та вміння з дисципліни, що вивчається та суміжних дисциплін; набуття 

навичок роботи з зоотехнічною і племінною документацією та фінансовою звітністю 

підприємств; формування вмінь самостійного пошуку, виявлення проблемних питань, 

вивчення, узагальнення необхідної інформації з обраної теми. 

При виконанні завдання мають бути такі елементи наукового дослідження: 

практична значущість, системний підхід до вирішення завдання, використання сучасної 

методології і результатів наукових розробок, наявність елементів творчості і новизни. 
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Тематика теоретичної частини ІНДЗ має носити проблемний характер, а 

практи- чна значущість відповідати сучасному стану селекційної роботи з молочними 

стадами і перспективним напрямами їх удосконалення. 

Аспірант самостійно обирає тему та зміст роботи з обов'язковим її 

узгодженням з викладачем. За умов наявності додаткових обставин у виборі теми та її 

зв’язку із базою практики вона може бути запропонована студентом і узгоджена з 

викладачем (варіанти тем наведено нижче). 

Виконане ІНДЗ подається викладачу для перевірки у визначений термін. 

Оцінка ІНДЗ визначається викладачем під час індивідуальної співбесіди зі здобувачем. 

При виконанні ІНДЗ здобувач повинен ознайомитись з нормативними, 

навчальними і   науковими   джерелами   з   обраної   теми, здійснити пошук необхідної 

первинної інформації. При цьому робота має носити творчій характер і бути спрямована 

на вирішення певної проблеми чи на доведення особистого погляду автора на вирішення 

проблеми, яка розглядається у завданні. 

Теоретичний матеріал наводиться здобувачем в узагальненому вигляді з 

обов’язковим посиленнями на відповідні джерела з неодмінним подальшим критичним 

аналізом проблеми, обраної для дослідження.  

ІНДЗ складається з: 

- титульної сторінки; 
- змісту; вступу; 

- основної частини; 

- висновків; списку використаної літератури; 

- додатків (при необхідності). 

 

Приклад тематики ІНДЗ. 

1.Дикі предки та родичі свійських тварин. 

2.Філогенез видів с.-г. тварин. 

3.Фактори, які впливають на продуктивність тварин. 

4.Типи класифікації конституції с.-г. тварин та їх відмінності. 

5.Моделювання ефектів відбору. 

6.Шляхи уникнення інбредної депресії. 

7.Особливості гібридизації тварин різних видів. 

8.Використання ЕОМ і прикладних програм в селекційно-племінній роботі з 

тваринами. 

13. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться у 

лабораторіях з відповідним обладнанням. 

 

14. Рекомендовані джерела інформації 

Базова 

1.Борисенко Е. Я. Разведение сельскохозяйственных животных / Е.  Я. Борисенко. – 

М. : Колос, 1967. – 463 с. 

2.Кравченко М. А. Разведение сельскохозяйственных животных / М. А. Кравченко. – 

М. : Колос, 1973. – 486 с. 

3.Красота В.Ф. Разведение сельскохозяйственных животных / В. Ф. Красота, В. Т. 

Лобанов. – М. : Колос, 1976. – 415 с. 

4.Розведення сільськогосподарських тварин / М. З. Басовський, В. П. Буркат, Д. Т. 

Вінничук [та ін.]. – Біла Церква, 2001. – 400 с. 



 12 

Допоміжна 

1. Басовський М. З. Вирощування, оцінка і використання плідників / 

М. З. Басовський, І. А. Рудик, В. П. Буркат. – К. : “Урожай”, 1992. – 214 с. 

2. Вінничук Д.Т. Шляхи створення високопродуктивного молочного стада / Д. Т. 

Вінничук, П. В. Мережко. – К. : Урожай, 1991. – 240 с. 

3. Генофонд свійських тварин України : Навчальний посібник / Д. І. Барановський, 

В. І. Герасимов, В. М. Нагаєвич [та ін.]. – Х. : Еспада, 2005. – 400 с. 

4. Годівля та розведення тварин: навчальний посібник для студентів спеціальності 

211 «Ветеринарна медицина» / Савчук І. М., Пелехатий М. С., Басаргін В. А [та ін.].  – 

Житомир: Полісся, 2017. – 491 с. 

5. Довідник зооінженера / М. І. Машкін, Д. І. Барановський, О. І. Сокіл [та ін.] – К. : 

Урожай, 1989. – 320 с. 

6. Інтер’єр сільськогосподарських тварин / Й. З. Сірацький, Б. М. Гопка,   Є. І. 

Федорович [та ін.]. – К. : Науковий світ, 2000. – 75 с. 

7. Инструкция по оценке быков-производителей молочных и молочно-мясных 

пород. – М. : Колос, 1980. – 17 с. 

8. Пабат В.О. Основи генетики і тваринницва / В. О. Пабат, Д. Т. Вінничук. – К. : 

Аграрна наука, 1997. – 183 с. 

9. Пелехатий М. С. Селекційно-генетичні аспекти розведення молочної худоби / М. 

С. Пелехатий. – Житомир: Вид-во ДВНЗ „Держ. агроекол. ун-т», 2008. – 444 с. 

10. Племінна робота. Довідник / М. З. Басовський, В. П. Буркат, М. В. Зубець [та 

ін.]. – К. : ВНА “Україна”, 1992. – 440 с. 

11. Породи [Електронний ресурс] / Інститут розведення і генетики тварин. − Режим 

доступу : http://irgt.org.ua. 

12. Проценко М.Ю. Розведення сільськогосподарських тварин / М. Ю. Проценко, Д. 

Т. Вінничук, Г. Л. Капінос. – К. : Вища школа, 1987. – 247 с. 

13. Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії / Т. 

В. Засуха, М. В. Зубець, Й. З. Сірацький [та ін.]. – К. : Аграрна наука, 1999. – 512 с. 

 

Інформаційні ресурси 

 

Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ та Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий 

бульвар, (0412) 37-84-33).  

Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 

дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 

комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 

Освітні веб-ресурси. 

http://www.lib.zt.ua/

	РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	Дисципліна викладена на основі теоретичного вчення популяційної генетики та науково-обґрунтованих методів розведення, селекції і відтворення сільськогосподарських тварин.

