
 



 

 



1. Мета і завдання навчальної практики 
Навчальна практика «Годівля тварин» для студентів факультету 

ветеринарної медицини є  продовженням навчального процесу і активною 
формою поєднання теоретичних і практичних знань у виробничих умовах. 

Мета навчальної практики: 
1. Вивчити теоретичні та практичні питання заготівлі, зберігання та 

підготовки кормів, кормових добавок до згодовування з метою максимальної 
реалізації генетичного потенціалу тварин в конкретних природно-
кліматичних умовах. 

2. Вивчити основи нормованої та збалансованої годівлі жуйних та 
моногастричних тварин за поживними елементами в кількостях і 
співвідношеннях, необхідних для збереження здоров’я, одержання 
життєздатного приплоду, високої продуктивності. 

Завдання навчальної практики ‒ оволодіти сучасними знаннями 
системи класифікації кормових засобів, технологією заготівлі, кормовою 
цінністю різних видів кормів, кормових добавок, які використовуються у 
годівлі жуйних та моногастричних тварин. 

 
2. Опис навчальної практики 

Найменування  
показників  

Галузь знань, напрям підготовки, 
освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика  
навчальної практики 

денна форма навчання 

Кількість  
кредитів – 0,5 

Галузь знань 
21 «Ветеринарна медицина» 

Нормативна 
 

Загальна кількість годин 
− 15 

Спеціальність  
211 «Ветеринарна медицина» 

 
Освітній ступінь: 

«Магістр» 
(5 років 10 місяців) 

Рік підготовки: 

2-й 
Семестр 

4-й 
Вид контролю 

Залік 
 

3. Компетентності та результати навчання 
Проходження навчальної практики надає здобувачам освіти можливість 

набути таких компетентностей та результатів навчання: 
ЗК09. Здатність приймати обгрунтовані рішення. 
СК10. Здатність розробляти стратегії безпечного, санітарно-

обумовленого утримання тварин. 
РН07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і 

засобів утримання та годівлі, виробничих і технологічних процесів на 
підприємствах з утримання чи розведення тварин.  

РН12. Знати правила зберігання, транспортування та реалізації продукції 
тваринного і рослинного походження. 



Студент повинен знати:   
- техніку безпеки при роботі з тваринами; 
- фактори, що впливають на  хімічний  склад кормів; 
-  методи заготівлі, зберігання та використання кормів рослинного та 

тваринного походження; 
- методи контролю повноцінності годівлі тварин; 
- методи контролю якості кормів; 
- причини зниження якості кормів; 
- значення повноцінної годівлі та її роль у підвищенні продуктивності і 

природної резистентності організму; 
- норми згодовування кормових засобів різним видам тварин в 

залежності від  продуктивності; 
- техніку годівлі та напування тварин, птиці; 
- значення поживних речовин, макро- і мікроелементів та біологічно 

активних речовин в живленні сільськогосподарських тварин. 
- симптоми отруєння тварин недоброякісними кормами;  
-  методи профілактики кормових отруєнь с.-г. тварин.  
Студент повинен вміти:  
- користуватись довідковою літературою хімічного складу кормів, 

лабораторними даними, методичними розробками; 
- визначати якість кормів; 
- складати повноцінні деталізовані раціони для всіх статевовікових груп 

сільськогосподарських тварин з врахуванням їх рівня продуктивності, 
фізіологічного стану; 

- аналізувати повноцінність раціонів і визначити їх вплив на 
продуктивність, якість продукції та фізіологічний стан тварин; 

- розрахувати річну потребу в кормах для сільськогосподарських 
тварин різних рівнів продуктивності; 

- прогнозувати перехід радіонуклідів, нітратів, нітритів із кормів в 
тваринницьку продукцію. 

 
4. Організація навчальної практики 

Навчальна практика проводиться за підгруповою системою. Студенти 
групи поділяються на підгрупи (по 4-5 студентів), які у процесі роботи 
проходять практичну підготовку з метою виконання завдань навчальної 
практики всіма студентами. Студенти працюють у спецодязі з дотриманням 
правил техніки безпеки та особистої гігієни. За необхідністю на початку 
кожної теми викладач проводить повторний інструктаж щодо правил 
поводження з тваринами та методів їх фіксації. Під час опрацювання 
студентами кожної теми навчальної практики викладач ознайомлює їх із 
завданнями, обладнанням і матеріалом, контролює хід виконання студентами 
практичної роботи, оцінює їх та здійснює усне опитування. По закінченню 
кожної теми навчальної практики студенти записують у звіт (щоденник) 
результати виконаних завдань/досліджень та висновки. 

 



5. Структура навчальної практики 

№ 
Тема, завдання, що 

виконуються 
К-ть 

годин 
Обладнання, 

матеріали 
Форми 

контролю 

1 Правилама техніки безпеки 
при роботі з тваринами. 
Ознайомитись з правилами 
техніки безпеки при роботі з 
тваринами.  
Ознайомитись з базою 
проходження навчальної 
практики в умовах навчальної 
лабораторії тваринництва 
Поліського національного 
університету. 
 

3 Свійські тварини, 
станок для фіксації, 
мотузка для фіксації 
тварин, дезрозчин, 
доїльна установка, 
навчальна та 
довідкова література з 
дисципліни. 

Оцінка 
практичної 
роботи, усне 
опитування, 
перевірка 
оформлення 
звіту 
(щоденника). 

2 Техніка годівлі та організація 
нормованої годівлі тварин.  
Проаналізувати техніку годівлі 
та організацію нормованої 
годівлі дійних корів по періодах 
виробничого циклу. 
Проаналізувати техніку годівлі 
та організацію нормованої 
годівлі  тільних корів  в 
сухостійний період. 
 

3 Свійські тварини, 
станок для фіксації, 
мотузка для фіксації 
тварин, дезрозчин, 
навчальна та 
довідкова література з 
дисципліни. 

Оцінка 
практичної 
роботи, усне 
опитування, 
перевірка 
оформлення 
звіту 
(щоденника). 

3 Схеми годівлі тварин. 
Розробити схему годівлі 
племінних теличок до 6-
місячного віку  на літній період. 
Розробити схему годівлі 
племінних теличок до 6-
місячного віку  на зимовий 
період. 

3 Свійські тварини, 
станок для фіксації, 
мотузка для фіксації 
тварин, дезрозчин, 
навчальна та 
довідкова література з 
дисципліни. 

Оцінка 
практичної 
роботи, усне 
опитування, 
перевірка 
оформлення 
звіту 
(щоденника). 

4 Раціони годівля великої та 
малої рогатої худоби. 
Скласти та проаналізувати 
раціони годівлі для молодняку 
великої рогатої худоби на 
відгодівлі. 
Скласти та проаналізувати 
раціони для годівлі овець 
різного фізіологічного стану. 
Скласти та проаналізувати 
раціон годівлі для баранів – 
плідників. 

3 Свійські тварини, 
станок для фіксації, 
мотузка для фіксації 
тварин, дезрозчин, 
навчальна та 
довідкова література з 
дисципліни. 

Оцінка 
практичної 
роботи, усне 
опитування, 
перевірка 
оформлення 
звіту 
(щоденника) 

5 Раціони годівлі коней і 
лабораторних тварин. 
 Розробити раціони годівлі 
робочих коней на літній та 
зимовий періоди. 

3 Свійські та 
лабораторні тварини, 
станок для фіксації, 
мотузка для фіксації 
тварин, дезрозчин, 

Оцінка 
практичної 
роботи, усне 
опитування, 
перевірка 



Особливості годівлі 
лабораторних тварин. 

навчальна та 
довідкова література з 
дисципліни 

оформлення 
звіту 
(щоденника) 

 
6. Вимоги до оформлення звіту (щоденника) навчальної практики 

Звіт (щоденник) навчальної практики «Годівля тварин»  ̶ це основний 
документ, який надає можливість проаналізувати й оцінити успішність 
закріплення теоретичних знань на набуття студентами прикладних навичок 
характеристики годівлі та утримання тварин в умовах навчальної лабораторії 
тваринництва Поліського національного університету. 

Звіт (щоденник) навчальної практики виконують рукописним способом 
у загальному зошиті формату А5. В ньому студенти відображають зміст 
опрацьованих тем практичної роботи (тема, обладнання і матеріали заняття, 
результати виконаних завдань/досліджень, висновки). Записи у звіті 
(щоденнику) повинні бути лаконічними, за потреби доповнені рисунками, 
оформленні охайно. 

По закінченню навчальної практики студент подає на перевірку 
викладачеві звіт (щоденник), а також готує виступ, в якому викладає основні 
теоретичні та прикладні навички, отримані упродовж навчальної практики. 

 
7. Критерії оцінювання навчальної практики 

По закінченню навчальної практики вміння і знання студента 
оцінюються з урахуванням таких показників: 

теоретичні знання (студент повинен закріпити теоретичні знання з 
годівлі та утримання тварин упродовж 3 та 4 семестрів). 

логічне лікарське мислення (студент повинен знати особливості 
внутрішньої будови та функціональні особливості внутрішніх органів 
жуйних, моногастричних та лабораторних тварин).  

практичне вміння (студент повинен вміти здійснювати основні 
технологічні прийоми при годівлі, утриманні та доїнні тварин). 

організаційні навики (студент повинен вміти працювати в команді, 
вести звіт (щоденник) навчальної практики, в якому записувати аналізовані 
дані досліджень і висновки, підготуватися до захисту звіту (щоденника). 

Навчальна практика «Годівля тварин» оцінюється за 100 бальною 
шкалою і національною системою («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»), формується з рейтингу виконання практичної роботи, 
усного опитування, оформлення щоденника, написання і захисту звіту. 

Оцінювання практичної роботи і усне опитування студентів 
здійснюється кожної теми навчальної практики за традиційною 5-бальною 
системою («відмінно»  – 5, «добре»  – 4, «задовільно»  –  3, «незадовільно»  – 
2 з подальшим перерахунком оцінок у багатобальну шкалу. Сума оцінок за 
практичну роботу і усне опитування кожної теми / кількість тем навчальної 
практики х10=50 балів. 



Оформлення звіту (щоденника) навчальної практики залежно від 
змістовності опрацьованих тем, наявності ілюстрацій, аргументованості 
висновків оцінюється в 1‒10 балів. 

Критерії оцінювання оформлення звіту (щоденника) навчальної 
практики: 

9–10 балів – теми навчальної практики опрацьовані в повному обсязі, 
результати виконаних завдань/досліджень і висновки характеризується 
логічністю викладу практичних знань. Записи у звіті (щоденнику) лаконічні, 
доповнені рисунками, оформленні охайно. 

7–8 балів – результати окремих виконаних завдань/досліджень є 
недостатньо змістовними, а висновки аргументованими. Записи у звіті 
(щоденнику) лаконічні, доповнені рисунками, оформленні охайно, інколи 
зустрічаються орфографічні помилки. 

5–6 балів – всі теми навчальної практики описані в звіті (щоденнику), 
але зміст окремих тем не відповідає вимогам, результати виконаних 
завдань/досліджень і висновки окремих тем не мають логічного викладу 
практичних знань.   

1–4 бали – звіт (щоденник) оформлений неохайно, записи більшості тем 
відсутні, результати виконаних завдань/досліджень і висновки не 
відповідають програмі навчальної практики.  

Захист звіту (щоденника) оцінюється в балах від 1 до 40 з урахуванням 
виконання програми навчальної практики, відповідей студента на 
поставленні запитання, оформлення звіту (щоденника). 

Критерії оцінювання захисту звіту (щоденника) навчальної практики: 
35–40 балів – студент грамотно, логічно і бездоганно відповідає на всі 

поставлені практичні питання при захисті звіту (щоденника) навчальної 
практики; виявляє глибокі практичні знання з усього курсу; вміє 
застосовувати здобуті теоретичні знання у всіх видах практичної діяльності.  

28–34 балів – студент вільно відповідає на всі поставлені практичні 
питання при захисті звіту (щоденника) навчальної практики, але у відповідях 
не може вийти за межі теми; порушена послідовність висвітлення алгоритму 
доповіді. 

21–27 балів –  студент при захисті звіту (щоденника) навчальної 
практики відповідає не на всі поставлені практичні питання, його знання 
зазвичай мають загальний характер; він слабко використовує набуті вміння у 
практичних ситуація; відсутня послідовність у відповіді, наявні помилки в 
схемах раціонів.  

1–20 балів – студент нездатний аналізувати, узагальнювати, 
порівнювати, систематизувати всі поставлені практичні питання при захисті 
звіту (щоденника) навчальної практики; рівень знань термінів з годівлі не дає 
змогу сформулювати  відповідь; всі практичні навички на рівні 
розпізнавання.  

За результатами оцінки практичної роботи, усного опитування, 
оформлення звіту (щоденника) та його захисту виставляється загальний бал 



за 100-бальною шкалою, який фіксується у відомості та заліковій книжці 
студента. 

 
Загальна шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 
за всі види  
навчальної  
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно 

з можливістю повторного  
складання 

не зараховано  
з можливістю 
повторного 
складання 

1-34 F 
незадовільно  

з обов’язковим повторним  
вивченням дисципліни 

не зараховано 
з обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 
8. Рекомендовані джерела інформації 

Базова 
1. Годівля та розведення тварин: навчальний посібник для студентів 

спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» / І. М. Савчук, М. С. Пелехатий, 
В.А. Басаргін, М.М. Кривий, А.М. Дідківський, В.Ю. Мамченко, 
В.В. Кобернюк, Д.М. Кучер. Житомир: Полісся, 2017. 492 с. 

2. Баканов В.Н. Летнее кормление молочных коров. М.: Колос, 1982. 
152 с. 

3. Богданов Г.А. Кормление  сельскохозяйственных  животных. М.: ВО 
Агропромиздат, 1990. 624 с 

4. Бусенко О.Т., Столюк В.Д.  Технологія виробництва продукції  
тваринництва. К.: Аграрна  освіта,  2001. 429 с.   

5. Славов В.П. Зооекологія. К.: Аграрна наука, 1997. 370 с. 
6. Виробництво, зберігання і використання кормів / В.Ф. Петриченко, 

М.Ф. Кулик, І.І. Ібатулін  [та ін.]. Вінниця, 2005. 472с. 
7. Годівля сільськогосподарських тварин: Навчальний посібник / 

В.А.Бурлака, М.М.Кривий, В.Ф.Шевчук [та ін.].  Житомир: Вид-во ДАЕУ, 
2004. 460с. 

8. Деталiзована поживнiсть  кормiв  та  рацiони  годiвлi  корiв в зонi 
радiоактивного  забруднення  Полiсся  Украiни  /  М. М. Карпусь, В. П. 
Славов, Б.С.Прiстер [та ін.].    Житомир.  Тетерiв, 1994. 283 с. 

9. Деталiзована поживнiсть кормiв зони Лiсостепу України  /М.М. 
Карпусь, В.П. Славов, М.А. Лапа [та ін.].    К.:  Аграрна наука, 1995. 346 с. 



10. Довiдник по годiвлi  сiльськогосподарських  тварин  /  Г.О. Богданов, 
В.Ф. Каравашенко, О.I. Зверев [та ін.]. К.:  Урожай,  1986. 488 с. 

11. Рубан Ю.Д. Довідник з технології та менеджменту в тваринництві. 
Харків: Еспада, 2002. 572 с. 

12. Кліценко  Г.Т. Мінеральне  живлення  тварин. К. : Світ.2001. 575 с. 
 

Допоміжна 
1. Корма и питание краткое изложение/ М.Е. Энсмингер, Дж.Е. 

Оулдфилд, У.У. Хейнеманн. США, 1990. 974 с. 
2. Корми: оцінка, використання, продукція тваринництва, екологія. 

Посібник  / М.Ф.Кулик, Р.Й.Кравців, Ю.В.Обертюх [та ін.]. Вінниця: Тезис, 
2003. 334с. 

3. Дмитроченко А.П.  Кормление сельскохозяйственых животных. Л., 
1975.  480 с.  

4. Кормовиробництво. Практикум / О.І. Зінченко, І.Т. Слюсар, 
Ф.Ф. Адамень [та ін.].  К.: Нора-Принт, 2001. 470с. 

5. Землеробство: Підручник / М.С. Кравченко, Ю.А. Злобін, О.М. 
Царенко [та ін.].  К.: Либідь, 2002. 496 . 

6. Кравчук В.І. Прогресивні технології заготівлі, приготування кормів: 
Науково-практичний посібник. К.: Фенікс, 2008. 104 с. 

7. Кулик М.Ф., Засуха  Т.В. Сучасні  та  перспективні  технології  
зберігання  і  використання  вологого  зернофуражу. К.: Світ. 246 с. 

8. Максаков В.Я. Раціональне використання концентрованих кормів. 
К.: Урожай, 1985. 72 с. 

9. Науково-технiчний прогрес у молочному  скотарствi  /  В.П. Славов . 
М. Карасик, В.I. Власов [та ін.].   К.:  Урожай,  1992 . 200 с. 

10. Нові консерванти і технології кормів / Кулик М.Ф., Петриненко В.Ф., 
Засуха Т.В. [та ін.].  Вінниця: Тезис, 2004. 320 с. 

11. Новое в кормлении высокопродуктивных  животных  /Под  ред. акад. 
ВАСХНИЛ Калашникова А.П. М.: Агропромиздат, 1989  262 с. 

12. Нормы и рационы кормления  сельскохозяйственных  животных: 
Справочное пособие /А.П. Калашников, Н.И.  Клейменов,  В.Н. Баканов [и 
др.]. М.: Агропромиздат, 1985. 352 с. 

13. Підвищення продуктивності сіножатей і пасовищ /За ред. А.В. 
Боговіна. К.: Урожай, 1986. 288с. 

14. Технології та технологічні проекти вирощування основних 
сільськогосподарських культур: Навчальний посібник / О.Ф.Смаглій, 
О.А.Дереча, П.О.Рябчук [та ін.]. Житомир. 2007. 544 с. 

 
Інформаційні ресурси 

1. Навчальне середовище Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398 ). 
2. Бібліотечно-інформаційний ресурс (наукові статті, автореферати 

дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали 
конференцій, патенти, статистичні матеріали, наукові звіти): 

– інституційний репозитарій Поліського національного університету 

http://beta.znau.edu.ua:3398/


(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/ );  
– Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олега 

Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, 4, (0414) 
37-34-65); 

– Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 
(http://www.nbuv.gov.ua/, м. Київ, просп. Голосіївський, 3, +380 (44) 524-81-
36).  

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/
http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/

