
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Силабус дисципліни 

«ГОДІВЛЯ ТВАРИН» 

1. Профіль дисципліни 

КАФЕДРА ГОДІВЛІ 

ТВАРИН І ТЕХНОЛОГІЇ 

КОРМІВ 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 211 Ветеринарна медицина 

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина 

Освітньо-професійна програма: Ветеринарна медицина 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр     2 рік, 3 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) 

Борщенко В.В., д.с-г.н., доцент 

Borshenko_Valery@ukr.net 

Мамченко В.Ю., к.с.-г.н, доцент, 

79mamchenko@gmail.com 

Профіль викладача (-ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/tekhnologichnij-fakultet/m-

about-gttk/m-chief-gttk 

http://znau.edu.ua/faculteti/tekhnologichnij-fakultet/ 

m-about-gttk/m-sklad-gttk 

Контактна інформація 
Борщенко В.В. +3808744064 

Мамченко В.Ю. +380682193715 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=396 

Консультації 
Онлайн консультація через Viber  щопонеділка з 

15. 00 до 17. 00 

 

3. Анотація до дисципліни 

При підготовці висококваліфікованих лікарів ветеринарної медицини необхідне 

глибоке вивчення дисципліни «Годівля тварин», що передбачає засвоєнню аспектів 

деталізованої годівлі тварин різних видів з метою підвищення продуктивності та 

рентабельного ведення галузі тваринництва. 

Деталізована годівля тварин повинна задовольняти біологічні потреби у поживних 

речовинах, які будуть відповідати рівню продуктивності, вгодованості, маси тіла та 

фізіологічного стану. Адже незбалансована годівля призводить до зниження 

продуктивності, порушень відтворних функцій тварин, народженню низькопродуктивного 

та слабо розвиненого  приплоду. Недостатній або надлишковий рівень енергетичного, 

протеїнового, вуглеводного живлення, неоптимальне забезпечення тварин макро- та 

мікроелементами, біологічно активними речовинами – це неповний перелік факторів, які 

впливають на продуктивні якості тварин, відтворні функції, резистентність організму. 

http://znau.edu.ua/fakulteti/tekhnologichnij-fakultet/m-about-gttk/m-chief-gttk
http://znau.edu.ua/fakulteti/tekhnologichnij-fakultet/m-about-gttk/m-chief-gttk


Одержані знання дадуть можливість ветеринарному лікарю враховувати 

зоотехнічні фактори при лікуванні різних видів тварин. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою курсу «Годівля тварин» є вивчення теоретичних та практичних питань 

енергозберігаючих технологій заготівлі, зберігання та підготовки кормів, кормових 

добавок до згодовування з метою максимальної реалізації генетичного потенціалу тварин, 

птиці, в конкретних природно-кліматичних умовах; вивчити основи нормованої та 

збалансованої годівлі тварин за поживними елементами в кількостях і співвідношеннях, 

необхідних для збереження здоров’я, одержання життєздатного приплоду, високої 

продуктивності. 

Цілями навчальної дисципліни є формування у студентів таких компетентностей: 

ЗК 09 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 12. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

СК 10. Здатність розробляти стратегії безпечного, санітарно-обумовленого утримання 

тварин. 

 

5. Організація навчання 

5.1 Обсяг дисципліни 

Вид заняття Кількість годин 

Лекції 14 

Лабораторні 28 

Самостійна робота 78 

Всього 120 

 

5.2. Формат дисципліни 

Формат опанування дисципліни «Годівля тварин» - очний з поєднанням елементів 

електронного навчання через  систему дистанційного навчання Moodle, Zoom, платформи 

Google. 

 

5.3. Тематичний план навчальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Т1 Особливості годівлі великої рогатої худоби  за періодами 

виробничого циклу. Норми годівлі. 

Визначення норм, складання і аналіз кормових 

раціонів для дійних корів у зимово-стійловий період 

Складання та аналіз раціонів для дійних корів літньо- 

пасовищний період 

Складання та аналіз раціонів для тільних корів у сухостійний 

період. 

Годівля молодняку великої рогатої худоби при вирощуванні на 

м’ясо. Відгодівля ВРХ. Основні види відгодівлі.  

Складання і аналіз схем-годівлі телят до 6-ти місячного віку. 

Годівля овець. Вплив рівня і повноцінності годівлі на ріст і 

якість вовни. Годівлі маток при підготовці до осіменіння, в 

період кітності, підсосу. 

60 



2 Т2 Годівля коней, особливості обміну речовин у коней при роботі. 

Кормові норми, режим і техніка годівлі робочих коней. Годівля 

племінних жеребців і підсисних кобил. Годівля лошат.  

Складання раціонів для робочих коней. 

Годівля свиней. Біологічні і господарські особливості свиней. 

Особливості нормування протеїнового, вітамінного та 

мінерального живлення свиней. 

Складання раціонів для поросних та підсисних свиноматок 

Годівля кролів, пушних звірів та інших видів с.-г. тварин. 

Основні положення годівлі пушних звірів, собак і ставкових 

риб. 

60 

Разом 120 

 

Примітка: Особливості виконання самостійної складової дисципліни. 

Рівень засвоєння тем, призначених для самостійного опрацювання студента, оцінюється в 

ході опитування під час лабораторних (терміни, окремі ситуаційні завдання), а також –  в 

доповідях та дискусіях за матеріалами самостійної роботи (складання раціонів, реферати, 

презентації). 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

Рейтинг студента визначається за 100-бальною шкалою. 

Формується із рейтингу виконання семестрової роботи 

(інтервал 36-60 балів) та рейтингу підсумкового контролю 

(мінімальний бал – 24, максимальний – 40). 

Складові оцінки в 60 балів для кожного семестру: 

Тематичне опитування під час лабораторних (терміни, окремі 

ситуаційні завдання) – 15 балів; 

Індивідуальні письмові контрольні роботи – 10 балів. 

Робота з тваринами (визначення норм годівлі, аналіз схем 

годівлі) – 10 балів. 

Поточне тестування – по 10 балів. 

Самостійна робота (складання раціону, презентація, реферат) – 

15 балів. 

Деталізація системи оцінювання 

РН07 Тематичне опитування під час лабораторних. 

Робота з тваринами (визначення норм годівлі, аналіз схем 

годівлі) 

Індивідуальні письмові контрольні роботи. 

Самостійна робота (складання раціону, презентація, реферат) 

Поточні та підсумкові тести. 

РН12 Тематичне опитування під час лабораторних. 

Вирішення ситуаційних завдань. 

Індивідуальні письмові контрольні роботи. 

Поточні та підсумкові тести. 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

До складання підсумкового контролю допускають студентів, які 

відвідували лабораторні заняття і мають позитивну поточну 

успішність (36-60 балів).  



Критерії 

оцінювання 

Наскрізне опитування (терміни, окремі ситуаційні завдання) – 

2 бали за вірну відповідь; 1 бал за відповідь з неточностями або 

неповну. 

Індивідуальні письмові контрольні роботи (3 питання). 100%, 

повна, логічна відповідь на 3 питання оцінюється в 5 балів. Інші 

% результати, за наявності неповних, нелогічних відповідей  

також переводяться в бальну шкалу. 

Робота з тваринами Завдання, що виконане методично вірно та 

якісно  оцінюється в 2 бала, при порушеннях методик – в 1 бал. 

Тести для поточного контролю. Тестування знань студентів 

здійснюється письмово через університетську платформу 

Moodle. За курс студенти пишуть тести для поточного 

контролю. 100% правильних відповідей дорівнює 10 балам. 

Захист самостійної роботи (складання раціону – 5 балів, 

реферат – 5 балів, презентація – 5 балів). 

Тести для підсумкового (залікового) контролю. Тестування 

знань студентів здійснюється письмово через університетську 

платформу Moodle. 100% правильних відповідей дорівнює 40 

балам. В журнал та залікову відомість виставляють лише ті 

результати, які потрапляють в інтервал 24-40 балів. 

Результати складання заліку переводяться у національну 

двобальну шкалу («зараховано» чи «не зараховано») і вносяться 

у відповідні документи. 

 

6. Результати навчання 

РН 07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання 

та годівлі, виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання чи 

розведення тварин. 

РН 12. Знати правила зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного і 

рослинного походження. 

 

7. Пререквізити 

Дисципліна «Годівля тварин» як важлива складова системи підготовки магістрів у 

вищих навчальних закладах освіти передбачає засвоєння аспектів деталізованої годівлі 

тварин різних видів, використання біологічних і породних особливостей з метою 

підвищення продуктивності та рентабельного ведення галузі тваринництва. 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін, знання з яких необхідні для засвоєння: 

«Екологія у ветеринарній медицині», «Анатомія тварин», «Фізіологія тварин». 

 

8. Політика дисципліни 

Політика навчальної дисципліни «Годівля тварин» полягає в обов’язковому 

дотриманні академічної доброчесності студентами, що передбачає: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, форм контролю, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використань ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право i суміжні права; 

-  дотримання правил внутрішнього розпорядку кафедри; 

- доброзичливості та виваженого спілкування зі студентами та викладачами; 

Відвідування занять здобувачами вищої освіти потребує їх присутності на всіх 

заняттях, з метою ефективного поточного та підсумкового оцінювання знань (окрім 

випадків відсутності через поважні причини). 



Перескладання тем та відпрацювання пропущених занять здобувачами вищої 

освіти відбувається згідно графіку відпрацювання: перескладання теми заняття, за яке 

студент отримав негативну оцінку, проводиться у зручний для викладача та студента час 

поза заняттями, максимальна оцінка – «добре»; перескладання теми під час поточного 

навчання та підсумкового контролю з метою підвищення оцінки не допускається. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення  

Методичні розробки, наочні засоби навчання (презентації, навчальні фільми), 

інформаційним ресурсом кафедри. 

Викладання навчальної дисципліни на лабораторних заняттях забезпечується 

методичними розробками, наочними засобами навчання (презентації, навчальні фільми та 

інші засоби для відпрацювання практичних навичок), інформаційним ресурсом кафедри, 

алгоритмами виконання практичних вмінь і структурованими алгоритмами контролю 

вмінь. 

Самостійна робота при вивченні навчальної дисципліни забезпечується 

методичними розробками з самостійної роботи студентів. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни «Годівля тварин» 

Основна 

1. Бабич А. О. Кормові і білкові ресурси світу. К., 1995. 298 с. 

2. Бусенко О. Т., Столюк В. Д.  Технологія виробництва продукції  тваринництва. К.: 

Аграрна освіта, 2001. 429 с.   

3. Славов В. П. Зооекологія. К.: Аграрна наука, 1997. 370 с. 

4. Виробництво, зберігання і використання кормів / В. Ф. Петриченко, М. Ф. Кулик, 

І. І. Ібатулін  [та ін.]. Вінниця, 2005. 472 с. 

5.  Влох В. Г.Луківництво. К.: Вища школа, 2003. 392 с. 

6. Годівля сільськогосподарських тварин: Навчальний посібник / В. А. Бурлака, 

М. М. Кривий, В. Ф. Шевчук [та ін.].  Житомир, 2004. 460 с. 

7. 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. 1994, 283 с. 

8. Деталiзована поживнiсть кормiв зони Лiсостепу України  /М. М. Карпусь, 

В. П. Славов, М. А. Лапа [та ін.]. К.: Аграрна наука, 1995. 346 с. 

9. Довiдник по годiвлi  сiльськогосподарських  тварин  /  Г. О. Богданов, В. 

Ф. Каравашенко, О. I. Зверев [та ін.]; За  ред.  Г. О. Богданова - 2-е вид., перероб.  i 

доп. К.:  Урожай, 1986. 488 с. 

10. Рубан Ю. Д.Довідник з технології та менеджменту в тваринництві / За ред. проф. 

Ю. Д. Рубана. Харків: Еспада, 2002. 572 с. 

11. Зінченко О. І. Кормовиробництво: Навчальне видання. К.: Вища освіта, 2005. 448с.: 

іл. 

12. Зінченко О. І. Кормовиробництво: К.: Вища шк., 1994. 440 с. 

13. Карпусь М. М. Деталізована поживність кормів та раціони годівлі корів у зоні 

радіоактивного забруднення Полісся України. Житомир: Тетерів, 1994. 284с. 

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

Допоміжна 

1. Корми: оцінка, використання, продукція тваринництва, екологія. Посібник  / М. 

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

2. Кормовиробництво. Практикум / О. І..Зінченко, І. Т. Слюсар, Ф. Ф. Адамень [та ін.]  

К.:Нора-Принт, 2001. 470 с. 

3. Землеробство: Підручник / М. С.Кравченко, Ю. А.Злобін, О. М.Царенко [та ін.].  

К.: Либідь, 2002. 496 . 



4. Кравчук В. І. Прогресивні технології заготівлі, приготування кормів: Науково-

практичний посібник. К.: Фенікс, 2008. 104 с. 

5. Кулик М. Ф., Засуха  Т. В. Сучасні  та  перспективні  технології  зберігання  і  

використання  вологого  зернофуражу. К.: Світ. 246 с. 

6. Макаренко П. С. Культурні пасовища. К.: Урожай, 1988. 160 с. 

7. Макаренко П. С. Луківництво: Підручник. К., 2002. 394 с. 

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

1985. 72 с. 

9. Мінеральне живлення тварин  / Г. Т.Кліценко, М. Ф.Кулик, М. В.Косенко [та ін.].  

К.: Світ, 2001. 544 с. 

10. Науково-технiчний прогрес у молочному  скотарствi.  М. Карасик, В.I. Власов [та 

ін.].   К. Урожай, 1992. 200 с. 

11. Нові консерванти і технології кормів. / Кулик М. Ф., Петриненко В. Ф., Засуха Т. В. 

[та ін.].  / Вінниця, 2004. 320 с. 

12. Павловська Л. Д. Еколого-економічні  основи  виробництва  і  використання  

кормів  у  зоні  радіоактивного  забруднення. К.: Світ. 1999. 175 с. 

13. Підвищення продуктивності сіножатей і пасовищ /За ред. А. В.Боговіна. К.: 

Урожай, 1986. 288 с. 

 



 
 

Протокол № 2 від 23 вересня 2020 р. 


