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1. Основні характеристики 

Назва українською мовою 

Генетичні та біотехнологічні аспекти підвищення продуктивності 

сільськогосподарських тварин 

Назва англійською мовою Genetic and biotechnological aspects of increasing the productivity of farm animals 

Код ВП 01 – 2 курс 

Спеціальність  204 « Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 

Освітньо-професійна програма  Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

Рівень освіти Третій рівень  (доктори філософії) 

Рік навчання 3-й семестр – 2 курс 

Форма навчання  Денна 

Кількість годин / кредитів ECTS 
90 годин / 3кредитиECTS 

Розподіл годин за видами занять Вид  

занять 

Лекції Практичні 

заняття 

(семінари) 

Лабораторні 

заняття 

(комп'ютерні 

практикуми) 

Індивіду- 

альні 

заняття 

СРС 

Години 16 - 14 5 55 

Контрольні заходи Екзамен Залік МКР 

(вказати 

кількість) 
 

ти 

ть) 

РГР, РР, ГР 

(вказати 

кількість) 

КП, КР 

(вказати 

кількість) 

Реферат 

(вказати 

кількість) 

- + - - - 1 

Статус дисципліни / кредитного 

модуля 
Вибіркова 

Мова викладання  українська 

2. Кадрове забезпечення 

Кафедра, що забезпечує 

викладання 
Генетики, розведення та годівлі с-г тварин 

Викладач (лекційні заняття) Доц. Чігірьов В.О. 

E-mailта інші контакти 

викладача 
е-mail: mega.genetik@ukr.net 

Викладач (практичні / 

лабораторні заняття) 
Доц. Чігірьов В.О. 

E-mailта інші контакти 

викладача 
е-mail: mega.genetik@ukr.net 

3. Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни Освоєння аспірантами основних закономірностей спадковості і мінливості 

ознак у вищих еукаріот, зокрема сільськогосподарських тварин та досвіду їх 
застосування в селекційній практиці, під час організації технологій 

виробництва продукції тваринництва. 

Компетентності 

 

 

– комплексність та системний підхід до проведення наукових 

досліджень на рівні доктора філософії; 

– здатність генерувати нові ідеї (креативність); 
– здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт; 

– комплексність у володінні інформацією щодо сучасного стану і 

тенденцій розвитку світової і вітчизняної сільськогосподарської науки; 

– здатність виконувати, аналізувати та критично оцінювати результати 

експериментальної роботи з біологічними об’єктами тваринництва 

(сільськогосподарськими тваринами, птицею, собаками, нетрадиційними 

об'єктами тваринництва тощо); 

– здатність обґрунтовувати новоздобуті знання в області наукових 

досягнень з технології виробництва і переробки продуктів тваринництва; 

– комплексність у набутті та розумінні значного обсягу сучасних науково-

теоретичних знань з технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва  та суміжних сферах аграрних наук 



Здатності 

 
 демонструвати знання та розуміння під час здійснення наукових 

досліджень у лабораторних та виробничих умовах з біологічними 

об’єктами тваринництва (сільськогосподарськими тваринами, птицею, 

собаками, нетрадиційними об'єктами тваринництва тощо); 

 впроваджувати результати наукових досліджень у виробництво та 
навчальний процес; 

 знаходити зв’язок та впроваджувати сучасні досягнення світового 

виробництва, передових технологій з технології виробництва і переробки 

продуктів тваринництва; 

 аналізувати результати досліджень та робити оцінку ефективності 
наукових досліджень;  

 обґрунтовувати системи організації та оптимізації (ведення) 
селекційного процесу з використанням сучасних методів біотехнологій, 

відтворення і досягнень генетики 

Результати 

навчання 

 

Знання - сучасних досягнень науки, генетичні проблеми гібридизації, 

аутбридингу, інбридингу; 

- генотипових і паратипових факторів формування кількісних та якісних 

ознак, порушень  в системі хромосом; 

- типу успадкування кількісних і якісних ознак; 

- генетичних параметрів продуктивності с-г тварин і птиці, риб, хутрових 

звірів та бджіл; 
- факторів генетичного прогресу в популяціях. 

Вміння - визначити генотипові обумовленість ознак; 

- оцінювати генетичну компоненту спадкової стійкості проти захворювань; 

- визначати основні селекційно – генетичні параметрі тварин  і напрями 

генетичного прогресу; 

- комплексно оцінювати генофонд родин та ліній; 

Вимоги до підготовки ЗВО 

(міждисциплінарні зв'язки, що 

передують вивченню 

дисципліни) 

Управління селекційними процесами у тваринництві 

Методика і організація дисертаційних досліджень 

Актуальні проблеми технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва 

Зміст дисципліни (перелік тем) Тема 1. Методи ДНК – технологій  

Тема 2. Імуногенетика, генетичний поліморфізм білків  

Тема3. Генетичні процеси у популяціях  

Тема 4. Селекція тварин на стійкість від захворювань  

Тема 5. Генетичні основи селекції великої рогатої худоби  

Тема 6. Генетичні основи селекції свиней, овець та птиці  

Тема 7. Генетичні основи селекції собак  

Тема 8. Генетичні основи селекції равликів 

Дидактичні методи - вербальні/словесні (пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж, 

навчальна дискусія);   

- наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження);  
- практичні (виконання лабораторних робіт, вправи, проведення 

експерименту, практики);  

-  пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, який 

передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 

студентами;  

-  репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду 

завдань за зразком. 
На лекційних заняттях - пояснення, 

- розповідь, бесіда,  

- інструктаж,  

- навчальна дискусія,  

- ілюстрування,  

- демонстрування. 

 На лабораторних заняттях - виконання лабораторних робіт, вправи, проведення експерименту, 

практики; 

- пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, який 

передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 

здобувачами;  

- репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду 

завдань за зразком та використання інноваційних методів навчання (метод 
кейсів, мозковий штурм). 
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Технічне забезпечення 1. Мікрокалькулятор. 
2. Комп’ютерна техніка з базовим програмним забезпеченням  

Метод оцінювання Кількість 
Мінімальна оцінка в 

балах 
Максимальна оцінка в 

балах 

Змістовий модуль 2 0 80 

Відвідування (відсоток пропусків 

від загальної кількості занять) 

50% 0 0 

40%-50% 1 2 

30%-40% 3 4 

20%-30% 5 6 

10%-20% 7 8 

0%-10% 9 10 

Заохочення:  0 10 

доповідь на науковій 

конференції 

 
0 10 

активна участь в роботі 
наукового гуртка кафедри 

 
0 5 

підготовка реферату і виступ з 

ним на семінарі, конференції і 
т.п. 

 

0 5 

призове місце в олімпіаді  0 0 

підготовка наукової публікації  0 10 

виконання індивідуального 

завдання 
 0 0  

участь у вдосконаленні 
навчально-методичної бази 

кафедри 

 

0 5 

Підсумковий рейтинг  0 100 



 


