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Силабус курсу  
1. Основні характеристики 

Назва українською мовою Сучасні технології виробництва кормів 

Назва англійською мовою Modern technologies of feed production 

Код ВП 02 

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Освітньо-наукова програма «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Рівень освіти  третій (доктори філософії), (PhD) 

Рік навчання  другий,  3-й семестр 

Форма навчання денна  

Кількість годин / кредитів 

ECTS 

90 / 3 кредити EСTS 

Розподіл годин за видами 

занять 

год.  л п лаб. інд. с. р. 

90 16 - 14 - 60 

Контрольні заходи  екзамен залік МКР РГР, 

РР, ГР 

КП, КР реферат 

- + 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) професор Карунський О.Й., доцент Різничук І.Ф. 

E-mail  

та інші контакти викладача 

igor-riznychuk@ukr.net 

+38 067 482 07 29  

Викладач  

(лабораторні заняття) 

професор Карунський О.Й., доцент Різничук І.Ф. 

E-mail  

та інші контакти викладача 

igor-riznychuk@ukr.net 

+38 067 482 07 29 

3. Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни поглибити теоретичні знання та оволодіти необхідними 

навичками щодо підготовки здобувачів вищої освіти 

доктора філософії, що володіють сучасними знаннями 

у галузі виробництва та використання кормових 

сумішей з метою підвищення ефективності 

виробництва продукції тваринництва.  

Компетентності - здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконаних робіт. 

- прагнення до збереження навколишнього природного 

середовища; 

- здатність планувати, організовувати та проводити 

наукові дослідження, обробляти, публікувати та 

патентувати їх результати; 

- комплексність у проведенні критичного фахового 
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аналізу різних інформаційних джерел, авторських 

методик, конкретних освітніх, наукових та 

професійних матеріалів з технології виробництва і 

переробки продуктів тваринництва. 

- здатність виконувати, аналізувати та критично 

оцінювати результати експериментальної роботи з 

біологічними об’єктами тваринництва (с.-г. тварини, 

собаки, нетрадиційні об’єкти тваринництва).  

- здатність впроваджувати у виробництво науково-

обґрунтовані результати дисертаційних досліджень. 

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); 

- проводити комплексно та методично вірно наукові 

дослідження; 

- аналізувати результати досліджень та робити оцінку 

ефективності наукових досліджень; 

обґрунтовувати способи годівлі тварин за виробництва 

продукції тваринництва із заданими властивостями на 

основі системного вивчення шляхів надходження і 

використання поживних та біологічно активних 

речовин до організму тварин та їх впливу на якість 

продукції 

Результати навчання  Знання - досягати поставленої мети та отримувати результати 

наукових досліджень. 

- аналізувати наукові доробки вітчизняних та 

зарубіжних авторів, використовуючи сучасні 

інформаційні ресурси. 

- аналізувати результати досліджень та робити оцінку 

ефективності наукових досліджень 

Вміння - обґрунтовувати способи годівлі тварин за 

виробництва продукції тваринництва із заданими 

властивостями на основі системного вивчення шляхів 

надходження і використання поживних та біологічно 

активних речовин до організму тварин та їх впливу на 

якість продукції 

Вимоги до підготовки слухачів 

(міждисциплінарні зв’язки,  

що передують вивченню 

дисципліни)   

«Наукові основи годівлі с.-г. тварин», 

«Наукові основи виробництва та використання 

кормових сумішей», 

«Методика і організація дисертаційного дослідження», 

«Актуальні проблеми технології виробництва та 

переробки продукції тваринництва» 

Зміст дисципліни (перелік тем) Тема 1. Актуальність проблеми впровадження 

сучасних способів заготівлі, зберігання та виробництва 

кормів. 

Тема 2. Зелені корми та способи їх використання. 

Тема 3. Сучасні технології заготівлі сіна, трав’яної 

січки і трав’яного борошна.  

Тема 4. Сучасні технології заготівлі силосу. 
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Тема 5. Сучасні технології заготівлі сінажу. 

Тема 6. Сучасні технології консервування зерна. 

Тема 7. Сучасні способи і технології використання 

зернових кормів у раціонах тварин різних видів і 

виробничих груп. 

Тема 8. Технологія виробництва органічних кормів. 

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 здобувачами; 

- 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. 

Література основна  

Всього основної літератури  

1. Годівля сільськогосподарських тварин / І. І. Ібатулін 

та ін. Вінниця: «Нова Книга», 2007. 616 с. 

2. Довідник з повноцінної годівлі с.-г. тварин / І.І. 

Ібатулін, О.М. Жукорський та ін. Харків: Інститут 

тваринництва НААН України, 2016. 300 с.  

3. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для 

різних видів сільськогосподарських тварин / Г. В. 

Проваторов та ін. Суми: «Університетська книга», 

2007. 488 с. 

4. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин / 

І. І. Ібатулін та ін. Житомир: «Полісся», 2013. 442 с. 

5. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин / 

І. І. Ібатулін та ін. Житомир: ПП «Рута», 2015. 432 с. 

6. Проваторов Г. В., Проваторова В. О. Годівля 

сільськогосподарських тварин. Суми: «Університетська 

книга», 2004. 509 с. 

7. Стандартизація у тваринництві / І. І. Ібатулін та ін. 

Київ: Видавництво «Ліра-К», 2019. 548 с. 

Всього основної літератури – 7. 

Література додаткова 

Всього додаткової літератури 

1. Дурст Л. Віттман М. Годівля сільськогосподарських 

тварин. К.: Фенікс, 2006. 384 с.   

2. Єгоров Б. В., Шаповаленко О. І., Макаринська А. В. 
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Технологія виробництва преміксів. К.: «Центр учбової 

літератури», 2007. 288 с.  

3. Єгоров Б. В. Технологія виробництва комбікормів. 

Одеса: «Друкарський дім», 2011. 448 с. 

4. Ібатуллін І. І., Костенко В. І. Норми, орієнтовні 

раціони та практичні поради з годівлі великої рогатої 

худоби. Житомир: ПП «Рута», 2013. 516 с. 

5. Руденко Є. В., Богданов Г. О., Кандиба В. М. 

Рекомендації з нормованої годівлі свиней. К.: «Аграрна 

наука», 2012. 112 с. 

6. Свеженцов А. И., Горлач С. А., Мартынюк С. В. 

Комбикорма, премиксы, БВМД для животных и птицы. 

Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2008. 412 с. 

7. Карунський О., Карпова К. Хімічний склад гранул із 

цитрусових. Аграрний вісник Причорномор’я. 2021. 

Випуск 98. С. 86-89. 

8. Різничук І., Гурко Є., Кишлали О., Мажиловська К. 

Основні передумови і вимоги щодо переходу 

господарств України на виробництво органічних 

кормів та годівлю сільськогосподарських тварин. 

Аграрний вісник Причорномор’я. 2021. Випуск 99. С. 

104-110. 

Всього додаткової літератури – 8. 

Технічне забезпечення  ДСТУ на корми та кормові добавки. 

Метод оцінювання  Кількість   Мінімальна 

оцінка в балах  

Максимальна 

оцінка в балах 

Змістовний модуль  1 0 80 

Відвідування (відсоток пропусків 

від загальної кількості занять) 

0-10 % 9 10 

10 – 20 % 7 8 

20 – 30 %  5 6 

30 – 40 % 3 4 

40 – 50 % 1 2 

Більше 50 % 0 0 

Заохочення (активна участь у 

роботі наукового гуртка 

кафедри, доповідь на науковій 

конференції, підготовка наукової 

публікації, виконання ІЗ, участь 

у вдосконаленні навчально-

методичної бази кафедри). 
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Підсумковий рейтинг  - 0 100 

Сума стартових балів за екзамен / залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно 

з таблицею  

90-100  Відмінно   

 

Зараховано  
82-89 Добре  

74-81 

64-73 Задовільно  

60 – 63 

35-59 Незадовільно  Не зараховано  

1-34 

4. Політика курсу  
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