
Силабус курсу  
1. Основні характеристики 

Назва українською мовою Управління селекційними процесами в тваринництві 

Назва англійською мовою Management of Selection Processes in Animal Husbandry 

Код ОП03 – 1 курс. 

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

Освітньо-наукова програма Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

Рівень освіти Третій рівень(доктори філософії) 

Рік навчання 2-й семестр – 1 курс;  

Форма навчання денна 

Кількість годин / кредитів 

ECTS 

120 / 4 

Розподіл годин за видами 

занять 

Вид  

занять 

Лекції Практичні 

заняття 
(семінари) 

Лабораторні 

заняття 
(комп'ютерні 

практикуми) 

Індивіду- 

альні 
заняття 

СРС 

Години 24 18 - 5 73 

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 

Обов’язкова 

Мова викладання Українська  

2. Кадрове забезпечення 

Кафедра, що забезпечує 

викладання 

Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва  

Викладач (лекційні заняття) Сусол Р. Л. 

E-mailта інші контакти 

викладача 

r.susol@ukr.net 

067-919-84-82 

Викладач (практичні / 

лабораторні заняття) 

Сусол Р. Л. 

E-mailта інші контакти 

викладача 

r.susol@ukr.net 

067-919-84-82 

3. Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни поглибити теоретичні знання та оволодіти необхідними навичками щодо 

ефективного управління селекційними процесами у тваринництві. 
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; 
- здатність до ретроспективного аналізу наукового доробку з 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва; 

- комплексність у проведенні критичного фахового аналізу різних 

інформаційних джерел, авторських методик, конкретних освітніх, 
наукових та професійних матеріалів з технології виробництва і 

переробки продуктів тваринництва; 

- комплексність у виявленні, постановці та вирішенні наукових 
задач та проблем у технології виробництва і переробки продуктів 

тваринництва; 

- здатність виконувати, аналізувати та критично оцінювати 
результати експериментальної роботи з біологічними об’єктами 

тваринництва (сільськогосподарськими тваринами, птицею, собаками, 

нетрадиційними об'єктами тваринництва тощо) ; 

- здатність впроваджувати у виробництво науково-обґрунтовані 
результати дисертаційних досліджень 
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Здатності 
 

- обробляти статистично отримані результати наукових досліджень з 
використанням інформаційних технологій; 

- виявляти достовірну різницю результатів наукових досліджень; 

- досягати поставленої мети та отримувати результати наукових 
досліджень ; 

- аналізувати наукові доробки вітчизняних та зарубіжних авторів, 

використовуючи сучасні інформаційні ресурси; 
- обґрунтовувати системи організації та оптимізації (ведення) 

селекційного процесу з використанням сучасних методів біотехнологій, 

відтворення і досягнень генетики 

Результати 
Навчання 

 

Знання - основних напрямів селекції у молочному скотарстві, що передбачають 
підвищення генетичного потенціалу, стійкість тварин до захворювань 

та зменшення витрат кормів на одиницю продукції тощо; 

- особливостей селекції в м’ясному скотарстві, що спрямована на 

підвищення відтворної здатності і молочності корів, приросту 
молодняку, поліпшення якості м’ясної продукції та конверсії корму; 

- особливостей селекції в свинарстві та птахівництві, де магістральним 

напрямом селекції є підвищення гетерозисного ефекту за основними 
господарсько корисними ознаками, створення спеціалізованих ліній, 

використання яких у міжлінійній і міжпородній гібридизації дозволить 

отримувати гібридних тварин і птахів з підвищеною швидкістю росту в 
максимально ранньому віці; 

- особливості селекції в вівчарстві, конярстві, рибництві, бджільництві, 

кінології, декоративному тваринництві. 

Вміння - управляти селекційними процесами на сучасному науковому рівні; 

- прискорювати темпи селекційного прогресу з використанням 
сучасних методів біотехнології; 

- застосовувати методи оцінювання племінних якостей тварин і птиці, 

в тому числі з використанням селекційних індексів, ДНК-маркерної 

селекції; 
- використовувати явище гетерозису у тваринництві; 

- створювати високопродуктивні лінії і кроси, заводські типи та інші 

структурні одиниці породи. 

Вимоги до підготовки слухачів 

(міждисциплінарні зв'язки, що 

передують вивченню 

дисципліни) 

Методика і організація дисертаційного дослідження; 

Актуальні проблеми технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва 

 

 Зміст дисципліни (перелік тем) Тема 1. Теоретичні основи управління селекційними процесами у 
тваринництві на науковій основі 

Тема 2. Управління селекційними процесами у молочному та молочно-

м’ясному скотарстві на науковій основі 

Тема 3. Управління селекційними процесами м’ясному скотарстві на 
науковій основі 

Тема 4. Управління селекційними процесами у свинарстві на науковій 

основі 
Тема 5. Управління селекційними процесами у вівчарстві на науковій 

основі 

Тема 6. Управління селекційними процесами у конярстві на науковій 
основі 

Тема 7. Управління селекційними процесами у птахівництві на науковій 

основі 

Тема 8. Управління селекційними процесами у рибництві на науковій 
основі 

Тема 9. Управління селекційними процесами у бджільництві на 

науковій основі 
Тема 10. Управління селекційними процесами у кінології на науковій 

основі 



Тема 11. Перспективи подальшого розвитку управління селекційними 
процесами у тваринництві на науковій основі 

Тема 12. Штучний інтелект при управлінні селекційними процесами у 

тваринництві 

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 та використання інноваційних методів навчання 
(метод кейсів, мозковий штурм). 

Література основна 

Всього основної літератури 

 

1. Гетя А. А. Організація селекційного процесу в сучасному 

свинарстві. Полтава: Полтавський літератор, 2009. 192 с. 

2. Костенко В. І. Технологія виробництва молока і яловичини. К.: 
Видавництво Ліра-К, 2018. 672 с. 

3. Селекція сільськогосподарських тварин / Ю. Ф. Мельник, 

В. П. Коваленко, А. М. Угнівенко та ін.; за ред. Ю. Ф. Мельника. К.: 
Інтас, 2008. 445 с. 

4. Сусол Р. Л. Науково-практичні методи використання свиней 

породи п’єтрен у системі «генотип × середовище»: монографія. Одеса: 

ФОП Букреєв, 2015. 178 с. 
5. Технологія виробництва продукції птахівництва: підруч. / В. П. 

Бородай, М. І. Сахацький, А. І. Вертійчук [та ін.]. Вінниця: Нова Книга, 

2006. 360 с. 
6. Угнівенко А. М., Костенко В. І., Чернявський Ю. І.  Спеціалізоване 

м’ясне скотарство. К.: Вища освіта, 2006. 303 с. 

Всього основної літератури – 6. 

 
 

Література додаткова 

Всього додаткової літератури 

 

1. Агапова Є. М., Сусол Р. Л.  Теоретичне узагальнення селекційно-
технологічних основ створення та практичного використання 

перспективного генотипу свиней Одеського регіону. Вісник аграрної 

науки Причорномор’я: зб. наук. пр./ Миколаївський державний 
аграрний ун-т. Миколаїв, 2015. Т.2, Вип.2(84). С.63-70. 

2. Генофонд свійських тварин України/ [Д. І. Барановський, 

В. І. Герасимов, В. М. Нагаєвич, А. М. Хохлов та ін.]; за ред. 

Д. І. Барановського, В. І. Герасимова. Х.: Еспада, 2005. 400 с.  
3. Данілова Т. М. Підвищення ефективності використання 

сучасного генофонду свиней великої білої породи при 

чистопородному розведенні, схрещуванні та гібридизації: автореф. 
дис. канд. с.-г. наук: 06.02.01 «Розведення та селекція тварин». 

Полтава, 2001. 20 с. 



 4. Кислинська А. І. Адаптаційні та продуктивні якості свиней великої 

великої білої породи угорської селекції за різних поєднань: автореф. 

дис. канд. с.-г. наук: 06.02.04«Технологія виробництва продуктів 

тваринництва». Миколаїв, 2013. 20с. 
5. Китаєва А. П., Михельсон Л. П., Коцюбенко А. А. Технологія 

виробництва продукції кліткового хутрового звірівництва. Одесса: 

Друкарський дім, 2011. 336 с.  
6. Церенюк О.М., Акімов О.В., Бобрицька О.М., Хохлов А.М., Сусол 

Р. Л. Підвищення генетичного потенціалу продуктивності в свинарстві 

України: монографія. Харків: ФОП Бровін О.В., 2020. 282 с.  
7. Сірацький Й. З., Федорович Є. І., Гопка Б. М. [та ін.]. Інтер'єр 

сільськогосподарських тварин. Вища освіта, 2009. 280 с. 

8. Сусол Р. Л. Показники інтенсивності використання, індекси 

племінної та адаптаційної здатності свиноматок породи п’єтрен в 
умовах півдня України. Аграрний вісник Причорномор’я. Одеса, 2016. 

Вип. 79-2 . С. 73-77. 

9. Сусол Р. Л., Ткаченко І. Є.Генезис відгодівельних та м’ясних ознак 
молодняку червоної білопоясої породи м’ясних свиней в умовах півдня 

України. Аграрний вісник Причорномор’я. Одеса, 2017. Вип. 84-1 . С. 

86-92. 
10. Сучасна енциклопедія птахівництва : 950 порад фахівців / уклад.В. 

В. Рафеєнко. Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2004. 352 с. 

11. Халак В. І., Засуха Л. В., Сусол Р. Л. Показники росту та їх зв'язок з 

факторами продуктивного довголіття свиноматок різного рівня 
адаптації. Аграрний вісник Причорномор’я. Одеса, 2017. Вип. 84-1 . С. 

98-103. 

Всього додаткової літератури – 11. 

 

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 



 


