
Силабус курсу  
1. Основні характеристики 

Назва українською мовою Кінологія 

Назва англійською мовою Сynology 

Код ВП 03 – 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 

90 / 3 

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 

Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва  

Викладач (лекційні заняття) Косенко С. Ю. 

E-mailта інші контакти 

викладача 

kosenkosu@ukr.net 

067-559-94-81 

Викладач (практичні / 

лабораторні заняття) 

Косенко С. Ю. 

E-mailта інші контакти 

викладача 

kosenkosu@ukr.net 

067-559-94-81 

3. Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни поглибити теоретичні знання та оволодіти необхідними навичками 

дресирування, утримання, експертизи собак різних порід та 
використання їх в різних сферах народного господарства та 

гуманітарних службах 

Компетентності - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 
- визначеність та наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків; 

- комплексність у володінні інформацією щодо сучасного стану і 

тенденцій розвитку світової і вітчизняної сільськогосподарської 
науки. 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт; 

- 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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 - 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); 
-  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 

Результати 

Навчання 
 

Знання - особливості нервової та гуморальної регуляції організму, утворення 

рефлексів та формування поведінкових реакції;  
- особливості поведінки собак з різними типами вищої нервової 

діяльності під впливом зміни умов довкілля; 

- теоретичні основи виховного та загального курсів дресирування собак, 

методологію створення та закріплення навичок; 
- порядок та організацію занять з дресури, правила застосування до 

собак індивідуальних методів дресирування; 

- порядок дресирування собак для спеціальних служб, правила 
тестування  щодо придатності до дресирування та до певного виду 

використання; 

- прийоми та методи оцінювання екстер‘єру, конституції та інтер‘єру 

собак та термінологію, яка використовується при описуванні 
екстер‘єру;  

- вади, які знижують племінну та робочу цінність собаки;  

- класифікацію порід собак, стандарти порід, поширених в Україні;  
- методологію, техніку та етику експертизи собак;  

- правила проведення виставок, виводок та племінних оглядів собак; 

правила подачі та оформлення заявок від осередків КСУ на проведення 
виставок;  

- загальні положення та правила реєстрації собак, порядок призначення 

експертів та правила проведення експертиз і конкурсів, класифікацію 

виставкових класів, оцінок і титулів, що присвоюються собакам;  
- міжнародні та національні правила організації виставок собак та 

положення про суддівство. 

Вміння - оцінювати типи вищої нервової діяльності собак; формувати 

принципи стимулювання умовних рефлексів; розрізняти причини 
патологічних поведінкових реакцій; аналізувати дію і залежність 

організму від метаболічних процесів; використовувати знання з 

анатомії і морфології собаки як основу для вирішення наступних 
можливих шляхів використання собак; 

- самостійно готувати собак за програмою виховного та загального 

курсу дресирування, організовувати та проводити тренування собак, 

працювати в якості фігуранта, проводити оцінку ступеня 
дресированості собаки; 

- визначати відповідність екстер‘єру собак до стандарту породи, 

проводити експертизу собак на виставках, виводках і племінних 
оглядах; застосовувати необхідні механічні та психологічні методи 

дресирування в умовах виставки, виявляти можливі недоліки та знати 

способи їх усунення; вести звітність по результатам виставки.. 
 Вимоги до підготовки слухачів 

(міждисциплінарні зв'язки, що 

передують вивченню 

дисципліни) 

Методика і організація дисертаційного дослідження 

 

 



Зміст дисципліни (перелік тем) Тема 1. Фізіологія нервової діяльності собак 
Тема 2. Етологічні особливості собак 

Тема 3. Теоретичні основи дресирування собак 

Тема 4. Індивідуальний підхід при дресируванні собак 
Тема 5. Підготовка собак для розшукової служби 

Тема 6. Екстер‘єр собаки та модельний підхід до його оцінки 

Тема 7. Положення про міжнародні та сертифікатні виставки  в 
системі МКФ та КСУ 

Тема 8. Системи класифікації порід собак. Характеристика 

національних порід 

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. Высоцкий В.Б. Общий курс дресировки собак разных пород.  М.: 

АСТ, Донецк: Сталкер, 2006. 61 с. 

2. Дресирування собак: навч. посіб. /М.І. Гиль та ін.  Одеса: ОДАУ, 

2011. 320 с. 
3. Полищук Ф.И., Трофименко А.Л. Основы кинологии. Часть 1. 

Зоотехнический аспект. К: 1999.  380 с. 

4. Полищук Ф. И. Основы кинологии: навч. посіб. Ч 3. Теоретический 
и практический аспекты дрессировки собак. К.: Ирпень, 2003. - 216 с. 

5. Полищук Ф.И., Трофименко А.Л. Кинология: учебник для высших 

учебных заведений.  К. Ирпень, 2007. 1000 с. 

6. Ерусалимский Е.Л. Экстерьер собаки и его оценка / Е.Л. 
Ерусалимский. - М.: «Издатцентр», 2002. 192 с. 

Всього основної літератури – 6. 

 Література додаткова 

Всього додаткової літератури 

 

1. Арасланов Ф.С., Алексеев А.А., Шигорин В.И. Дрессировка 
служебных собак. Кайнар; Алма-Ата; 1987. 232с. 

2. Арасланов Ф.С. Из опыта дрессировки служебных собак. М.: 

ДОСААФ, 1990.  119 с. 
3. Бергман Е. Поведение собак. М: Цитадель, 1996.  207 с. 

4. Гаврилин В. Физиологические основы дрессировки. // Друг. 1992.  

№ 1.  С. 27-28.  

5. Дулина Г. И. Правила и нормативы испытаний и соревнований 
собак служебных пород. М., 1986.  56 с. 

6. Зубко В.Н., Алексеев А.А. Энциклопедия собаководства. М.: Тера  

Книжный клуб, 1998.  164 с. 



 7. Каплунов В.В. Тактика використання службових собак на ділянці 

військ Південно-Східного напрямку. Харків: УВ ПСН ПВ України, 

1998. 93 с. 

8. Кириченко О.А. Загальна і спеціальна класифікація слідів запаху: 
Вісник ОІВС. Одеса: НДРВВ ОІВС, 2000.  № 2. С. 11-14. 

9. Кобзар С.І. Сліди запаху. Криміналістична трасологія: навч. посіб. 

Луганськ: РВВЛІ ВС МВС України, 1999. 127 с. 
10. Косенко С.Ю., Кірова Л.П. Вплив статево-вікового аспекту на 

робочі якості собак розшукової служби в умовах КЦ УМВС України в 

Одеській області // Аграрний вісник Причорномор’я: Зб. наук. праць 
/Одеський ДАУ.  Одеса: ОДАУ, 2019. вип. 87-2.  С. 65-69.  

11. Косенко С.Ю., Решетніченко О.П., Найдіч О.В. Вплив деяких 

факторів навколишнього середовища на робочі якості розшукових 

собак // Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної 
конференції НПП та молодих 

науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти», м. Одеса, 13-

14 квітня 2021 р. Одеса, 2021. С. 139-141. 
12. Опаринская З.С. Экстерьер и конституция собаки. С.: Петербург, 

1993. 255 с. 

13. Павлов И. П.  Двадцатилетний опыт объективного изучения 
высшей нервной деятельности (поведения) животных.  М.: Наука, 

1973.  432с. 

14. Рассолова М., Косенко С.Ю. Методи підготовки службових собак-

детекторів до пошуку вибухових речовин та зброї собак // Тези 
доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції НПП та 

молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти», м. 

Одеса, 13-14 квітня 2021 р. Одеса, 2021. С. 156-158. 
15.  Сусол Р.Л., Косенко С.Ю., Куїмжі М.І., Найдич О.В., Була Л.В. 

Ефективність застосування клікер-дресирування для підготовки 

собак за курсами слухняності // Аграрний вісник Причорномор’я: Зб. 

наук. праць /Одеський ДАУ.  Одеса: ОДАУ, 2021. вип. 87-2.  С. 76-
79.  

16.  Сусол Р.Л., Косенко С.Ю. Ефективність використання 

службових собак у митних підрозділах Державної фіскальної служби 
України (тези) // Вісник Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка. 

Технічні науки: збірник,   Харків : ХНТУСГ, 2020. Вип. 209 
Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі 

тваринництва.  С. 59-61 

Всього додаткової літератури – 16. 

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 

 

 



 


