
АНОТАЦІЯ 

ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ М’ЯСНЕ СКОТАРСТВО» 

для здобувачів освітньо-професійного  ступеня  фаховий молодший бакалавр 

 

Місце дисципліни в навчальному плані – вибіркова навчальна дисципліна. 

Загальний обсяг дисципліни: 3 кредити ЄКТС, 90 годин, з них: аудиторних – 30 

годин,самостійне вивчення – 60 годин. 4 курс 8 семестр. 

 Мета навчальної дисципліни: вивчення  студентами  методів розведення 

м’ясних порід худоби, напрямів нових прогресивних форм організації 

племінної роботи  для подальшого поліпшення споживчих характеристик 

тварин; прогресивних енергозберігаючих технологій їх вирощування; 

використання, утримання і годівлю. 

 Завдання навчальної дисципліни: визначення принципів прижиттєвої та 

після забійної оцінки м’ясної худоби, організації робочого дня працівників 

спеціалізованих ферм, складання ефективних раціонів для відгодівельної 

худоби, оформлення документації виробничого обліку, моделювання 

технологічного процесу вирощування та відгодівлі молодняку великої рогатої 

худоби та його економічна оцінка.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

набуває компетентності: 

 – загальні: 1. ЗК3 – Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

      2. ЗК4 – Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

 – спеціальні:  СК1 – Здатність до  застосовування знань з морфологічних і 

фізіологічних особливостей сільськогосподарських тварин. 

     СК2. Здатність забезпечувати підготовку кормів та раціональну годівлю 

сільськогосподарських тварин. 

      СК3. Здатність до застосування прийомів та методів розведення 

сільськогосподарських тварин. 

       СК4.Здатність використовувати методи та технології відтворення 

сільськогосподарських тварин. 

        СК5. Здатність проводити аналіз виробничо-економічної діяльності, вести 

завтно-облікову і технологічну документацію виробничого підрозділу. 



 

   СК11.Здатність використовувати технологічне обладнання при виробництів і 

переробці продукції м’ясного скотарства. 

    СК12.Здатність забезпечувати зберігання, транспортування і реалізацію 

сировини і готової продукції 

     СК13. Здатність використовувати професійні знання та навички з технології 

виробництва продукції м’ясного скотарства. 

                         

Програмні результати навчання  

1. РН4 – Використовувати технології кормо виробництва, утримання, 

годівлі, розведення і відтворення  тварин у професійній діяльності. 

2. РН5. – Використовувати основи анатомічної будови тіла і фізіології 

сільськогосподарських тварин у технологічних процесах виробництва і 

переробки продукції тваринництва. 

3. РН12. – Використовувати у професійній діяльності нормативно-правові 

документи з технології виробництва і переробки продукції м’ясного 

скотарства. 

Програма навчальної дисципліни:  

Назви тем  

Тема 1.  Біологія спеціалізованої м’ясної худоби. 

Тема 2. Організація відтворення м’ясного поголів’я 

Тема 3. Продуктивність худоби 

 

Тема 4.  Племінна робота у м’ясному скотарстві. 

Тема 5. Технологія  отримання, вирощування, оцінки та використання бугаїв 

Тема 6. Технологічний процес  використання маточного стада 

Тема 7. Технологія вирощування ремонтних телиць. 

Тема 8. Економіка і управління фермою з розведення спеціалізованої м’ясної 

худоби. 

Вид підсумкового контролю – залік. 

 


