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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну
Чудак Роман Андрійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, ел. 

адреса: romanchudak@ukr.net.

2. Опис навчальної дисципліни
ВПП 5.3 Інноваційні технології у годівлі сільськогосподарських тварин 

кількість кредитів ЄКТС -  5; кількість годин -  150 годин, у тому числі 64 години 
аудиторних годин,86 годин -  самостійна робота для денної форми, 6 год. -  лекції, 
6год. -  практичні для заочної форми навчання.

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни
Термін викладання -  один семестр, 4 семестр.
Згідно розкладу -  http://81.30.162.30/time-table/teacher?type=0

4. Пререквізити і пост реквізити навчальної програми
Дисципліна «Інноваційні технології у годівлі сільськогосподарських тварин» 

належить до вибіркової навчальної дисциплін, загального циклу;
- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отриманні з 

таких дисциплін (перереквізітів): «Методика дослідної справи», «Сучасні 
технологічні моделі розвитку тваринництва», «Інноваційні методи використання 
генетичних ресурсів».

Дисципліна «Інноваційні технології у годівлі сільськогосподарських тварин» є 
складовою частиною загальної системи знань із професійної підготовки майбутніх 
викладачів вищих закладів освіти. Вивчення курсу «Інноваційні технології у годівлі 
сільськогосподарських тварин» у закладі вищої освіти органічно продовжує 
формування особистості фахівця, сприяє формуванню професійної компетентності.

Після завершення вивчення курсу здобувачі набувають фахові компетенції та 
програмні результати навчання:

Інтегральна компетентність (ІК): Здатність розв’язувати комплексні 
проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що 
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та 
професійної практики

Загальні компетенції:
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу з різних джерел
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК10. Прагнення до виробництва екологічно безпечної продукції 

тваринництва та збереження навколишнього природного середовища
Фахові компетенції:
ФК2. Здатність до комплексного підходу у володінні інформацією щодо 

сучасного стану і тенденцій розвитку світової вітчизняної сільськогосподарської 
науки

ФК4. Комплексність у виявленні, постановці та вирішенні наукових задач та 
проблем у технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 
збереження здоров’я тварин
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Програмні результати навчання:
ПРН1. Демонструвати знання та розуміння під час здійснення наукових 

досліджень у лабораторних та виробничих умовах з біологічними об’єктами 
тваринництва

ПРН5. Впроваджувати сучасні технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва, а також результати наукових досліджень у виробництво та 
навчальний процес

ПРН9. Володіти дослідницькими навичками, працювати самостійно, або в групі, 
уміти отримувати результат у рамках певного часу з наголосом на науково- 
професійну сумлінність та унеможливлення плагіату.

5. Характеристика навчальної дисципліни
5.1. Призначення навчальної дисципліни
Дисципліна «Інноваційні технології у годівлі сільськогосподарських тварин» -  

це дисципліна, яка відкриває суть, механізми створення, принципи застосування і 
реалізації інноваційних технологій у годівлі сільськогосподарських тварин.

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка висококваліфікованих 

фахівців, з технології виробництва і переробки продукції тваринництва, 
спроможних розв’язувати галузеві проблеми дослідницько-інноваційного та 
професійного спрямування та технологічні рішення інноваційних технологій у 
годівлі тварин, що передбачають формування нових цілісних знань, практичних 
навичок на основі набуття аспірантами програмних компетентностей, виконання 
оригінальних досліджень, впровадження перспективних технологічних розробок у 
виробництво продуктів тваринництва.

5.3. Задачі вивчення дисципліни
Завданням дисципліни є: виробити у здобувачів практичні навички розробки 

та реалізації інноваційних технологічних рішень у годівлі тварин; засвоїти суть і 
значення інновацій у годівлі тварин та виробити алгоритм застосування набутих 
теоретичних і практичних знань у виробничій діяльності фахівців з технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва.

5.4. Зміст навчальної дисципліни
Тема 1. Роль годівлі і живлення тварин у підвищенні продуктивності тварин. 
Тема 2. Корми, класифікація та характеристика 
Тема 3. Характеристика грубих та соковитих кормів.
Тема 4.Характеристика зернових кормів, відходів виробництв та кормів 

тваринного походження. Комбікорми та кормові добавки.
Тема 5. Особливості годівлі великої рогатої худоби
Тема 6. Г одівля лактуючих корів
Тема 7. Годівля молодняку великої рогатої худоби
Тема 8. Годівля м’ясної худоби
Тема 9. Годівля овець
Тема 10. Годівля коней
Тема 11. Годівля супоросних і підсисних свиноматок 
Тема 12. Відгодівля свиней 
Тема 13. Годівля курей несучок
Тема 14. Годівля курчат бройлерів та інших видів птиці.
Тема 15. Годівля кролів і хутрових звірів.



5.5. План вивчення навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і 
тем

Кількість годин
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Атестація 1. Основи поживності кормів, корми, їх хімічний склад та використання у
годівлі тварин.

Тема 1. Роль годівлі і 
живлення тварин у 
підвищенні продуктивності 
тварин.

12 2 2 8 10 2 8

Тема 2. Корми, 
класифікація та 
характеристика

12 2 2 8 12 2 10

Тема 3. Характеристика 
грубих та соковитих кормів. 12 2 2 8 10 10

Тема 4. Характеристика 
зернових кормів, відходів 
виробництв та кормів 
тваринного походження. 
Комбікорми та кормові 
добавки.

12 2 2 8 10 10

Разом за атестацією 1 48 8 10 32 42 2 2 38
Атестація 2. Нормована годівля тварин

Тема 5. Особливості 
годівлі великої рогатої 
худоби

10 2 2 6 12 2 10

Тема 6. Годівля 
лактуючих корів 12 2 4 6 10 10

Тема 7. Годівля молодняку 
великої рогатої худоби 10 2 2 6 10 10

Тема 8. Годівля м’ясної 
худоби 12 4 2 6 10 10

Тема 9. Годівля овець 8 2 2 4 10 10
Тема 10. Годівля коней 8 2 2 4 12 2 10
Тема 11. Годівля 

супоросних і підсисних 
сувиноматок

10 2 2 6 12 2 10

Тема 12. Відгодівля 
свиней 8 2 2 4 10 10

Тема 13. Годівля курей 
несучок 8 2 2 4 12 2 10

Тема 14. Годівля курчат 
бройлерів та інших видів 
птиці.

8 2 2 4 5 5

Тема 15. Годівля кролів і 
хутрових звірів. 8 2 2 4 5 5

Разом за атестацією 2 102 24 24 54 108 4 4 100
Всього 150 32 32 86 150 6 6 138



6. Індивідуальна робота аспіранта
Індивідуальні завдання видані здобувачу вирішуються методами активного 

пошуку та розв’язку ситуаційних завдань, та містяться у методичних рекомендаціях 

щодо їх виконання. Після опрацювання здобувач звітує лектору про виконану 

індивідуальну роботу.

Графік індивідуальної роботи
№
п/п Назва теми Кількість

годин Термін виконання Форма та методи контролю
Атестація 1. Основи поживності кормів, корми, їх хімічний склад та використання у годівлі

тварин

1 Сучасні корми та їх використання 
у тваринництві 10

до наступного 
практичного 

заняття
усне опитування, перевірка 

конспекту

2 Прогресивні технології в годівлі 
тварин Європи та світу 10

до наступного 
практичного 

заняття
усне опитування, перевірка 

конспекту

3
Інноваційні технології 
кормовиробництва України та 
світу

20
до завершення 
змістовного 

розділу
реферат, усна доповідь з 

презентацією
Атестація 2. Основи нормованої годівлі тварин

4
Інноваційні технології годівлі 
високопродуктив

ної великої рогатої худоби 
молочних порід

4 до наступного 
практичного 

заняття
усне опитування, перевірка 

конспекту

5
Інноваційні технології годівлі 
високопродукти

вної великої рогатої худоби 
м’ясних порід

8 до наступного 
практичного 

заняття
усне опитування, перевірка 

конспекту

6
Інноваційні технології годівлі 
високопродукти

вних овець та кіз

8 до наступного 
практичного 

заняття
усне опитування, перевірка 

конспекту

7
Інноваційні технології годівлі 
високопродукти

вних свиней

8 до наступного 
практичного 

заняття
усне опитування, перевірка 

конспекту

8
Інноваційні технології годівлі 
високопродукти

вної птиці

8 до завершення 
змістовного 

розділу
реферат, усна доповідь з 

презентацією

9
Інноваційні технології годівлі 
високопродукти

вних робочих коней

10 до завершення 
змістовного 

розділу
реферат, усна доповідь з 

презентацією
Всього 86
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8. Контроль і оцінка результатів навчання
8.1. Види контролю (поточний, рубіжний) проміжна атестація У процесі 

вивчення навчальної дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми психології» 
використовуються такі види контролю:

1. Поточний контроль -  здійснюється протягом семестру шляхом 
опитування на практичних заняттях, перевірки виконання тестових завдань тощо. За 
змістом він включає перевірку ступеню засвоєння здобувачем навчального 
матеріалу, який охоплюється темою практичного заняття, уміння самостійно 
опрацьовувати навчально-методичну літературу, здатність осмислювати зміст теми, 
уміння публічно та письмово представити певний матеріал, а також виконання 
завдань самостійної роботи.

2. Самоконтроль призначений для самооцінки аспірантами якості 
засвоєння навчального матеріалу з дисципліни (розділу, теми). Формою здійснення 
цього виду контролю є проходження аспірантами тестування за кожною темою 
дисципліни в мережі Інтранет ВНАУ;

3. Рубіжний контроль, формою якого є атестація;
4. Оцінка результатів самостійної роботи як важливого компоненту 

навчального процесу, керованого під час індивідуально-консультативної роботи 
викладача з аспірантом;

5. Підсумковий семестровий контроль -  здійснюється у формі заліку 
відповідно до графіка освітнього процесу шляхом визначення ступеню засвоєння 
здобувачем навчальної дисципліни за результатами виконання обов’язкових 
завдання поточного контролю.

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою 
згідно з «Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому 
національному аграрному університеті». Результати поточного контролю здобувачів 
вищої освіти є складовими елементами підсумкової оцінки з дисципліни.

Оцінка рівня роботи здобувача під час поточного контролю здійснюється у 
межах 35- 60 балів.

Оцінка рівня виконання самостійної роботи оцінюється у 10 балів.
Результати заліку оцінюються у 100-бальній системі. Вага заліку у 

підсумковій оцінці становить30 балів.
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Визнання результатів набутих у неформальній/інформальній освіті 
здійснюються до початку семестру, у якому згідно з навчальним планом 
передбачено опанування освітнього компонента.

8.1. Форми контролю
Форми поточного та підсумкового контролю:
- усне опитування,
- письмове опитування,
- тестовий контроль,
- виконання та захист самостійної роботи (реферат),
- атестація,
- залік.

Шкала оцінювання знань та вмінь студентів по дисципліні наведено у таблиці.
Рейтингова оцінка за шкалою дисципліни 

________________________________ «Методика викладання у вищій школі»___________________
Зашкалою

ECTS
За національною шкалою Рейтингова оцінка за шкалою навчального 

закладу (абсолютна кількість 
балів за дисципліну)

А Зараховано 90 -  100
В Зараховано 82-89
С 75-81
D Зараховано 66-74

9. Політика навчальної дисципліни
Політика щодо відвідування:
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (підтвердження документально) 
дозволяється перескладання пропущених тем курсу.

Політика щодо дедлайнів і перездачі:
- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання здійснюється відповідно до 
визначених термінів;

- засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється 
під час складання підсумкового контролю;

- пропуск лекції або практичного заняття з неповажної причини 
відпрацьовується аспірантом (співбесіда, есе- завдання тощо);

- перездача здійснюється з дозволу відділу аспірантури та докторантури 
за наявності поважних причин.

Політика щодо академічної доброчесності:
Політика академічної доброчесності здійснюється згідно з Положенням про 

академічну доброчесність у Вінницькому національному аграрному університеті від 
21 жовтня 2019 року.


