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Предмет дисципліни. Сільськогосподарські тварини, які утримуються в умовах
мисливського чи лісового господарства, їх годівля, утримання і відтворення поголів’я, а
також ветеринарний нагляд.
Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка бакалаврів мисливського
господарства з питань організації тваринництва в умовах мисливського господарства та
лісогосподарського виробництва (державні мисливські господарства, лісництва,
держлісгоспи, національні парки тощо), а також у власному господарстві.
Проектовані результати навчання.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати біологію і екологію свійських тварин; породи свійських тварин і їх
продуктивні якості; основні інфекційні і паразитарні захворювання свійських тварин;
особливості догляду за свійськими тваринами та напрямки високоефективного
використання в умовах мисливськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а
також у власному господарстві;.
- уміти спираючись на біоекологічні особливості свійських тварин організовувати
тваринницькі комплекси в умовах лісового, мисливського та власного господарства.
– бути здатним застосовувати комплекс знань з біології та екології
сільськогосподарських тварин для оцінки їх робочих якостей і продуктивності,
здійснювати наукові дослідження в галузі тваринництва, обробляти і аналізувати отримані
результати, а також володіти раціональними прийомами пошуку науково-технічної
інформації.

ЗМІСТ КУРСУ

Лекції
Тема 1. Походження і еволюція свійських тварин (велика рогата худоба, свині, вівці, кози,
коні, сільськогосподарська птиця). Загальні положення тваринництва.
Тема 2. Скотарство. Загальна характеристика ВРХ. Молочна та м’ясна продуктивність
ВРХ та її показники. Облік і оцінка молочної продуктивності корів.
Тема 3. Свинарство. Біологічні особливості та породи свиней. Продуктивність свиней та
фактори, що їх обумовлюють. Особливості годівлі і утримання свиней.
Тема 4. Вівчарство. Біологічні особливості овець. Вовнова і м’ясна продуктивність овець.
Особливості годівлі, утримання та відтворення поголів’я овець.
Тема 5. Конярство. Біологічні особливості коней. Годівля, утримання, відтворення
поголів’я коней. Вирощування молодняку.
Тема 6. Кролівництво. Біологічні особливості кролів. Годівля кролів і відтворення
поголів’я. Технологія розведення і утримання кролів.
Тема 7. Птахівництво. Біологічні особливості с/г птахів. Показники м’ясної і яєчної
продуктивності птахів. Годівля, утримання і відтворення поголів’я с/г птиці.
Тема 8. Основи ветеринарії. Класифікація хвороб с/г тварин. Найбільш небезпечні
інфекційні й інвазійні захворювання с/г тварин і їх профілактика.
Лабораторні заняття
Лабораторне заняття № 1. Конституційні типи, екстер’єр та внутрішня будова ВРХ.
Лабораторне заняття № 2. Породи ВРХ молочного і м’ясного напрямків продуктивності.
Лабораторне заняття № 3. Конституційні типи, екстер’єр та внутрішня будова свиней.
Лабораторне заняття № 4. Породи свиней м’ясного, сального і беконного напрямків
продуктивності.
Лабораторне заняття № 5. Конституційні типи, екстер’єр та внутрішня будова овець.
Визначення віку овець.
Лабораторне заняття № 6. Тонкорунні, напівтонкорунні і грубововнові породи овець .
Лабораторне заняття № 7. Зовнішня і внутрішня будова та типи конституції коней
Лабораторне заняття № 8. Верхові, запряжні і ваговозні породи коней.
Лабораторне заняття № 9. Масті, відмітини та прикмети коней
Лабораторне заняття № 10. Реманент, робоча продуктивність і робочі якості коней.
Лабораторне заняття № 11. Породи кролів.
Лабораторне заняття № 12. Породи сільськогосподарської птиці.
Лабораторне заняття № 13. Раціони годівлі сільськогосподарської птиці
Лабораторне заняття № 14. Основні методи досліджень тварин і розпізнавання хвороб.
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