
Назва курсу Генетика поведінки собак  

Рівень ВО Для здобувачів вищої освіти спеціальності 204 «Технологія 

виробництва та переробки продукції тваринництва» (ОП 

«Кінологія») першого «Бакалаврського» рівня освіти на основі 

ПЗСО та ОКР молодший спеціаліст 

Курс  1 (1 семестр)  

Обсяг  120 годин, 4 кредити 

Мова викладання  українська 

Кафедра  технології виробництва продукції тваринництва та кінології 

Вимоги до початку 

вивчення  

основи фундаментальної і загально-професійної підготовки з 

біології, генетики, анатомії, фізіології, психології. 

Що буде вивчатися основи генетики собак та їх прояв у поведінці, єдність 

генетики та поведінки, співвідношення вродженого й набутого 

в онтогенезі собак, закономірності генетики і навичок 

службових собак, тощо. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати  

вивчення особливостей психічної діяльності собаки у динаміці 

росту і розвитку; 

формування співвідношення вродженого й набутого у 

психічному розвитку собак шляхом вивчення їх онтогенезу; 

особливості поведінки та формування бажаної поведінки у 

собак; 

вивчення закономірностей генетики і дресирування службових 

собак. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРНЗ. Постійно вдосконалювати свої знання та навички.  

ПРН4. Здатність володіння на операційному рівні методами 

спостереження, опису, ідентифікації сільськогосподарських 

тварин, собак класифікації порід, оцінці екстер'єру та 

поведінки тварин. 

ПРН7. Демонструвати здатність професійно спілкуватись в 

усній та письмовій формі вітчизняною та іноземною мовами. 

ПРН14. Застосовувати законодавчі та правові акти із 

організації кінологічної служби в Україні.  

ПРН15. Використовувати біологічні, фізіологічні та біохімічні 

особливості тварин при обранні технології виробництва, 

переробки продукції тваринництва, утримання та розведення 

собак та проведенні дослідницької діяльності.  

Як можна 

користуватись 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК4. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК6. Прагнення до збереження навколишнього природного 

середовища. 



ЗК7. Здатність забезпечувати індивідуальну безпеку у разі 

виникнення небезпечних ситуацій; здатність застосовувати 

заходи відповідно до вимог безпеки життєдіяльності і охорони 

праці. 

СК1. Здатність планувати, організовувати та проводити 

наукові дослідження, обробляти, публікувати та патентувати їх 

результати. 

СК7. Уміти визначати типи вищої нервової діяльності у собак, 

формувати стимулюючі фактори для прояву умовних 

рефлексів, при вихованні та дресируванні собак.  

СК8. Знання основ спеціального курсу дресирування собак, 

техніку підготовки розшукових собак, собак-детекторів, собак-

поводирів, мисливських собак, собак рятувальної служби, 

правил тестування собак щодо придатності до того чи іншого 

виду служби. 
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Форма проведення 

занять 

лекції, лабораторні 

Семестровий контроль залік 

 


