
Дисципліна ВЕЛИКОМАШТАБНА СЕЛЕКЦІЯ 

Рівень ВО другого (магістерського) рівня 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Великомаштабна 

селекція» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: методика 

наукових досліджень, розведення та відтворення собак, біологія 

продуктивності 

Що буде вивчатися Оцінка і підбір матерів і батьків ремонтних виробників за єдиною 

програмою для всієї породи, не залежно від її ареалу та 

чисельності; 

Вирощування, оцінка і відбір ремонтних виробників з розвитку, 

екстер'єру, показниками відтворювальної здатності та іншими 

ознаками; 

Оцінка виробників за якістю потомства; 

Регламентація використання сперми перевіряються і оцінених за 

якістю потомства виробників; 

Створення системи збору, накопичення та обробки даних 

племінного обліку по породі з застосуванням генетико-

математичних методів; 

Використання в селекції досягнень біотехнології; 

Імуногенетична атестація походження племінних тварин, 

цитогенетична оцінка виробників, трансплантація ембріонів та ін. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають формування системних знань з теорії та 

практики великомасштабної селекції в різноманітних 

підприємствах, що функціонують в сфері розведення тварин 

України. Дає можливість розбиратись в сучасних світових 

тенденціях селекції сільськогосподарських тварин, і методах 

відбору та підбору кращих тварин в популяції. Крім того дає 

можливість претендувати на роботу в селекційних центрах по 

селекції як окремих порід тварин так і в науководослідних 

установах. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Оцінювати та забезпечувати якість та безпечність технологій 

виробництва продукції тваринництва, кормів та кормових засобів, 

рівнів живлення тварин та продукції тваринного походження.  

2. Розробляти, впроваджувати й модернізувати ефективні 

технології і процеси у сфері виробництва і переробки продукції 

тваринництва.  

3. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну 

діяльність з метою отримання нових знань та створення нових 

технологій та продуктів в сфері тваринництва та в ширших 

мультидисциплінарних контекстах. 

4. Застосовувати сучасні математичні методи, інформаційні 

технології та спеціалізоване програмне забезпечення для 

досліджень і розробок у сфері технологій виробництва і 

переробки продуктів тваринництва.  

5. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах 

даних та інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані.  

6. Будувати та досліджувати моделі технологічних процесів 

виробництва і переробки продуктів тваринництва, оцінювати їх 

адекватність, визначати межі застосовності.  



7. Здійснювати управління складною діяльністю у сфері 

виробництва і переробки продуктів тваринництва, визначати цілі 

та завдання, планувати і розподіляти роботи, управляти 

ресурсами.  

8. Вільно спілкуватись усно і письмово українською мовою та 

однією з іноземних мов при обговоренні професійних питань, 

досліджень та інновацій в сфері виробництва і переробки 

продуктів тваринництва та дотичних проблем.  

9. Приймати ефективні рішення з питань виробництва і переробки 

продукції тваринництва, у тому числі у складних і 

непередбачуваних умовах, прогнозувати їх розвиток, визначати 

фактори, що впливають на досягнення поставлених цілей, 

аналізувати і порівнювати альтернативи, оцінювати ризики та 

імовірні наслідки рішень.  

10. Нести відповідальність за розвиток професійних знанн і 

практик, оцінювання стратегічного розвитку команди, 

формування ефективної кадрової політики 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва (кінології). 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій.  

ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК4. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації, 

отриманої з різних джерел. 

СК1. Здатність аналізувати та контролювати безпечність та якість 

кормів і кормових засобів та живлення тварин.  

СК2. Здатність розробляти, організовувати та здійснювати заходи 

з підвищення продуктивності тварин, контролю, безпечності та 

якості продуктів їх переробки й ефективності її виробництва.  

СК3. Здатність організовувати та контролювати виконання 

заходів спрямованих на покращення селекційно-племінної роботи 

у тваринництві.  

СК4. Здатність моделювати та проектувати технологічні процеси 

виробництва і переробки продукції тваринного походження.  

СК5. Здатність організовувати підприємницьку і фінансову 

діяльність та оцінювати економічну ефективність виробництва і 

переробки продукції тваринного походження.  

СК6. Здатність практично управляти робочими або навчальними 

процесами у сфері виробництва і переробки продукції тваринного 

походження, які є складними, непередбачуваними та потребують 

нових стратегічних підходів.  

СК7. Здатність створювати та застосовувати системи та способи 

переробки продукції тваринного походження.  

СК8. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні 

проєкти у сфері технологій виробництва та переробки продукції 

тваринництва та з дотичних до неї міждисциплінарних напрямів з 

урахуванням технічних, економічних, соціальних, правових та 

екологічних аспектів.  

СК9. Здатність застосовувати сучасні методи та інструменти для 

дослідження технологій виробництва та переробки продукції 



тваринництва, а також забезпечення якості продукції.  

СК10. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, 

висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до 

осіб, які навчаються. 
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