
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Живлення жуйних тварин 

 

Вивчення дисципліни «Живлення жуйних тварин» у ході навчального 

процесу аспірантської підготовки дозволить здобувачам наукового ступеня 

ознайомитись із існуючими та у майбутньому активно займатись розробкою 

сучасних прогресивних технологій виробництва і переробки продукції 

тваринництва, досліджувати поживність, фiзiологiчнi властивості, безпечність, 

способи ефективного виробництва, зберiгання, пiдготовку до згодовування та 

використання кормових засобiв; визначати особливостi травлення, обміну та 

засвоєння поживних речовин раціону з урахуванням специфіки будови 

шлунково-кишкового тракту тварин; досліджувати зміни, що відбуваються у 

процесі заготівлі, зберігання і підготовки кормів до згодовування, а також їх 

вплив на якість продукції; досліджувати вплив використання функціональних 

кормів у живленні тварин на хімічний склад продукції та рівень продуктивності 

в цілому.  

Мета навчальної дисципліни – формування у здобувачів рівня вищої 

освіти «доктор філософії» навичок з використання знань по організації 

повноцінної годівлі жуйних тварин усіх статево-вікових груп, необхідних для 

професійної діяльності. 

Завданням навчальної дисципліни - сформувати у здобувачів 

теоретичні та практичні навички, необхідні при вирішенні питань з 

удосконалення теорії та практики годівлі жуйних тварин та технології кормів. 

Програмні результати навчання: 
знання та розуміння технології виробництва та економічної ефективності 

використання різних груп кормів та кормових добавок в живленні тварин при 

виробництві продукції тваринництва, 

знання та розуміння теоретичної та методичної основи впливу годівлі на 

продуктивність тварин,  

вміння організовувати раціональну годівлю сільськогосподарських 

тварин, 

вміння систематизувати i прогнозувати залежності між живленням тварин 

і продуктивністю, фiзiолого-бiохiмiчним статусом організму, генотипом тварин 

та якістю продукції тваринництва, 

вміння досліджувати поживність, фiзiологiчнi властивості, безпечність, 

способи ефективного виробництва, зберігання, підготовку до згодовування та 

використання кормових засобів; 

вміння визначати особливості травлення, обміну та засвоєння поживних 

речовин раціону з урахуванням специфіки будови шлунково-кишкового тракту 

тварин; 

вміння встановлювати зміни, що відбуваються у процесі заготівлі, 

зберігання і підготовки кормів до згодовування, а також їх вплив на якість 

продукції;  

вміння та навички ретроспективного аналізу наукового доробку з 

годівлі та живлення тварин i технологія кормів, стану галузі;  

вміння проводити фаховий аналіз різних інформаційних джерел, 



наукових методів і методик, освітніх, наукових та професійних матеріалів з 

годівлі та живлення тварин i технології кормів;  

вміння виявляти, проводити постановку та вирішувати наукові 

завдання і проблеми у галузі тваринництва, технології виробництва та 

переробки продукції, а також охорони довкілля;  

вміння та навички у набутті та розумінні значного обсягу сучасних 

науково-теоретичних знань у галузі тваринництва, технологій виробництва та 

переробки продукції, охорони довкілля та суміжних сферах природничих наук. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

1. Введення в навчальну дисципліну  

Роль годівлі в нарощуванні обсягів виробництва тваринницької 

продукції. Перспективні напрямки розвитку годівлі сільськогосподарських 

тварин. Види тваринницьких ферм та комплексів. Вимоги до кормової бази 

ферм та комплексів. Виробництво кормів в господарствах різного типу. 

 

2. Методи оцінки поживної цінності кормів за хімічним складом, 

перетравними поживними речовинами, енергією. 

Історія оцінки поживності кормів і раціонів: сінні еквіваленти, оцінка за 

хімічним складом, за СППР, крохмальні еквіваленти Кельнера, датська і 

скандинавська кормові одиниці, терми Армсбі, вівсяна кормова одиниця, 

оцінка за обмінною енергією, чиста енергія. Визначення особливостей 

травлення, обміну та засвоєння поживних речовин раціону з урахуванням 

специфіки будови шлунково-кишкового тракту тварин. Комплексна оцінка 

поживності кормів та раціонів 

3. Комбiкорми i балансуючi кормовi добавки.  

Хімічний склад і поживність зернових злакових і бобових. Технологія 

підготовки зернових до згодовування. Методи деструкцiї антипоживних 

речовин. Технологія консервування вологого зерна. Макухи та шроти. Корми 

тваринного походження. Бiлковi концентрати та їх значення в годівлі. Види 

комбiкормiв i премiксiв, вимоги до їх поживностi i якостi. Характеристика 

компонентiв премiксiв, БВМД, БВД та строки їх зберiгання. Кормовi добавки. 

4. Поняття про кормові норми і задачі нормованої годівлі тварин. 

Методи визначення потреби тварин в енергії та поживних речовинах. 

Основні етапи розвитку вчення про нормовану годівлю. Раціони та їх 

балансування. Поняття про типи годівлі. Контроль за рівнем та повноцінністю 

годівлі. Системи нормування годівлі тварин. Біологічна повноцінність протеїну, 

методи її оцінки. Фактори, що впливають на протеїнову поживність кормів. 

Мінеральні речовини в живленні сільськогосподарських тварин. Основні 

джерела вітамінів. 

5. Особливості годівлі корів та молодняку великої рогатої худоби. 

Годівля бугаїв-плідників. 

Заходи із забезпечення корів повноцінною годівлею в у залежності від 

фаз фізіологічного циклу. Стимуляція молокоутворення кормовими факторами 

у період роздоювання і у першу третину лактації. Оптимізація годівлі 

сухостійних корів у період інтенсивного росту плода. Особливості 



перетравлювання поживних речовин у молочних телят. Потреба у енергії та 

поживних речовинах. Техніка годівлі телят у молочний період. Використання 

замінників незбираного молока. Системи спрямованого вирощування 

ремонтного молодняку великої рогатої худоби. Потреба в енергії та поживних 

речовинах залежно від періоду вирощування. Система нормованого живлення 

ремонтних телиць. Режим і техніка годівлі ремонтних телиць. Контроль 

повноцінності годівлі молодняку великої рогатої худоби. 

Потреба бугаїв у поживних речовинах за різних рівнів племінного 

використання. Вплив рівня і повноцінності годівлі на спермопродукцію бугаїв.  

 

Трудомісткість  

Загальна кількість годин – 90  

Кількість кредитів – 3  

Форма семестрового контролю – залік  

 

Основні джерела для вивчення дисципліни   

1.  Новітні норми, раціони і технології повноцінної годівлі 

високопродуктивної великої рогатої худоби: [керівництво-посібник]; за ред. 

Г. О. Богданова, В.М. Кандиби. – Х., 2009. – 1067 с. 

2.  Ібатуллін І.І. Годівля сільськогосподарських тварин: підручник / 

І.І. Ібатуллін, Д.О. Мельничук, Г.О. Богданов [та ін.]. – В.: Нова книга, 2007. – 

616 с. 

3.  Калашников А.П. Нормы и рационы кормления 

сельскохозяйственных животных: справочное пособие / А.П. Калашников, Р.И. 

Клейменов, В.Н. Баканов [и др.]. – М.: Агропромиздат, 2003. – 552 с. 

4.  Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных: 

учебно-практическое пособие/В.Г. Рядчиков – Краснодар: КубГАУ, 2012. - 328 

с. 

5.  Богданов Г.О. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої 

худоби / Г.О. Богданов, В.М. Кандиба, І.І. Ібітуллін [та ін.]; за ред. В.М. Кандиби, 

І.І. Ібітулліна, В.І. Костенка. – Ж., 2012. – 860 с. 

6.  Ібатуллін І.І. Практикум із годівлі сільськогосподарських тварин / 

І.І. Ібатуллін, В.Д. Столюк, В.К. Кононенко [та ін.]. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 

328 с. 

7.  Цвігун А.Т. Годівля сільськогосподарських тварин: довідник у 

таблицях / А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк [та ін.]. – Кам’янець-

Поділ.: Астрея, 2007. – 100 с.  

 

Система оцінювання знань: 

Поточний контроль – оцінювання виконання завдань на практичних 

заняттях, виконання самостійної роботи.  

Підсумковий контроль – залік у  першому семестрі. 


