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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Метою дисципліни «Забезпечення зростання генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин» є вивчення генетичних задатків тварин різних порід і видів, тобто їх генетичного потенціалу, а також шляхи його реалізації через використання спеціальних селекційно-генетичних прийомів.
Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців (докторів філософії) в галузі 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності  технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, надати теоретичні знання та практичні уміння удосконалення існуючих технологій та розробки нових з метою підвищення економічної ефективності функціонування галузі тваринництва. Подальше навчання: підвищення кваліфікації в різних наукових установах та високоефективних господарствах в Україні та за кордоном.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми професійної діяльності з технології виробництва і переробки продукції тваринництва у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. Прагнення до збереження навколишнього природного середовища. Здатність планувати, організовувати та проводити наукові дослідження, обробляти, публікувати та патентувати їх результати. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. Здатність використовувати сучасні уявлення про принципи організації організму тварин на основ знань про перебіг фізіологічних і біохімічних процесів. Здатність застосовувати базові знання з організації технологічних процесів у виробництві та переробці продукції тваринництва. Здатність здійснювати організаційні заходи виробництва продукції тваринництва, вирішення практичних завдань професійної діяльності, основ ділового спілкування, роботи з колективом. Здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички з оцінки стану здоров’я різних видів сільськогосподарських тварин. Здатність використовувати знання для підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції тваринництва, правові, законодавчі та нормативні акти, що регламентують підприємницьку діяльність. Здатність характеризувати біологічні та технологічні процеси з використанням спеціалізованих програмних засобів. Здатність застосовувати базові сучасні фундаментальні знання з селекції тварин і птиці, принципи успадкування господарсько-корисних ознак генофонду с.-г. тварин і птиці. Здатність використовувати професійно-профільні знання в галузі розведення та селекції тварин, володіти основними процесами генетичного аналізу в новітніх технологіях виробництва  та переробки продукції тваринництва. Здатність використовувати знання основних процесів зміни спадкової інформації у популяціях тварин. Здатність застосовувати різні методи генетичної інженерії; способи й прийоми удосконалення технологічного процесу селекції та розведення тварин. Здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички з оцінювання якості продукції тваринництва її стандартизації та реалізації. Здатність використовувати знання для підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції тваринництва, правові, законодавчі та нормативні акти, що регламентують підприємницьку діяльність. Здатність характеризувати біологічні та технологічні процеси з використанням спеціалізованих програмних засобів. Здатність складати бізнес-план підприємства з виробництва продукції тваринництва, прогнозувати ринкове середовище продуктів тваринництва.

СТРУКТУРА КУРСУ
Години (лек./практ.)
Тема
Результати навчання
Методи оцінювання результатів навчання 
2/6
1.1. Генетична видоспецифічність різних видів с.-г. тварин
Розрізняти генетичні особливості різних видів с.-г. тварин
Тести,
презентації
питання
4/4
1.2. Методи оцінки генетичного потенціалу тварин
Вміти розрахувати індивідуальний, груповий, породний, видовий генетичний потенціал чистопородних і помісних тварин 
Тести, 
практичні заняття, розробка завдань 
2/4
1.3. Реалізація генетичного потенціалу продуктивності с.-г. тварин та фактори, які на нього впливають
Здатність обчислити ступінь реалізації генетичного потенціалу тварин із врахуванням різних груп середовищ них чинників
Розрахунки, питання
2/4
1.4. Селекційно-генетичні прийоми підвищення генетичного потенціалу с.-г. тварин
Володіти селекційно-генетичними прийоми підвищення генетичного потенціалу с.-г. тварин
Тести,
питання,
кейси
2/4
1.5. Застосування у продуктивному тваринництві «генетичної хірургії» (genetic surgery), генної інженерії, аналіз досягнутих результатів, перспективи цього напрямку
Володіти інформацією щодо застосування новітніх методів підвищення генетичного потенціалу с.-г. тварин
Презентація, реферат

2/2
2.1. Успадковуваність і повторюваність основних господарських корисних ознак с.-г. тварин
Знати селекційно-генетичні параметри основних господарських корисних ознак с.-г. тварин корисних ознак с.-г. тварин та застосовувати їх у селекційному процесі
Тести, 
питання
4/2
2.2. Складання плану селекційно-племінної роботи зі стадом різних видів с.-г. тварин
Здатність складати план селекційно-племінної роботи для різних видів с.-г. тварин
Практичне заняття, підсумкова робота 
2/2
2.3. Способи підвищення ефективності внутрішньостадної селекції
Володіти методами підвищення ефективності
Тести, презентація
2/2
2.4. Застосування різних форм відбору і підбору у тваринництві
Здатність використовувати різні форми відбору і підбору для підвищення і реалізації генетичного потенціалу тварин
Індивідуальні завдання, 
питання
2/2
2.5. Роль і місце інбридингу у підвищенні генетичного потенціалу с.-г. тварин
Вміти визначати ступінь інбридингу і генетичної подібності тварин, використання інбредних тварин у селекційному процесі
Індивідуальні завдання,
питання
2/2
2.6. Роль і місце гетерозису у підвищенні генетичного потенціалу с.-г. тварин
Вміти визначати форму гетерозису, знати способи його отримання і підтримання у поколіннях
Індивідуальні завдання, 
питання
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ
Політика щодо дедлайнів і перескладання: Письмові роботи, надані з порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (- 10 балів). 
Політика щодо академічної доброчесності: Письмові роботи підлягають перевірці на наявність плагіату та допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями (не більше 20%). Використання друкованих і електронних джерел інформації під час складання модулів та підсумкового заліку заборонено.
Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із гарантом програми.
Політика щодо виконання завдань: позитивно оцінюється відповідальність, старанність, креативність, фундаментальність.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:
                   Структурні елементи:                                                          Питома вага, % 
Поточне опитування, тестування, кейси – заліковий модуль 1                       20
Поточне опитування, тестування, кейси – заліковий модуль 2                       20
Поточне опитування, тестування, кейси – заліковий модуль 3                       20
Комплексне практичне індивідуальне завдання                                              40

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ:
За шкалою університету
За національною шкалою
За шкалою ECTS
90-100
відмінно
A (відмінно)
85-89
добре
B (дуже добре)
75-84
добре
C (добре)
65-74
задовільно
D (задовільно)
60-64
задовільно
E (достатньо)
35-59
незадовільно
FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1-34
незадовільно
F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)


