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ПЕРЕДМОВА
Особливості племінної справи в теперішній час полягають в
тому, що в нових організаційних умовах тваринництво повинно бути
конкурентоспроможним, характеризуватись більш високим рівнем
продуктивних якостей тварин. В цих умовах особливе значення набуває подальша розробка селекційно-племінної роботи, її інтенсифікація. Необхідно знати і використовувати загально-правові, економічні
та організаційні основи племінної справи у тваринництві, які спрямовані на поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин, підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі.
У посібнику викладена система ведення селекційно-племінної
роботи в Україні, організаційно-правові основи згідно вимогам Закону
України «Про племінну справу», відображена організація племінної
справи в якісному удосконаленні сільськогосподарських тварин. Наведено основи великомасштабної селекції у тваринництві, суб’єкти з
племінної справи, а також організація та особливості бонітування тварин різних видів, принципи складання селекційно-племінного плану,
значення організації виставок, аукціонів, реклами сільськогосподарських тварин, основні вимоги і положення щодо апробування селекційних досягнень, ознайомлення з системою ідентифікації та реєстрації
тварин в Україні.
Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів і факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, у першу чергу для студентів спеціалізації «Племінна справа».
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Розділ 1
МЕТА І ЗАВДАННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Місце і роль дисципліни в системі підготовки
фахівців-селекціонерів

Особливості племінної справи в теперішній час полягають в
тому, що в нових організаційних умовах тваринництво повинно бути
конкурентоспроможне, характеризуватись більш високим рівнем продуктивних якостей тварин. Тому у племінних господарствах зросла
складність зоотехнічних прийомів, які необхідно використовувати селекціонеру, щоб забезпечити стійкий прогрес у поліпшенні порід. В
цих умовах особливе значення набуває подальша розробка селекційно-племінної роботи, її інтенсифікація. Необхідно знати і використовувати загальні правові, економічні та організаційні основи племінної
справи у тваринництві, спрямовані на поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин, підвищення економічної ефективності та
конкурентоспроможності галузі.
Систему знань за цими питаннями студенти вивчають у спеціальному курсі «Організація племінної справи», що викладається студентам факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва спеціалізації «Племінна справа» і ґрунтується на загальнотеоретичних, загальнопрофесійних дисциплінах з розведення сільськогосподарських тварин, генетики та обчислювальної техніки, а також загально-правових, економічних та організаційних основах племінної справи.
Метою курсу «Організація племінної справи» є вивчення сучасних систем та значення племінних служб і суб’єктів племінної справи
в організації селекційно-племінної роботи у тваринництві та її організаційно-правові основи згідно з вимогами закону України «Про племінну справу» з метою використання одержаних знань в організації
якісного удосконалення сільськогосподарських тварин.
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Розділ 1. Мета і завдання навчальної дисципліни

Згідно вимог кваліфікаційної характеристики основною метою
дисципліни є: набуття знань з головних передумов племінної роботи і
її організаційно-правові основи в Україні; опанування сучасних систем ведення племінної роботи у тваринництві та організацію племінної справи в якісному удосконаленні тварин з використанням
комп’ютерних селекційних програм; надання студентам знання про
наявність сучасних племінних ресурсів в Україні; опанування основних вимог і положень з питань апробації селекційних досягнень, присвоєння статусів суб’єктам племінної справи, основні принципи складання плану селекційно-племінної роботи та особливості організації
бонітування сільськогосподарських тварин різних видів, ознайомлення з системою ідентифікації і реєстрації тварин в Україні.
Курс «Організація племінної справи» ґрунтується на знаннях
дисциплін загально-біологічного, загально-технічного, загальноекономічного і загально-правового напрямку і ведучих питань з дисциплін: «Розведення сільськогосподарських тварин», «Генетика з біометрією», «Біотехнологія» та галузевих дисциплін: «Технологія виробництва продукції скотарства», «Технологія виробництва продукції
свинарства», «Технологія виробництва продукції вівчарства», «Технологія виробництва продукції птахівництва», «Конярство», «Організація сільськогосподарського виробництва», «Основи правоведення»,
«Селекція сільськогосподарських тварин» та «ІОС в селекції».
Вимоги щодо знань і вмінь набутих внаслідок вивчення дисципліни
Студент повинен знати:
 головні передумови племінної роботи і їх організаційно-правові
основи в Україні;
 систему зоотехнічних, селекційних та організаційно-господарських
заходів, спрямовані на поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин; знати стан племінної роботи в Миколаївській та
Херсонській областях, Україні, в зарубіжних країнах з розвинутим
тваринництвом;
 систему ведення селекційно-племінної роботи в Україні, згідно за~9~
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кону «Про племінну справу»;
значення племінної справи в якісному удосконаленні сільськогосподарських тварин;
перспективи прискорення селекційної роботи з різними видами
сільськогосподарських тварин;
збереження, удосконалення та створення нових порід;
сучасні селекційні досягнення у племінному тваринництві України
її організаційно-правові основи;
великомасштабну селекцію сільськогосподарських тварин;
автоматизовану систему управління технологічними і селекційними процесами;
принципи складання селекційно-племінного плану та його мету;
організацію та особливості бонітування тварин різних видів та їх
комплексну оцінку;
основні вимоги і положення апробації селекційних досягнень;
положення про присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи;
систему ідентифікації та реєстрації тварин в Україні.
Студент повинен вміти:
використовувати сучасну систему ведення селекційно-племінної
роботи в Україні;
управляти селекційними методами удосконалення тварин за основними і додатковими ознаками селекції у відповідності з прийнятими планами племінної роботи;
пристосовувати сучасні методи оцінки сільськогосподарських тварин для подальшого підвищення їх продуктивності;
використовувати комп’ютерні програми і сучасну обчислювальну
техніку;
складати перспективні плани племінної роботи для відповідних
стад, по області та країни в цілому;
пристосовувати основні вимоги і положення щодо присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи та апробації селек~ 10 ~

