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Загальний опис дисципліни 

Мета дисципліни – формування у слухачів системи знань і навичок з 

фізіології травлення у тварин відповідно до освітньо-наукової програми 

підготовки «Доктор філософії» за спеціальністю 204 Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва. 

Завдання дисципліни полягають у наданні майбутнім спеціалістам знань 

з фізіології та біохімії травлення та всмоктування поживних речовин кормів у 

жуйних та моногастричних тварин; собливостей травлення у різних відділах 

шлунково-кишкового тракту; основ проведення досліджень із вивчення 

перетравності поживних речовин у тварин.  

Після вивчення дисципліни слухач повинен знати: про особливості 

травлення та всмоктування поживних речовин у жуйних та моногастричних 

тварин. Методи та способи визначення перетравності у різних видів тварин. 

Фактори, що впливають на перетравність поживних речовин кормів. Вплив 

перетравності на продуктивність тварин та якість продукції. 

Вміти визначати вміст перетравних поживних речовин у кормі та 

раціоні. Визначати доступність амінокислот, макро- та мікроелементів. 

Прогнозувати продуктивність та економічну ефективність виробництва 

залежно від показників живлення. 



При викладанні дисципліни використовується системний підхід на основі 

модульно-рейтингової системи.  

 

Теми лекцій 

Тема 1. Сучасні теорії живлення 

Тема 2. Фізіологічні механізми регуляції споживання корму 

Тема 3. Особливості травлення у ротовій порожнині 

Тема 4. Особливості шлункового травлення  

Тема 5. Особливості травлення у кишечнику 

Тема 6. Особливості травлення у коней 

Тема 7. Особливості травлення у свиней 

Тема 8. Особливості травлення у кролів 

Тема 9. Особливості травлення у сільськогосподарської птиці 

 

Теми лабораторних занять 

Тема 1. Сучасні теорії живлення 

Тема 2. Фізіологічні механізми регуляції споживання корму 

Тема 3. Особливості травлення у ротовій порожнині 

Тема 4. Особливості шлункового травлення  

Тема 5. Особливості травлення у кишечнику 

Тема 6. Вивчення перетравності поживних речовин 

Тема 7. Особливості травлення у коней 

Тема 8. Особливості травлення у свиней 

Тема 9. Особливості травлення у кролів 

Тема 10. Особливості травлення у сільськогосподарської птиці 
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