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Вища освіта – спеціальність зооінженерія 
Науковий ступень - кандидат сільськогосподарських наук 06.02.04 Технологія виробництва продуктів тваринництва 
Вчене звання - доцент кафедри генетики, розведення та селекційних технологій 
Досвід роботи – більше 10 років 
Показники професійної активності з тематики курсу:  

 авторка 5 методичних розробок; 

 співавторка 4 тематичних публікацій; 

 учасниця наукових і методичних конференцій. 

телефон 0635807552 електронна 
пошта 

irina.i.goncharova@gmail.com дистанційна 
підтримка 

Moodle 

  

спеціальність 204  технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 

обов’язковість 
дисципліни 

вибіркова  

освітня програма технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

факультет технологій продукції тваринництва 

освітній рівень перший (бакалаврський) кафедра Генетики, розведення та селекційних технологій 

СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ  



 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ) 
Мета Вивчення  екстер'єру та основних типів конституції різних порід собак, на базі знань яких надалі проводитиметься 

вивчення приватного екстер'єру окремих порід собак. 

Формат лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, командна робота, імітаційний проєкт 

Обсяг і форми контролю 3 кредити ECTS (90 годин): 12 годин лекції, 18 годин лабораторно-практичні; модульний контроль (2 модулі);підсумковий 
контроль – диференційований залік. 

Вимоги викладача вчасне виконання завдань, активність, командна робота 

Умови зарахування згідно з навчальним планом 

 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ) 
 

Модуль 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ ТА ЕКСТЕРЬЄРУ СОБАК 
Лекція 1. Поняття та основні принципи 

класифікації типів конституції. 
 

Лабораторно-
практичне 
заняття 1 
(ЛПЗ 1) 

Визначення типу конституції і 
кондиції собак 
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Частини тіла собаки.  

Лекція 2. Зв'язок конституції з типом нервової 
діяльності, здоров'ям та робочими 
якостями собак 

Лекція 3. Екстер'єр собак ЛПЗ 2 Визначення статей екстер'єру собак 
  
  ЛПЗ 3 Взяття промірів та розрахунок 

індексів тілобудови собак 
 
 

  

 
Модуль 2.  ЕКСТЕРЬЄР ТА СТАНДАРТИ РІЗНИХ ПОРІД СОБАК 

Лекція 4 Особливості екстер'єру та стандарт 
собак службових порід: гармонічна 
модель німецької вівчарки, 
східноєвропейська, більгійська, 
середньоазіатська та кавказька 
вівчарки, південно-російська, 
різеншнауцер та російський чорний 
тер'єр, ротвейлер та доберман-

ЛПЗ 4 Оцінка екстер'єру голови собак 
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 Особливості травлення собаки. 
 Травлення в ротовій порожнині і в 
шлунку.  
Будова волоса.  
Види шерстного покриву собак. 
 Линька її різновид і значення. 
 Зуби і прикус, вікова зміна зубів. 
 



пінчер.  

Лекція 5 Особливості екстер'єру та стандарт 
собак робочих порід: лягаві, хорти, 
спанієлі, лайки та шпіцеподібні, 
такси. 

ЛПЗ 5 Визначення віку собак за зубами та 
типу прикусу 

Лекція 6 Особливості екстер'єру та стандарт 
собак спортивних та декоративних 
порід 

ЛПЗ 6 Оцінка екстер'єру шиї собак 

  ЛПЗ 7 Оцінка екстер'єру тулуба собак 
  ЛПЗ 8 Оцінка екстер'єру кінцівок собак та 

руху собак 
ЛПЗ 9 Оцінка волосяного покриву собак 
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ (електронне посилання на положення)   
СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ 

Підсумкове оцінювання  100 бальна ECTS (стандартна) до 50 50% від усередненої оцінки за модулі 



до 50  підсумкове тестування 

Модульне оцінювання 100 бальна сумарна 

до 50  відповіді на тестові питання 

до 20  усні відповіді на лабораторно-практичних заняттях  

до 30  результат засвоєння блоку самостійної роботи 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ  
Всі учасники освітнього процесу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та  вимог, які прописані у 
положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, поважати гідність один 
одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність. 

 


