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                              П о я с н ю в а л ь н а  з а п и с к а  
 

      Тваринництво, як галузь агропромислового комплексу, постачає високоцінні  продукти 

харчування та сировину для промисловості. 

      Робочий зошит для лабораторних та практичних занять підготовлено відповідно до програми 

„Основи тваринництва та бджільництва ” для аграрних вищих навчальних закладів  1-2 рівнів 

акредитації, з метою дати студентам практичні знання і поради щодо анатомії, фізіології, основ 

розведення, відтворення і годівлі  сільськогосподарських тварин та основ бджільництва . 

       Робочий зошит є основним документом обліку і оцінки знань з лабораторних та практичних 

робіт для студентів. 

       Записи в зошиті потрібно вести охайно синьою або фіолетовою пастою заповнювати таблиці, 

схеми по потребі іншою пастою.   

       Лабораторні та практичні роботи студент здає (захищає) індивідуально викладачу усно, 

підтверджуючи  знання та набуті вміння і навички  під час виконання завдань. 

       Програмою з дисципліни „Основи тваринництва і бджільництва” передбачено 34 години 

лабораторно-практичних занять. 

       До виконання завдань студент готується заздалегідь, повторює або опрацьовує відповідний 

матеріал та дає відповіді на контрольні запитання, та записує в робочий зошит необхідні дані.  

       Ряд практичних робіт слід проводити на виробництві що дає можливість більш детально 

ознайомитися з станом галузі, її досягненнями та проблемами. 

       Дані практичних робіт можуть змінюватися за рішенням предметної (циклової) комісії 

навчального закладу з врахуванням місцевих умов. 

 

                            Після  вивчення  дисципліни  студент  повинен  знати: 

  основи анатомії і фізіології  сільськогосподарських тварин; 

 суть генетики; 

 основи розведення і відтворення сільськогосподарських тварин; 

 основи годівлі сільськогосподарських тварин; 

 основи бджільництва.   

 

              Студент  повинен  вміти: 

 характеризувати екстер'єр, конституцію, кондиції сільськогосподарських тварин; 

 проводити добір і підбір; 

 визначати середньодобовий приріст живої маси тварин; 

 оцінювати ріст і розвиток тварин; 

 оцінювати сперму; 

 осіменяти самок; 

 надавати  рододопомогу; 

 діагностувати самок; 

 класифікувати, заготовляти та обліковувати корми; 

 проводити оцінку якості кормів; 

 визначати норми годівлі; 

 складати раціони годівлі для тварин; 

 організовувати правильне згодовування кормів; 

 організовувати і обладнувати пасіку; 

 проводити комплектування бджолиних сімей; 

 проводити ревізії на пасіці; 

 відкачувати мед; 

 виявляти фальсифікацію меду.    
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Основні правила виробничої санітарії та техніки безпеки. 

 

 

Вивчення теоретичного матеріалу з дисципліни „ Основи тваринництва і бджільництва ” 

здійснюється в аудиторіях, обладнаних технічними засобами, а лабораторні, практичні заняття та 

практика проводяться в лабораторіях та на виробництві в приміщеннях ферми. 

Кожен студент повинен чітко знати і ретельно дотримуватися правил особистої гігієни 

виробничої санітарії, правил техніки безпеки на виробництві та добросовісно їх виконувати. 

До заняття допускаються студенти, які прослухали (пройшли) ввідний інструктаж на 

робочому місці, який провів викладач, про що свідчать записи в журналі з техніки безпеки. 
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1. Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин 

 

                                                       Практичне  заняття 1 

                                                                                                 Дата____________________ 

 

Тема: Вивчення будови скелета та окремих кісток тулуба, скелета голови-черепа, скелета поясів і 

вільних кінцівок (грудних та тазових) різних видів сільськогосподарських тварин. 

 

Мета: Набути практичних умінь у вивченні будови скелета сільськогосподарських тварин .  

 

 

Матеріали та обладнання:  Скелети сільськогосподарських тварин, плечовий і тазовий пояси, 

черепи. 

 

 

Хід роботи 

 

Завдання 1 

На рисунку скелета корови визначити номерами основні кістки, а також відділи хребта. 

   

Рисунок 1 
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    Завдання 2 

Записати в таблицю 1 перелік кісток, які відносяться до осьового та периферичного скелету. 

 

                                                                                                                                 Таблиця 1 

  

               Осьовий скелет 

     

                 Периферичний скелет 
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Завдання 3 

   По рисунку вивчити будову черепа корови.  

Рисунок 2 

 

 
 

а - з лівого боку; б - поздовжній розпил; 1-потилична кістка; 2-лицьовий бугор; 3-тім'яна кістка; 

4-вискова кістка; 5-лобна кістка; 6-верхньощелепна кістка; 7-міжщелепна кістка; 8-носова 

кістка; 9-слізна кістка; 10-вилична кістка; 11-нижня щелепа; 12-очна ямка; 13-кут нижньої 

щелепи; 14-клиновидна кістка; 15-решітчаста кістка; 16-сошник; 17-піднебінна кістка; 18-

криловидна кістка; 19-верхня і 20-нижня раковини; 21-лобна пазуха 

 

Висновок__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

                                                         

Контрольні питання 

 

1. Будова скелету сільськогосподарських тварин. 

2. Функції, які виконує скелет. 

3. Які кістки відносяться до осьового та периферичного скелету? 

4. Суглоби передньої і задньої кінцівки. 

5. На які відділи поділяється хребет? 

 

Оцінка_______________                                  Викладач_____________________ 
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Практичне  заняття 2 

 

                                                            Дата______________________ 

 

Тема: Вивчення будови шкіри та її похідних. Вивчення будови молочної залози. Вивчення 

фізіологічних функцій організму при молоковіддачі у самок.                         

Мета: Вивчити будову шкіри та її похідних. 

Матеріали та обладнання: Вологі та сухі препарати шкіри, лінійка, штангенциркуль, 

ножиці,скальпелі, пінцети, копито з роговим чохлом, ратиці парнокопитних тварин. 

                                                         Методичні рекомендації 

  Шкіра вкриває зовні все тіло тварини. Будову і властивості шкіри вивчають на сухих та 

вологих препаратах, а також дослідженням на живих тваринах. 

   При вивченні шкіри визначають її товщину, еластичність, міцність і колір. Товщину шкіри 

вимірюють лінійкою або штангенциркулем на поперечному розрізі. Для цього використовують 

шматочки шкіри з різних ділянок тіла тварини. Відмічають, що шкіра різних частин тіла має 

неоднакову товщину. Найтовща вона в ділянці спини й попереку, тонша на бокових стінках і 

найтонша – на черевній стінці. 

   Шкіра різних видів свійських тварин також неоднакової товщини. Найтовща шкіра у великої 

рогатої худоби, потім у коней, свиней.   

   До похідних шкіри відносять утворення, що мають спільне походження зі шкірою і подібний 

принцип будови. Це волосяний покрив, молочні залози, копита й ратиці, м'якушки і роги. 

 

Хід  роботи 

 

Завдання 1 

Замалювати розріз шкіри, та позначити її шари. 
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Завдання 2 

Нарисувати розтин молочної залози корови. Визначити окремі частини анатомічної будови та 

тканини, які входять до його складу. Окремо нарисувати схеми будови альвеол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Висновок___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

 
Контрольні питання 

 

 

1. Що відноситься до похідних шкіри? 

2. Як побудована шкіра? 

3. Які функції виконує шкірний покрив?  

4. Назвіть шкірні залози. 

5. Яка будова вимені та які є його форми? 

6. Що називається лактацією? 

 

 

       Оцінка___________________               Викладач____________________ 
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Лабораторне заняття 1 

                                                                       

Дата ___________________ 

                 
Тема:  Вивчення органів травлення (слинних залоз, стінки шлунка, товстої і тонкої кишок, 

печінки, підшлункової залози та ін.). 

Мета:  Вивчити систему органів травлення  за плакатами та муляжами. 

Матеріали та обладнання: Консервовані і свіжі  препарати органів травлення, інструменти для 

препарування, плакат «Система органів травлення», муляжі. 

 

Методичні рекомендації 

 

   Система органів травлення у тварин складається із сукупності органів, які забезпечують обмін 

речовин між організмом і зовнішнім середовищем, перетворюють поживні речовини ( 

амінокислоти, глюкозу, жирні кислоти та гліцерин), які організм засвоює і використовує в 

процесі життєдіяльності. 

 

Хід роботи 

 

Завдання 1 

Замалювати схему органів травлення корови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Контрольні питання 

 

1. Яке значення травлення? 

2. На які відділи поділяється травний тракт? 

3. Назвіть органи ротової порожнини.  

4. Як побудовані зуби і яка їх кількість у різних видів тварин? 

5. Як проходить травлення в одно- і багатокамерному шлунку та кишківнику? 

 

 

Оцінка___________________               Викладач_____________________ 
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Практичне заняття 3 

                                                                                      

Дата___________________ 

 

Тема: Вивчення будови серця, кровоносних судин, лімфатичних вузлів, мигдалика, тимуса і 

селезінки на трупному матеріалі, препаратах і муляжах. 

 

Мета: Вивчити будову серця та органів кровотворення. 

 

Матеріали та обладнання: Розбірні моделі, муляжі серця, кровоносних судин, лімфатичних 

вузлів, мигдалика, тимуса, селезінки або їх препарати, інструменти, таблиці, схеми. 

 

Хід  роботи 

Завдання 1 

Нарисувати схему будови серця в розрізі, та схему кровообігу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок ___________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Контрольні питання 

 

1. Що відноситься до органів кровообігу? 

2. Яка будова серця? 

3. Перелічіть кровотворні органи.  

4. Який склад і функції крові? 

5. Назвіть мале і велике коло кровообігу. 

 

 

Оцінка___________________               Викладач_____________________ 
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2. Основи розведення сільськогосподарських тварин 

 

Практичне  заняття 4 

                                                                                Дата____________________ 

 

Тема: За даними племінних карток корів навчальної ферми побудувати ланцюговий, 

структурний та стовпчиковий родоводи. Проаналізувати звичайний родовід. 

 

Мета: Закріпити знання і набути практичних умінь і навичок по побудові родоводів та 

навчитися їх аналізувати. 

           

Матеріали та обладнання: Карточки  2МОЛ, ДКПТ. 

 
Методичні рекомендації 

 

    Родовід-документ, у якому в певній послідовності й формі записано дані щодо походження 

тварини. 

   Тварину на яку складають родовід називають пробанд. 

   У родоводі вказують як клички предків, так і основну інформацію про них: інвентарний 

номер, марку і номер Державної племінної книги (ДПК якщо тварина в ній записана), породу, 

порідність, показники продуктивності, живу масу, клас племінної цінності. Дані про тварин 

реєструються в максимально вузькій формі. Аналіз родоводів дає певні підстави для 

передбачення майбутніх продуктивних і племінних якостей тварини та залежність від того, 

якими показниками характеризуються їх предки, дозволяє визначити результати застосування  

родинного  спаровування, очікувати, що дасть “прилиття крові” іншій породі. Родоводи дають 

можливість з'ясувати, як краще використовувати тварин. 

   Залежно від мети складання родоводи можуть бути звичайними, ланцюговими, структурними 

та ін.     

 Звичайний родовід, чи сітка – це найбільш проста і доступна форма. Він дає відомості 

про племінних тварин з можливими подробицями. У ньому, крім клички пробанда та її 

предків, вказують номер тварини, її продуктивність, номер з державної книги племінних 

тварин (ДКПТ), порідність та інше. Цей родовід має три ряди предків. У звичайних 

родоводах батьків тварин усіх видів розміщують праворуч, а матерів – ліворуч. 

 Ланцюговий  родовід – різновид звичайного родоводу.Такий родовід записують у 

вигляді дробів, у чисельниках яких подають відомості про чоловічих особин, а в 

знаменниках – про жіночих. 

 

                                                       Б            ББ           БББ        ББББ 

                                Пробанд        __          ___        _____     ______ 

 М          ММ       МММ    ММММ 

 

 

 Текстовий родовід – щільніший за інформацією, використовують у основному ДКПТ і 

каталогах. 

 Структурні родоводи використовують як  при побудові схем схрещування, так  і при 

закладанні ліній. У ньому маток позначають кружком, а плідників – квадратом; потомків 

розміщують нижче від своїх батьків (або вище, якщо батьки розміщені внизу); кожну   

            тварину позначають тільки один раз; дітей сполучають лініями з їхніми батьками. 
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Рисунок 3 

 

 
 

                 Структурний родовід бугая  Визова 6925 ЧС-890 симентальської породи. 

 

   Коли записують тварин у ДПК, родовід будують у вигляді стовпчика (стовпчиковий родовід). 

Мати                               Батько 

ММ                                 МБ 

БМ                                  ББ 

МММ                             ММБ 

БММ                              БМБ 

МБМ                              БББ 

ББМ                               МББ 

 

 

Хід   роботи 
 

Завдання 1 

За індивідуальними завданнями викладача побудувати ланцюговий, структурний та 

стовпчиковий родоводи. 
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Висновок___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Контрольні питання 

 

1. Як називають тварину на яку складений родовід? 

2. Які бувають родоводи тварин?  

3. Що таке інбридинг? 

4. Хто такі сипси і напівсипси? 

5. Що розуміють під генотипом? 

 

 

Оцінка___________________               Викладач___________________ 
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Практичне заняття 5 

                                                                                    Дата____________________ 

 

Тема: Техніка зважування і вимірювання тварин. Визначення середньодобового, абсолютного і 

відносного приростів тварин. 

 

Мета: Набути практичних умінь та навичок по техніці зважування і вимірювання тварин та 

навчитися визначати їх прирости. 

Матеріали та обладнання: Мірна лінійка, мірна стрічка, муляжі, журнали вирощування 

ремонтного молодняку, відомості зважування. 

 

Методичні рекомендації 

 

   Живу масу тварин визначають на підставі систематичних зважувань, інтервали між якими 

можуть бути різними і залежать від мети роботи. При цьому необхідно пам'ятати, що 

молодих тварин у період інтенсивного росту, а також дрібних і скороспілих треба 

зважувати частіше, ніж старих, пізньоспілих та великих. Ступінь точності зважування 

залежить від величини тварин. Дрібних зважують із точністю до 1 г, великих- до 100г. 

   У практиці тварин зважують у перший день після народження до годівлі, а потім 

щомісяця або рідше до певного віку. Це пов'язано з метою зважувань і видом тварин.  

   Повніше уявлення про ріст тварин можна мати, якщо доповнити зважування 

систематичним взяттям промірів, оскільки організм, який росте, за тимчасової недостатньої 

годівлі може збільшуватися у висоту, довжину, ширину й глибину без змін величини живої 

маси. Лінійний ріст у сантиметрах вимірюють за допомогою мірної палиці, циркуля, 

стрічки у ті самі дні, коли їх зважують, при цьому вивчають екстер'єр тварини.  

 

                                                                                                              Таблиця 2 

Проміри Точки взяття промірів, інструменти Вид тварин 

корови свині вівці 

1 2 3 4 5 

Коса довжина 

тулуба 

Від плечелопаткового з'єднання до 

сідничного горба (стрічкою, палицею) 
А Б А 

Пряма дов-

жина тулуба 

Від середини холки до кореня хвоста 

(стрічкою) 
А Б Б 

Довжина 

тулуба 

Від потиличного гребеня до кореня хвоста 

(стрічкою) 
Б А Б 

Висота в 

холці 
Від найвищої точки холки до підлоги 

(палицею) 
А А А 

Висота спини По останньому грудному ребру до підлоги 

(палицею) 
А Б Б 

Висота в 

крижах 

Від найвищої точки крижів до підлоги 

(палицею) 
А Б Б 

Обхват 

грудей 
За лопатками (охоплює всю грудну клітку) 

(стрічкою) А А А 

Обхват 

п'ястки 

У нижньому кінці верхньої треті п'ястної 
кістки (стрічкою) А Б Б 

Ширина в 

маклаках 

  По їх зовнішніх виступах (циркулем) 
А Б А 
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     Якщо  не має можливості зважувати тварин, живу масу їх визначають за допомогою 

промірів. ( рис.4, 5). 

 

          

Рисунок 4, 5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4 - великої рогатої худоби; 5 - свиней; 

а-в – довжина тулуба; с-о-п-обхват грудей за лопатками. 
   Для визначення живої маси великої рогатої худоби необхідно два проміри - косу довжину 
тулуба (від плечелопаткового з'єднання- до заднього виступу сідничних горбів). Цей промір 
знімається по діагоналі мірною палицею. Другий промір обхват грудей за лопатками, який 
вимірюється мірною стрічкою. Точка перетину цих двох промірів і покаже приблизну живу 
масу тварини. 

При визначенні живої маси свиней за системою взаємозв'язку промірів тулуба тварин 
враховується обхват грудей за лопатками та довжина тулуба (від середини між вухами до 
кореня хвоста). 

 
 
 
 

 

 

 

 

5 

4 
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Визначення живої маси великої рогатої худоби за промірами 

 

Таблиця 3 

К
о
са

 д
о
в
ж

и
н

а 
ту

л
у
б
а 

(с
м

) 

195 

Ж
и

в
а 

м
ас

а 
(к

г)
 

- - - - - - - - 648 684 717 

190 - - - - - - - 602 633 667 699 

185 - - - - - - 552 585 615 649 680 

180 - - - - - 515 540 572 600 634 662 

175 - - - - 470 500 524 555 582 614 644 

170 - - - 431 457 486 508 538 566 597 626 

165 - - 394 417 443 471 494 522 549 580 - 

160 - 356 381 404 429 452 478 506 531 - - 

155 328 347 370 393 417 443 464 492 - - - 

150 317 334 358 380 403 428 449 - - - - 

145 306 324 346 368 390 414 - - - - - 

140 295 313 334 355 574 - - - - - - 

135 285 301 323 342 - - - - - - - 

130 274 290 310- - - - - - - - - 

Обхват грудей 

за лопатками 

(см) 

 

155 

 

160 

 

165 

 

170 

 

175 

 

180 

 

185 

 

190 

 

195 

 

200 

 

205 

 

Хід  роботи 

 

Завдання 1 

За індивідуальними завданнями викладача визначити за промірами живу масу :  

- ВРХ; 

- свиней. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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Визначення живої маси свиней за промірами 

Таблиця 4 
О

б
х
в
ат

 г
р
у
д
ей

 з
а 

л
о
п

ат
к
ам

и
  
(с

м
) 

136 - - - - - - - - - - - - - - - - 147 164 170 176 170 176 181 187 193 199 

132 - - - - - - - - - - - - - - - - 139 153 158 164 160 165 171 177 182 - 

128 - - - - - - - - - - - - - - - 133 131 144 149 155 151 156 161 168 - - 

124 - - - - - - - - - - - - - - 120 125 123 136 141 146 142 146 151 - - - 

120 - - - - - - - - - - - - - - 113 118 114 127 132 137 132 137 - - - - 

116 - - - - - - - - - - - - 96 108 105 110 106 119 123 128 123 - - - - - 

112 - - - - - - - - - - - 85 89 101 98 101 99 110 114 119 - - - - - - 

108 - - - - - - - - - - 76 79 83 94 91 95 92 103 107 111 - - - - - - 

104 - - - - - - - - - 66 70 74 77 81 85 88 85 95 99 - - - - - - - 

100 - - - - - - - - 58 61 65 69 71 75 78 81 78 88 - - - - - - - - 

96 - - - - - - - - 53 56 59 62 65 68 71 74 - - - - - - - - - - 

92 - - - - - - 43 - 49 52 55 57 60 63 66 69 - - - - - - - - - - 

88 - - - - - 37 40 50 45 47 50 52 55 58 60 - - - - - - - - - - - 

84 - - - - 32 34 37 46 41 42 46 48 51 53 - - - - - - - - - - - - 

80 - - - 27 29 31 33 42 37 39 41 43 46 - - - - - - - - - - - - - 

76 - - 22 24 26 28 30 39 34 36 37 40 - - - - - - - - - - - - - - 

72 - 18 20 22 23 25 27 32 30 32 34 - - - - - - - - - - - - - - - 

68 15 16 18 19 21 22 24 28 28 29 - - - - - - - - - - - - - - - - 

64 13 14 16 17 18 19 21 22 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

60 11 13 14 15 16 17 18 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Довжина 

тулуба 

(см) 

38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 
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Завдання 2 

За контурними рисунками корови  вивчити основні статі тіла тварин і позначити їх. На 

живих об'єктах тварин мірними інструментами взяти основні проміри. 

 

Рисунок 6 

 

 

 
 
 Завдання 3 

Визначити абсолютний приріст (кг),  молодняку великої рогатої худоби на прикладі 

бичків червоної степової і герефордської порід від народження до 12-тимісячного віку. 

Жива маса при народженні герефордської породи - 32 кг, червоної степової -  24 кг, та 

середньодобовий приріст (г), помісячно і в середньому за рік і відносний приріст (%), цих 

тварин щоквартально, кінець 3-го, 6-го, 12-го місяців. 

 

Таблиця 5 

Вік /міс Порода 

 

Порода 

 

жива 

маса, кг 

абсолют-

ний 

приріст, кг 

відносний 

приріст, 

% 

середньо-

добовий 

приріст, г 

жива 

маса, кг 

абсолютний 

приріст, кг 

віднос-

ний 

приріст, 

% 

середньодо-

бовий 

приріст, г 

При 

народ-

женні 

24 
   

32 
   

1 41 
   

52 
   

2 61 
   

76 
   

3 82 
   

102 
   

4 105 
   

130 
   

5 132 
   

161 
   

6 161 
   

195 
   

7 183 
   

223 
   

8 203 
   

248 
   

9 221 
   

268 
   

10 238 
   

286 
   

11 253 
   

302 
   

12 268 
   

319 
   

Разом за 

рік 
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Висновок___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Контрольні питання 

 

1. Що розуміють під ростом і розвитком тварин? 

2. Які фактори впливають на ріст і розвиток тварин?  

3. Назвіть основні статі тіла корови. 

4. Які необхідно зняти проміри із ВРХ, для визначення її живої маси? 

5. Які необхідно зняти проміри з свині, для визначення її живої маси? 

6. Період ембріонального розвитку у різного виду сільськогосподарських тварин. 

7. Що називають абсолютним приростом, як він обчислюється? 

8. Як знайти середньодобовий приріст? 

9. Як визначається відносний приріст? 

10. Що розуміють під кормоднем? 

 

 

 

Оцінка___________________               Викладач________________ 
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Лабораторне заняття 2 

                                                                           

 Дата___________________ 

 

Тема: Ознайомлення з основними методами розведення тварин: чистопородне, 

схрещування та гібридизація. 

 

Мета: Ознайомитися з основними методами розведення сільськогосподарських тварин; 

навчитися визначати «частки» крові і вести облік «кровності» (породності) помісних тварин.  

 

Матеріали і обладнання: ДПК, племінні картки, племінні свідоцтва. 

 

Методичні рекомендації 

   Під методами розведення розуміють системи підбору тварин з урахуванням їхньої  

видової та породної належності.  

   Складність і різноманітність завдань племінної роботи потребують застосування різних 

методів розведення: в одних випадках вдаються до поступового вбирання крові 

поліпшуваної породи кров'ю поліпшуючої, в інших – спаровують між собою тварин однієї 

породи, в третіх – спаровують особин різних порід і видів.  

   Залежно від цього розрізняють три основних  методи розведення тварин: чистопородне, 

схрещування і гібридизацію. 

 

Хід   роботи 

 

Завдання 1 

Записати схеми вбирного, ввідного, відтворного, промислового та перемінного схрещувань. 
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Завдання 2 

Користуючись ДПК (племінними картками, свідоцтвами) визначити породність тварин; за 

родоводом установити також метод розведення, який застосовувався для їх створення. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Завдання 3 

Користуючись ДПК (племінними картками, свідоцтвами), визначити породність тварин за 

«частками» крові і породністю («кровністю») помісей при різних методах схрещування. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Висновок___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Контрольні питання 

 

11. Які методи розведення застосовуються в тваринництві? 

12. Розкажіть про роль і значення чистопородного розведення.  

13. У чому полягають особливості розведення сільськогосподарських тварин за лініями? 

14. Що таке гетерозис? 

15. Яка біологічна суть схрещування? 

16. Розкажіть про суть гібридизації і біологічні особливості гібридів. 

17. Назвіть споріднені породи великої рогатої худоби? 

 

 

 

Оцінка___________________               Викладач________________ 
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3. Основи відтворення сільськогосподарських тварин 

 

Практичне заняття 6 

                                                                                      

Дата __________________ 

 

Тема: Вивчення способів штучного осіменіння сільськогосподарських тварин. Набуття навичок 

штучного осіменіння корів. Ознайомлення з трансплантацією ембріонів. 

 

Мета: Набути практичних умінь і навичок з штучного осіменіння корів. 

 

Матеріали і обладнання: Халати, гумове взуття. Станки й інструменти для  осіменіння корів 

візо-цервікальним, ректо-цервікальним і мано-цервікальним способами. Пристосування для 

миття і дезінфекції інструментів та рук. Сперма (або розріджувач). 

                                        

                                                               Методичні рекомендації 

   Студенти набувають практичних умінь і навичок визначення ознак охоти і тічки у корів та 

штучного осіменіння корів, звертаючи особливу увагу на додержання санітарно-гігієнічних 

правил. 

Хід   роботи 

 

Завдання 1 

Підготувати інструменти  та набути навичок  штучного осіменіння корів (заняття проводять на 

пункті штучного осіменіння). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Висновок___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

 

Контрольні питання 

1. Що розуміють під  статевою охотою? 

2. Які ознаки статевої охоти у корів?  

3. Які інструменти необхідно підготовити для осіменіння корів візо-цервікальним способом? 

4. Які інструменти необхідно підготовити для осіменіння корів мано-цервікальним 

способом? 

5. Які інструменти необхідно підготовити для осіменіння корів ректо-цервікальним 

способом? 

 

 

                                Оцінка___________________               Викладач________________ 
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           4.  Годівля сільськогосподарських тварин 

 

Лабораторне заняття 3 

                                                                                    

Дата __________________ 

 

Тема: Оцінка якості та класифікація кормів за поживністю. Технологія заготівлі, зберігання 

кормів та підготовка  їх до згодовування. 

 

Мета: Ознайомитися з хімічним складом кормів і навчитися користуватися таблицями хімічного 

складу кормів. Вивчити класифікацію, технологію заготівлі, зберігання та підготовку кормів до 

згодовування. 

 

Матеріали і обладнання: Довідникова література, зразки різних кормів у натурі. 

 

Хід   роботи 

 

Завдання 1 

Записати схему зоотехнічного аналізу корму. 
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Завдання 2 

Дати характеристику зразкам корму  за табл. 7. Використовуючи довідник, підкресліть 

найбільшу наявність поживних речовин у даних зразках. 

Таблиця 7 

Висновок___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

 

Контрольні питання 

 

1. Основні поживні речовини корму. 

2. На які групи поділяються корми ? 

3. Які є способи зберігання грубих кормів? 

4. Технологія заготівлі сіна. 

5. Технологія заготівлі силосу. 

6. Технологія заготівлі сінажу. 

7. Способи підготовки кормів до згодовування. 

 

Оцінка___________________               Викладач____________________ 
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Лабораторне заняття 4 

                                                                                     

Дата __________________ 

 

Тема: Ознайомлення з основними видами зернових кормів (зернозлакових, зернобобових) та 

комбікормів (повнораціонні комбікорми, комбікорми концентрати, білково-вітамінно-мінеральні 

добавки, премікси). Вивчити способи оцінки якості зернових кормів і комбікормів. 

 

Мета: Ознайомитися з основними видами зернових кормів. Вивчити способи оцінки якості 

зернових кормів. 

 

Матеріали і обладнання: Довідникова література, зразки зернових кормів та комбікормів. 

 

Методичні рекомендації 

 

   Основний зразок зерна беруть з різних місць і на різній глибині сховища спеціальним щупом. 

Відібране зерно старанно перемішують і способом квадрата формують середню пробу масою 500 

г. Якщо зерно міститься в мішках, то основний зразок беруть у різних місцях з 10% їх кількості.  

   Господарське оцінювання якості фуражного зерна  проводять  на місці зберігання при денному 

світлі. 

Хід   роботи 

 

Завдання 1 

Визначте якість фуражного зерна, взятого у навчальному господарстві за схемою. 

 

Вид і сорт зерна…………………………………. 

Колір і блиск……………………………………..  

Запах ............. ……………………………………   

Смак ........................... …………………………..   

Тривалість зберігання .......... ………………….. 

Вологість ............................. …………………… 

Натура .............................. …………………….. 

Чистота............................. ……………………..  

Зараження комірними шкідниками.................. 

Категорія ......................... ………………………. 

 
Висновок___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

 

Контрольні питання 

 

1. На яких методах базується органолептична оцінка кормів? 

2. Якого блиску повинно бути доброякісне свіже зерно? 

3. Яким повинен бути запах якісного зерна?  

4. Якою повинна бути вологість сухого зерна? 

5. На які категорії поділяють фуражне зерно? 

6. Що розуміють під комбікормом? 

 

 

Оцінка___________________               Викладач____________________ 



 27 

 

 

 

 

Практичне заняття 7, 8 

                                                                                   Дата __________________ 

 

Тема: Визначення норми годівлі та складання раціонів для тварин різних статево-вікових груп 

залежно від живої маси, продуктивності, віку, фізіологічного стану та господарського 

використання.  

  

Мета: Навчитися визначати норми годівлі і складати раціони для тварин (груп виробничого 

призначення): великої рогатої худоби, свиней, овець, коней, птиці. 

 

Матеріали і обладнання: Довідникова література, калькулятори, плакат:                            

”Орієнтовні раціони для сільськогосподарських тварин.” 

 

Методичні рекомендації 

 

   Система нормованої годівлі включає комплекс науково-господарських  заходів, які забезпечують 

високу продуктивність і економне витрачання кормів. Для того щоб стримано впливати на 

продуктивність та інші господарсько-корисні ознаки тварин, необхідно знати: потребу в поживних 

речовинах тварин різних видів (статево-вікових груп), тобто норми годівлі, поживність кормів і 

способи збалансування раціонів, тип, режим і техніку годівлі. 

   Під нормою годівлі розуміють потребу тварин в кормі або поживних речовинах для певної 

продуктивності або при певному фізіологічному стані. Норми годівлі тварин різних видів значно 

відрізняються, вони зумовлюються їх природою, особливостями фізіологічного стану та рівнем 

продуктивності і розраховані на тварин середньої вгодованості. 

   Раціоном називається добова даванка корму складена з врахуванням норми і мети годівлі 

спожитою твариною за певний проміжок часу (доба, місяць, сезон, рік). Якщо раціон повністю і 

всебічно задовольняє потреби тварин у поживних речовинах, його називають збалансованим, а 

годівлю - нормованою. 

   Для складання раціонів необхідно знати норми годівлі, асортимент і кількість наявних кормів,  їх 

поживність та структуру раціону. 

   Структура раціону – це співвідношення окремих видів кормів або груп кормів за загальною 

поживністю, виражена у відсотках. 

   Типи годівлі визначаються за співвідношенням основних груп кормів, згодованих за сезон  або 

рік, у відсотках до енергетичної поживності раціону. 

   Організація нормованої годівлі та складання раціонів, передбачає підготовку до згодовування, 

послідовність згодовування кормів, кратність і спосіб годівлі. 

 

 

Приблизна структура раціонів годівлі тварин 
 

Таблиця 8 

Групи кормів корови свині коні робочі вівці птиця 

Грубі     25-30       5-8      35-50      20-25     5-10 

Соковиті     45-50     25-30     30-50      40-45    10-20 

Концентровані     20-25     52-65     35-45      20-30    60-80 

Тваринного  походження       8-12       5-10 
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Орієнтована методика складання раціону для сухостійної корови. 

 

1. Скласти раціон для сухостійної корови за такими даними : плановий надій за лактацію 

4000кг,  жива маса – 500кг, вік – 4 роки, вгодованість середня. Оскільки вік корови 

менше 5 років, знайдену норму збільшуємо на 10%. Сума наведених даних у табл. 7*  

становитиме загальну потребу (норму) кормів в енергії і поживних речовинах (стор. 65). 

Раціон починають складати з добору об’ємистих (грубих, соковитих) кормів, а 

закінчують добором концентрованих кормів та введення в раціон, якщо це потрібно, 

мінеральних, вітамінних добавок тощо. 

2. Ознайомитися і записати структуру раціону для сухостійної корови. 

                                                                                                                 

                              Структура раціону для сухостійної корови 

 

Таблиця 9 

 

                 Корми 

 

 

                Відсотки 

 

        Кормові одиниці 

Сіно                      36                     3,48 

Сінаж                      10                     0,97 

Силос                      25                     2,42 

Коренеплоди                       7                     0,68 

Концентрати                      22                     2,13 

 

 

   Визначаємо, скільки кормових одиниць припадає на кожний вид корму, приймаючи загальну  

норму кормових одиниць за 100%. Так на сіно припадатиме (9,68 х 36 : 100) = 3,48 к. од. і на 

сінаж (9,68 х 10 : 100) = 0,97 к. од.; на силос (9,68 х 25 : 100) = 2,42 к. од.; на коренеплоди  

(9,68 х 7 : 100) = 0,68 к. од.; на концентрати (9,68 х 22 : 100) = 2,13 к. од. 

    Набір кормів має враховувати їх поживність (додаток 2). * 

    Якщо з грубих кормів у господарстві використовують лучне сіно, то його потреба становить  

(3,48 : 0,42) = 8 кг, вико-вівсяного сінажу (0,97 : 0,32) = 3 кг, кукурудзяного силосу 

 (2,42 : 0,2) = 12 кг, кормових буряків (0,68 : 0,12) = 5,5 кг, концентрованих кормів орієнтовно  

(2,13 : 1,02) = 2 кг. 

    Після визначення набору кормів визначають їх поживність (табл.5).*  

 

* Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин (Під ред. Кононенко В.К. – К.: Вища школа,      

  1995р) 
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Раціон 

    для сухостійної корови живою масою 500кг, плановим надоєм 4000кг, вік 4 роки, середньої 

вгодованості на грудень місяць 

                                                                                                         Таблиця 10 

 

Корми 

Добова 

даванка, кг 

Поживність раціону 

к. од.       П.П, г                                                                                                                          Са, г          Р, г      Каротин, 
мг 

       Норма         9,68  1067 77    44   423 

Сіно лучне          8   3,36   440 57,6   17,6   120 

Сінаж вико-вівсяний          3   0,96   114 8,4    4,2    90 

Силос кукурудзяний         12   2,40   168 16,8    4,8   240 

Буряки кормові        5,5   0,66    50 2,2    2,7      - 

Дерть вівсяна        1,8    1,8   142 2,7    6,1     1 

Макуха соняшникова        0,5   0,54   162 2,9    6,4      - 

Динатрійфосфат, г       10,5       2,2  

Сіль, г         60      

Всього:          -   9,72  1076 90,6     44   452 

+- до норми   +0,04    +9 +13,6      -   +29 

 

Сіно лучне: перетравного протеїну: 8кг х 55 = 440 г 

Ca = 8кг х 7,2 = 57,6 г; Р = 8 х 2,2 = 17,6 г; 

Каротин  8 х 15 = 120 мг. 

   Перш ніж визначити набір концентрованих кормів, треба встановити їх сумарну енергетичну і 

протеїнову поживність та врахувати нестачу до норми кормових одиниць і перетравного 

протеїну. 

   У наведеному вище прикладі ця різниця становить (9,68 – 7,38) = 2,30 к. од.;  

(1067 – 772) = 295 г перетравного протеїну. На кожну недостатню кормову одиницю не вистачає 

(295 : 2,30) = 128 г перетравного протеїну. Для збалансування раціону треба знайти 

концентрований корм у якому на 1 к. од. припадає 128 г перетравного протеїну. На 1 к. од. 

зернових злакових припадає значно менше перетравного протеїну ( овес – 79 г, ячмінь-74 г, 

кукурудза – 53 г), а зернобобових і макухи – значно більше (горох – 163 г, макуха соняшникова – 

300 г). Тому корми ні першої (мало протеїну), ні другої (багато протеїну) груп не дають змоги 

збалансувати раціон одночасно і за кормовими одиницями і за перетравним протеїном. Для цього 

потрібно взяти суміш не менше ніж з двох кормів, один з яких містив би мало протеїну, а другий-

багато. Можна взяти три, чотири, більше кормів, але в кожному випадку один з вибраних кормів 

повинен містити перетравного протеїну більше з розрахунку на 1 к. од., ніж його треба для 

збалансування раціону. 

   Співвідношення цих кормів можна встановити шляхом простого підбору або за допомогою  

квадрата Пірсона. Наприклад,  до раціону введено вівсяну дерть і соняшникову макуху, 

енергетична поживність 1кг. яких становить відповідно 1,0 і 1,08 к. од., а вміст перетравного 

протеїну – 324 і 79 г, тобто на 1 к. од. у цих кормах припадає відповідно (79 : 1) = 79;  

(324 : 1,08) = 300 г перетравного протеїну.  

 

 

* Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин (Під ред. Кононенко В.К. – К.: Вища школа,        

  1995р) 
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   Користуючись квадратом  Пірсона, визначаємо (різниця по діагоналі), що в макусі з розрахунку 

на 1 к. од. припадає перетравного протеїну на (300 – 128) =172г більше, а у вівсяній дерті, 

навпаки, на (128 – 79) = 49г менше, ніж потрібно для збалансування раціону: 

 

                                    
                                    Макуха 300                            79 Вівсяна дерть 

128 

                                                   49                            172 

 

 
   Поділивши 172 на 49, визначимо, що кількість кормових одиниць, якої не вистачає, має 

складатися з однієї частини макухи і 3,5 частини вівсяної дерті. Разом це становитиме 4,5 частин. 

   Далі визначаємо, скільки кормових одиниць не вистачає. Це становить на одну частину суміші 

(2,3 : 4,5) = 0,51. Відтак за рахунок макухи потрібно взяти (0,51 х 1) = 0,51 за рахунок дерті  

(0,51 х 3,5) = 1,79 кормових одиниць. 

   Після цього визначаємо кількість кормів (макухи й дерті), які потрібно ввести до раціону: 

макухи (0,51 : 1,08) = 0,47кг, дерті (1,79 : 1,0) = 1,79 кг. У цій кількості кормів буде міститися 

293,7 г перетравного протеїну. 

   Для зручності розрахунку варто заокруглити кількість макухи до 0,5 кг, вівсяної дерті до 1,8 кг. 

Поживність суми цих кормів становитиме 2,34 корм. од., вміст перетравного протеїну 304 г. Слід 

зауважити, що допустимим вважається, коли в раціоні кількість кормових одиниць не збігається з 

нормою на 0,1 к. од., перетравного протеїну – на 10 г. 

    Після цього слід збалансувати раціон за мінеральною поживністю, з цією метою визначають 

наявність і нестачу кальцію та фосфору з використанням даних таблиць поживності (додаток 2), * 

обчислюють потребу в мінеральних добавках. 

     

Наприклад, у наведеному раціоні не вистачає 2,2 г Р. У додатку 4* знаходимо, що в 100 г 

динатрійфосфату міститься 21 г фосфору, а 2,2 г фосфору, яких не вистачає, міститься  в 10,5 г 

цієї добавки. Тобто щоб збалансувати раціон за фосфором, слід увести в нього 10,5 г 

динатрійфосфату. Так само визначають потребу в добавках інших елементів ( мідь, цинк, 

кобальт). 

 

Хід   роботи 

 

 

Завдання 1 

Згідно з наведеною методикою визначити норму годівлі і скласти раціон для сухостійної корови 

живою масою 500 кг, плановим надоєм 6000 кг, вік 4 роки, середньої вгодованості, дані занести в 

таблицю 11. 

 

 

 

 

* Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин (Під ред. Кононенко В.К. – К.: Вища школа,        

   1995р) 
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Раціон годівлі сухостійної корови 

 

Таблиця 11 

 

Корми 

Добова 

даванка 

корму, 

кг 

Поживність раціону. 

  к. од.   П.П., г    Са, г      Р, г   Сіль, г каротин, 

     мг 

           Норма 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Всього: 

+- до норми 

       

 

Висновок___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Контрольні питання 

 

 

7. Що розуміють під нормою годівлі? 

8. Що розуміють під раціоном ? 

9. Що таке структура раціону?  

10. Що таке збалансований раціон? 

11. Тривалість сухостійного періоду. 

12. Що розуміють під сухостійним періодом? 

 

 

 

 

 

 

Оцінка___________________               Викладач____________________ 
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                    5.   Основи бджільництва 

 
                                                        Лабораторне заняття 5 

Дата _________________ 

                                                                                    

Тема: Вивчення загальної будови бджоли. Розвиток бджоломатки, статеві органи матки. 

 

Мета: Засвоєння особливостей зовнішньої і внутрішньої будови бджіл, характерних відмінностей 

процесів життєдіяльності та продукування. 

 

Матеріали та обладнання: Плакати, муляжі бджолиних особин, малюнки і схеми з підручника. 

 

Хід роботи 

 

Завдання 1 

Уважно розглянути зовнішню будову тіла бджоли, зарисувати зовнішній вигляд                          

бджоли з поясненням до нього. 

 

 

             

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2 

Проаналізувати відмінності будови особин бджолиної сім'ї (матки, робочої бджоли, трутня) і 

записати у нижчеподану таблицю. 

 

 

 

 

Таблиця 12 

Основні органи, 

зовнішній вигляд та 

їх функції 

Особливі відмінності зовнішньої будови і окремих органів 

матка робоча бджола трутень 

Зовнішній вигляд 
   

Голова 
   

Очі 
   

Хоботок 
   

Черевце    

Крила 
   

Ноги 
   

 

Особливості будови бджолиної сім'ї  
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Завдання 3 

Розглянути на рисунку будову статевої системи матки; описати особливості спаровування 

матки і відкладання яєць. 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _________________________________

________________________________________________________________________________ ______________________________ 

Завдання 4 

Користуючись рисунками, схематично зобразити послідовність розвитку бджоли. 

Відмітити фактори, що впливають на розвиток яйця робочої бджоли, матки, трутня і 

виписати тривалість розвитку особин бджолосім'ї. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Висновок___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Контрольні питання 

 

1. Охарактеризувати загальну будову бджоли і характерні особливості різних особин. 

2. Які функції втратила матка ? 

3. Яка тривалість розвитку робочої бджоли, матки, трутня від моменту відкладання яйця до 

виходу із комірки?  

4. Як відбувається спаровування  маток? 

 

 

Оцінка___________________               Викладач_____________________ 
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Практичне заняття 9 

                                                                                   

Дата _________________ 

 

Тема: Детальне обстеження стану бджолиних сімей після зимівлі. Визначення сили 

бджолосім'ї. Характеристика кількості розплоду. Визначення кількості корму  у гнізді. 

Визначення стану гнізд. Складання акта головної весняної ревізії та відомостей про стан кожної 

бджолиної сім'ї. 

 

Мета: Навчитися обстежувати бджолині сім'ї, визначати їх силу, проводити весняну ревізію та 

складати акт. 

 

Матеріали і обладнання: Пасічницький інвентар по догляду за бджолами, бджолосім'ї, 

пружинні ваги, бланк – акт весняної ревізії, відомості. 

 

Методичні рекомендації 

 

   Детальне обстеження стану бджолиних сімей після  досить важкого періоду в житті бджіл 

(зимівлі),  називають – весняною ревізією. Під час огляду визначають силу сім'ї, наявність і 

якість розплоду, матки, кількість меду, перги. 

   Силу бджолиної сім'ї визначають за кількістю зайнятих бджолами рамок або вуличок. У 

кожній вуличці нараховується від 200 до 300 г бджіл, або 2-3 тис. штук. Сильною сім'єю  

вважається така, де бджоли займають  не менше восьми вуличок, середньою – 6-7 і слабкою – 5  

і менше. 

   Кількість розплоду визначають за кількістю зайнятих ним рамок. Про якість матки роблять 

висновок по відкладанню яєць. Якісні матки відкладають їх суцільним масивом з обох боків 

стільника без пропусків, починаючи від середини, правильними концентричними колами. 

Запечатаний  розплід повинен мати рівну поверхню. Якщо ж розплід має великі пропуски, 

строкатий, з нерівномірною поверхнею окремих комірок (горбатий), необхідно встановити 

причину цього. Це може бути наслідком слабкої сім'ї недостатньої кількості корму, низької 

температури через відсутність утеплення, занадто розширеного гнізда. Іноді залежить від 

матки, якщо вона стара або має якісь вади. Таку матку необхідно замінити на перезимувавших 

запасних, а при їх відсутності сім'ю приєднати до іншої слабкої. 

   Запас меду на весні розміщується в основному на крайніх рамках. Кількість його визначають 

приблизно за площею заповненого стільника, враховуючи, що стандартний стільник, повністю  

зайнятий  з обох боків медом, важить 3,5-4 кг. Для точного визначення кількості корму в гнізді 

можна користуватися пружинними вагами. Від загальної маси віднімають масу стільника з 

рамкою (500 г). Для нормального розвитку бджолиної сім'ї запас корму повинен  бути близько 

6-8 кг і 1-2 рамки з пергою. В разі нестачі корму, викотовують запасні рамки з медом і  пергою 

або підгодовують бджіл цукровим сиропом. 

   Оглядаючи сім'ї, визначають стан гнізда. Стільники, пошкоджені плісенню, з плямами 

проносу та старі видаляють з гнізда, а сім'ю забезпечують якісними запасними. При 

надмірній вологості у вулику бджолину сім'ю переселяють з повною або частковою заміною 

стільників. 

   Під час огляду бджолиних сімей у журнал записують стан кожної сім'ї - кількість рамок в 

гнізді, силу, кількість рамок з розплодом, наявність меду в кілограмах, перги у рамках, 

якість, рік народження і породність маток, відмічають санітарний стан гнізда. 

   Після закінчення огляду сімей складають акт головної весняної ревізії за встановленою 

формою. До акту додають відомість про стан кожної сім'ї бджіл на час ревізії. 
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Хід    роботи 

 

Завдання 1 

Оглянути декілька бджолиних сімей, визначити їх стан, та зробити записи.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Висновок___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Контрольні питання 

 

1. Що розуміють під весняною ревізією? 

2. Коли проводять весняну ревізію? 

3. Як визначають силу бджолиної сім'ї?  

4. Як поділяють бджолині сім'ї відносно їх сили? 

5. Як визначають кількість корму у гнізді? 

6. Як визначають якість матки у гнізді? 

 

 

Оцінка___________________               Викладач_____________________ 
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Практичне заняття 10 

                                                                                    

Дата _________________ 

 

Тема: Дегустація меду. Виявлення фальсифікації меду. Описати лікарські властивості 

прополісу, маточного молочка, пилку. 

 

Мета: Набути практичних умінь і навичок по дегустації меду. Навчитися виявляти 

фальсифікацію меду. 

 

Матеріали і обладнання: Мед, вода, гранована склянка, ложка, спиртівка,  розчини  йоду та 

ляпісу. 

Методичні рекомендації 

 

   Бджолиний мед є унікальним даром природи, який одночасно містить в собі масу поживних 

речовин, необхідних для здоров'я людини, і має неповторний смак. Крім усього іншого, мед - це 

висококалорійний натуральний продукт, який містить вуглеводи і практично всі макро- і 

мікроелементи відомі сучасній науці. Також, в меді є присутньою доля ферментів, вітамінів, 

гормонів і ефірних олій, які чинять сприятливу дію на наш імунітет. Усі ці речовини 

знаходяться в строго збалансованому співвідношенні один з одним і не мають побічних 

ефектів. 

   На жаль, не всі натуральні продукти можуть мати високу якість. Найчастіше вони страждають 

із-за мізерної екології, а також недосконалих методів їх отримання. Приблизно п'ятсот років 

тому, на території нашої країни одночасно росла понад сотня видів всіляких рослин, які давали 

можливість бджолам народжувати унікальний по своїй структурі і можливостям мед. На 

сьогоднішній момент, їх залишилося не більше п'ятдесяти. 

Перевірка якості меду 

   Щоб визначити якість меду необхідно покласти в грановану склянку приблизно тридцять-

тридцять п'ять грам цього продукту і щільно накрити його кришкою. Дайте йому трохи 

настоятися, а потім відкрийте кришку і почніть помішувати його за допомогою пластикового 

шпателя, або звичайної ложки. Цей спосіб, як ніякий інший, дає повне уявлення про аромат 

цього сорту меду. Також, запах меду відмінно пробивається, якщо його трохи прогріти на 

водяній лазні. Відчувши сильний аромат і принюхавшись до нього, можна почути і тонші 

нотки. Дорогі сорти меду відрізняються ніжними, пряним ароматом. 

   Візьміть трохи меду на ложку і нагрівайте його до температури в тридцять градусів, потім 

спробуйте на смак. Більшість сортів меду мають яскраво виражений солодкий смак. Лише мала 

частина їх них характерна каштановим або вербовим післясмаком. Меду властива деяка 

гіркуватість і терпкість. У разі, якщо мед поганої якості, ви ймовірно відчуєте кислинку, що 

свідчить про початок процесу бродіння.  

   Найважливішою ознакою зрілості меду є його консистенція. Візьміть трохи меду кімнатної 

температури і наберіть його в ложку. Далі, різкими рухами кілька разів переверніть її. Хороший 

мед не звалюватиметься або не стікатиме з ложки, а лише обмотає її. Проте, це не відноситься до 

конюшинового і акацієвого меду, оскільки вони характерні своєю рідкою консистенцією.  

Перша проба меду 

   Дегустувати мед може абсолютно будь-яка людина, якій подобається його смак. Для цього 

вам необхідно розчинити одну порцію меду в двох порціях води. Отриманий розчин  матиме 

каламутний відтінок з рідкісними веселковими переливаннями. Осад на дні склянки скаже нам 

про те, що в меді є ряд нерозчинних домішок. Піна, найчастіше свідчить про наявність в меді 

крейди. 

   Крапніть декілька крапель йоду в розчин води і меду. Якщо в результаті з'являться сині 

плями, означає в цьому продукті є присутнім крохмаль, або борошно. Щоб дізнатися, чи є в 

цьому меді штучний сироп, додайте в розчин трішки десятипроцентного розчину ляпісу. Якщо 

з'явиться характерний осад – значить, в меді є присутнім цукор. 
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Хід    роботи 

 

Завдання 1 

Опишіть лікарські властивості прополісу, маточного молочка, пилку. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Висновок___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Контрольні питання 

 

1. Що розуміють під дегустацією меду? 

2. Що розуміють під фальсифікацією меду? 

3. Що таке падевий мед?  

4. Як виявити домішки у розчині меду? 

5. Які лікарські властивості прополісу? 

6. Які лікарські властивості маточного молочка? 

7. Які лікарські властивості пилку? 

 

 

                                    Оцінка___________________               Викладач___________________ 
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Практичне заняття 11 

                                                                                   

Дата _________________ 

 

Тема: Детальне обстеження стану всіх сімей бджіл. Вибракування бджіл, складання воскового 

балансу пасіки. Складання акта осінньої ревізії бджолиних сімей. Бонітування бджолосімей. 

 

Мета: Навчитися визначати стан сімей, складати восковий баланс, акт осінньої ревізії та 

бонітувати бджолосім'ї. 

 

Матеріали і обладнання: Пасічницький інвентар по догляду за бджолами, бджолосім'ї, 

воскова сировина, акт осінньої ревізії. 

 

Методичні рекомендації 
 

   При успішній зимівлі сім'ї навесні виходять сильними, з добре збереженими енергійними 

бджолами. Щоб зимівля бджіл пройшла благополучно, необхідно: підготувати сильні сім'ї з 

можливо більшою кількістю молодих бджіл; зробити запаси для бджіл досить доброякісного 

корму; створити в зимівнику нормальні умови температури й вологості повітря та 

підтримувати там тишу. 

   На пасіках настає новий відповідальний період- підготовка бджолиних сімей до зимівлі. 

Для пасічника вона починається з детального обстеження стану всіх сімей бджіл (або їх 

головної осінньої ревізії), яку здебільшого проводять у серпні. 

   Повним розбиранням гнізд визначають силу сімей, наявність  матки та її якість (за 

кількістю і якістю розплоду), запаси меду і перги,  загальний стан гнізда, придатність 

стільників для зимівлі. Зайві рамки, не покриті бджолами, забирають. Залишають 

найповніші світло-коричневі стільники, які ще не були з зимівлі, та стільники з розплодом. 

   Бджолині сім'ї, які займають у цей час не менше 11 рамок, вважають сильними, 9-10 

рамок – середніми. Всі слабкі, малопродуктивні, хворі та сім'ї з матками-трутівками краще 

вибракувати, з'єднавши їх по дві, три або навіть чотири в одну. Планову кількість сімей 

відновлюють за рахунок відводків, зроблених від сильних продуктивних бджолосімей у 

кінці весни – на початку літа. 

   Підраховують загальну кількість стільників у вуликах і воскосировини, на підставі чого 

складають восковий баланс пасіки. 

   Комісія, визначена керівниками господарств, вибірково перевіряє відповідність 

фактичного стану сімей даним, поданим пасічником. 

   Матеріали осінньої ревізії оформляють відповідним актом, де зазначають готовність 

пасіки до зимівлі, необхідну кількість цукру для поповнення корму тощо. Під час головної 

осінньої ревізії в племінних бджільницьких господарствах, бджолорозплідниках, 

бджолооб'єднаннях, районних племінних пасіках щороку проводять бонітування сімей.  

   Бонітують лише бджолині сім'ї, які перезимували і брали участь у медозборі. Сім'ї, 

створені в поточному році, потрібно бонітувати в наступному сезоні. Бонітуванням 

визначають належність кожної сім'ї до певної породи, медову продуктивність, 

зимостійкість. 

   Оцінюючи за кожною ознакою, сім'ї відносять до відповідних  бонітувальних класів. 

Племінну цінність мають тільки чистопородні сім'ї бджіл перших двох класів. Якщо ж 

сімей таких класів немає, то до селекційної групи відносять кращі сім'ї третього класу 

Бджолині сім'ї селекційної групи (племінного ядра) використовують для виробництва 

маток, трутнів і нових бджолосімей. Слід пам'ятати, що нова інструкція передбачає 

бонітування сімей бджіл, які становлять племінне ядро товарних пасік. 
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Хід    роботи 

 

Завдання 1 

Оглянути бджолосім'ю у вулику, описати її стан та зробити аргументовані висновки та 

пропозиції. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Завдання 2 

За індивідуальними завданнями викладача скласти восковий баланс пасіки. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Висновок___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Контрольні питання 

 

1. Як проводиться головна осіння ревізія бджолиних сімей? 

2. З якою метою проводять бонітування бджолиних сімей? 

3. Коли проводять осінню ревізію бджолиних сімей?  

4. Куди записують результати перевірки пасіки? 

5. Що розуміють під восковим балансом? 

6. Як переробляють воскову сировину на пасіках? 

 

                                    Оцінка___________________               Викладач__________________ 
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Практичне заняття 12 

 

                                                                                                                   Дата _________________ 

 

Тема: Постановка бджіл у зимівники. Догляд за бджолами під час зимівлі. Бджоли у теплицях. 

Деякі особливості поведінки бджіл під час зимівлі. 

 

Мета: Ознайомитися з постановкою бджіл у зимівники. Навчитися доглядати за бджолами під 

час зимівлі. 

Матеріали і обладнання: Вулики, фонендоскоп, зимівники. 

 

Методичні рекомендації 

 

   Більшість бджолиних сімей перебувають у зимівниках 120—150, в деякі роки у північних 

районах України і до 180 днів. Тривалість зимівлі має вирішальне значення, тому необхідно, 

щоб бджоли восени зробили останній обліт якнайпізніше. Особливо це важливо для пасік 

північних районів України, де нерідко буває пізня весна.  Ставити вулики з бджолами в 

зимівник треба тоді, коли вже встановиться постійна холодна погода. Це буває у середині 

листопада, в деякі роки на початку грудня. 

   Заносять вулики в суху погоду. Вулики з сильними сім'ями ставлять на нижні стелажі, а 

середні - на верхні. Коли сім'ї  заспокояться, знімають утеплення, відкривають льотки; в 

середніх за силою сім'ях - верхні, в сильних - верхні і нижні. Через 2-3 дні після занесення 

вуликів у зимівнику встановлюють постійну температуру і регулюють вентиляцію. 

   Для визначення температури і вологості в зимівнику встановлюють психрометр або 

термометр. На психрометрі один термометр змочують, а другий лишають сухим. При 

кожному відвідуванні записують показники термометрів і при необхідності регулюють 

вентиляцію. Різкі зміни температури негативно впливають на зимівлю бджіл, тому в 

зимівнику вона повинна бути 0-4°С, відносна вологість – 75-85 %. 

   Зимою бджоли знаходяться в зимовому клубі. Клуб має зовнішню частину - оболонку та 

внутрішню - ядро. Оболонка зберігає тепло, яке виділяє ядро клубу. Бджоли в оболонці 

сидять дуже щільно,  заповнюючи простір між стільниками і порожні комірки в них. 

Товщина оболонки - 2,5-8 см і залежить від навколишньої температури. З похолоданням 

вона стає товщою і щільнішою. Температура тут змінюється від 7 до 13 °С; а в ядрі 

утримується на рівні 22-31 °С. Бджола знаходиться в оболонці до тих пір, поки в зобику є 

мед. Потім вона пробирається до теплого меду в глибину  клубу, наповнює ним зобик, 

зігрівається і приєднується до бджіл, що утворюють внутрішній шар оболонки. Сім'я 

середньої сили витрачає в грудні 20-25 г меду щодоби. Споживаючи корм, клуб бджіл 

повільно просовується вгору, а потім – вздовж рамок до задньої стінки вулика. 

   Взимку стан кожної бджолиної сім'ї визначають за загальним шумом. У першу половину 

зими (грудень, січень) бджіл відвідують найменше – 2 - 3 рази на місяць, а у другій половині 

(лютий-березень) – щотижня, а надалі – двічі на тиждень. 

   Температуру в зимівнику підтримують на рівні 0 - 4°С, відносну вологість повітря –  

75-85 %. Для створення таких умов регулюють вентиляцію – збільшуючи або зменшуючи 

приплив чи вихід повітря через вентиляційні труби.  

   Стежать щоб в зимівнику не було гризунів. Для боротьби з ними можна користуватися 

пастками та отруйними принадами. 

   Для заспокоєння бджіл при зниженні температури вулики обсипають снігом з трьох боків 

повністю, а з переду – до половини. Льотки зменшують і притіняють. При сильному 

потеплінні сніг відкидають від передньої стінки і збільшують верхні льотки.  

   Умови  теплиць для життя бджіл дуже несприятливі. Однією з причин цього є занадто 

висока температура та відносна вологість повітря і особливо весною і влітку. Ще  гірше, 

що бджоли, не бачачи скла чи плівки, стикаються з ними в польоті, дуже травмуються і 

багато з них гине. 

     Взимку багато бджіл також гине від переохолодження біля скла. 



 41 

Намагаючись проникнути через скло чи плівку, бджола тут довго  затримується, 

охолоджується, клякне, знесилена падає або прилипає до мокрої поверхні. 

   Особливі труднощі в бджолозапиленні бувають взимку. У короткий світловий день, а 

якщо він ще і похмурий, бджоли мало літають, а то й зовсім не вилазять з вуликів. 

Недостатнє відвідування бджолами квіток огірків часто пов'язане ще й з тим, що в них мало 

нектару. 

   Від дії негативних факторів дорослих бджіл і розплоду в гніздах сім'ї стає все менше і 

вона може загинути. Таку сім'ю треба завчасно підсилити розплодом та бджолами або й 

замінити. 

   Бджолині сім'ї, перебуваючи в однакових умовах теплиць, поводять себе по різному. Одні 

швидко знесилюються і стають непридатними для подальшого використання, інші 

зберігають силу значно довше. Одні працюють активно, інші – мляво. Тому треба старанно 

вести селекційну роботу, відбирати кращі бджолині сім'ї, ті, що легше переносять не- 

сприятливі умови теплиць, живуть найдовше, працюють енергійніше. Саме від них слід 

виводити маток і трутнів. 

 

Хід    роботи 
 

  Завдання 1  
 
  Ознайомитися та описати підготовку приміщень для зимівлі бджіл. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
   Завдання 2 
   Прийняти участь у постановці бджіл у зимівники та зробити записи. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Висновок___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Контрольні питання 

 

1. Де організовують зимівлю бджіл? 

2. Що повинен мати при собі пасічник під час відвідування зимівника? 

3. Як за характером шуму визначити стан зимуючих бджолосімей?  

4. Якою повинна бути температура в зимівнику? 

5. Як підгодовувати бджіл взимку? 

6. Як боряться з гризунами в зимівнику? 

 

 

                                    Оцінка___________________               Викладач___________________ 
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Рецензія 

на робочий зошит для лабораторних та практичних 

занять з дисципліни „ Основи тваринництва і бджільництва" 

із спеціальності 5.09010102 „ Організація і технологія ведення 

фермерського господарства" викладача вищої категорії 

Шандали Івана Дмитровича. 

 

 

Робочий зошит для лабораторних та практичних занять з дисципліни „Основи 

тваринництва і бджільництва" розроблений на основі навчальної програми для студентів 

аграрних навчальних закладів І - II рівнів акредитації із спеціальності 5.09010102 „Організація і 

технологія ведення фермерського господарства". Зошит розроблено відповідно до кількості 

годин лабораторно - практичних занять, з них 5 лабораторних занять і 11 практичних занять. 

Всього годин - 34. 

Викладач в пояснювальній записці відобразив порядок виконання і захисту лабораторно - 

практичних робіт та що студенти повинні знати та вміти виконувати після виконання цих робіт. 

Також вказано на дотримання правил виробничої санітарії та техніки безпеки. Для зручності 

виконання робіт в зошиті є малюнки, таблиці, схеми, наведено приклади розрахунків потреби в 

кормах, до більшості робіт дані методичні рекомендації. Відведено місце для виконання 

завдань, розрахунків, написання висновків та розроблені контрольні питання для кожної 

роботи. 

Робота є актуальною, відповідає вимогам оформлення, використана наукова термінологія, 

матеріал відповідає навчальній програмі. Навчальна мета досягнута. 

Робочий зошит рекомендовано для використання на заняттях з дисципліни „Основи 

тваринництва і бджільництва" спеціальності 5.09010102 „Організація і технологія ведення 

фермерського господарства". 
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