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1.  Коротка анотація до курсу – Курс «Практика дресирування та використання собак»  для студентів другого рівня  
вищої освіти «Магістратури» за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за 
ОПП «Кінологія» розглядає сучасні методичні підходи до: основи теорії дресирування; помилки при дресируванні 
собак; привчання до ходьби рядом, під кликання пса, взаємовідносини між дресирувальником і псом; способи привчання 
собаки до клички, ошийника, повідка, намордника; відпрацювання заборонних команд, виконання команди сидіти, 
лежати, стояти; відпрацювання витримки, повернення пса на місце; стрибки через паркан, вилізання на драбину, 
проходження по буму; відпрацювання допоміжних навиків; техніка відпрацювання спеціальних навиків; використання 
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службових собак. Вид контролю екзамен. 
2.  Мета та цілі курсу – вивчити основні положення теорії дресирування, помилки при дресируванні собак, 
відпрацювання заборонних команд, витримки, та інших команд собакою, відпрацювання допоміжних і спеціальних 
навиків. 
3.  Формат курсу – очний, заочний. 
4.  Результати навчання - координувати проведення досліджень на відповідному науковому рівні. Постійно 
вдосконалювати свої знання та навички.  Здатність володіння на операційному рівні  методами спостереження, опису, 
ідентифікації сільськогосподарських тварин, собак  класифікації порід, оцінці екстер'єру та поведінки тварин.  Уміння 
використовувати професійно-профільовані знання й уміння в галузі  практичного використання інформаційних та 
комунікаційних технологій. Уміти правильно діагностувати захворювання та надавати першу допомогу тварині при 
травмах, сонячних опіках тощо. Організовувати наукові дослідження та обробляти їх результати. Впроваджувати у 
виробництво сучасні розробки із годівлі, розведення, використання, дресирування та виховання собак. Впроваджувати 
інноваційні ресурсозберігаючі  технології у виробництво і переробку продукції тваринництва. Застосовувати 
законодавчі та правові акти із організації кінологічної служби в Україні. Використовувати біологічні, фізіологічні та 
біохімічні особливості тварин при обранні технології виробництва, переробки продукції тваринництва, утримання та 
розведення собак та проведенні дослідницької діяльності. Застосовувати при розведенні тварин різних видів 
альтернативні джерела енергії. 
5.   Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 150 

лекції 20 6 

практичні / лабораторні заняття 28 8 

самостійна робота 102 136 

 

 

 

 



6. Ознаки курсу: 

Рік викладання семестр спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Обов’язкова  
Вибіркова компонента 

2021-2022 третій 204 – ТВППТ (Кінологія) Другий  Обов’язкова (О) 
 
7. Пререквізити – освоїти наступні курси: розведення та відтворення собак, основи зоопсихології, етології та вищої 
нервової діяльності. 
8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – презентації до лекцій, робочі зошити для виконання 
лабораторних робіт, тестові завдання для контролю знань в розрізі тем, контрольні питання для проведення екзамену, 
стенди та плакати по темах, колекція відеофільмів, методичні розробки для проведення комплексних контрольних робіт. 
 
 
9. Схема курсу  

Тиж./дата/год.- Тема, план Форма діяльності (заняття)* 
*лекція, самостійна, дискусія, групова 
робота 

1 тиж. 4 год. 1. Основи теорії дресирування 
2. Помилки при дресируванні собак. 

Лекція 
Лекція  

2 тиж. 4 год. 1. Способи привчання собаки до клички, ошийника, 
повідка, намордника. 

2. Привчання до ходьби рядом, під кликання пса, 
взаємовідносини між дресирувальником і псом. 

Лекція  
 

Лекція  

3 тиж. 4 год. 1. Відпрацювання заборонних команд, виконання 
команди сидіти, лежати, стояти 

2. Основи теорії дресирування. 

Лекція  
 

Лабораторна робота 
4 тиж. 4 год. 1. Відпрацювання витримки, повернення пса на місце. 

2. Основи теорії дресирування 
Лекція  

Лабораторна робота 
5 тиж. 4 год. 1. Стрибки через паркан, вилізання на драбину, 

проходження по буму. 
2. Помилки при дресируванні собак. 

Лекція  
 

Лабораторна робота 
6 тиж. 4 год. 1. Відпрацювання допоміжних навиків. Лекція 



2. Помилки при дресируванні собак. Лабораторна робота 
7 тиж. 4 год. 1. Техніка відпрацювання спеціальних навиків 

2. Способи привчання собаки до клички, ошийника, 
повідка, намордника. 

Лекція 
Лабораторна робота 

8 тиж. 4 год. 1. Використання службових собак. 
2. Способи привчання собаки до клички, ошийника, 

повідка, намордника. 

Лекція 
Лабораторна робота 

9 тиж. 4 год. 1. Привчання до ходьби рядом, під кликання пса, 
взаємовідносини між дресирувальником і псом. 

2. Відпрацювання заборонних команд, виконання 
команди сидіти, лежати, стояти. 

Лабораторна робота 
 

Лабораторна робота 

10 тиж. 4 год. 1. Відпрацювання заборонних команд, виконання 
команди сидіти, лежати, стояти. 

2. Відпрацювання витримки, повернення пса на місце. 

Лабораторна робота 
 

Лабораторна робота 
10 тиж. 4 год. 1. Стрибки через паркан, вилізання на драбину, 

проходження по буму. 
2. Відпрацювання допоміжних навиків. 

Лабораторна робота 
 

Лабораторна робота 
11 тиж. 4 год. 1. Техніка відпрацювання спеціальних навиків. 

2. Використання службових собак. 
Лабораторна робота 
Лабораторна робота 

 

10. Система оцінювання та вимоги 

№ з/п Види роботи Форми контролю та звітності Параметри оцінки 
Максимальна 
кількість балів 

І. Поточне оцінювання  
1.1 Лабораторна робота Усне опитування, тестові завдання 1-5,71 5,71 
1.2 Лабораторна робота Усне опитування, тестові завдання 1-5,71 5,71 
1.3 Лабораторна робота Усне опитування, тестові завдання 1-5,71 5,71 
1.4 Лабораторна робота Усне опитування, тестові завдання 1-2,85 2,85 
1.5 Лабораторна робота Усне опитування, тестові завдання 1-5,71 5,71 
1.6 Лабораторна робота Усне опитування, тестові завдання 1-2,85 2,85 
1.7 Лабораторна робота Усне опитування, тестові завдання 1-2,85 2,85 



1.8 Лабораторна робота Усне опитування, тестові завдання 1-2,85 2,85 
1.9 Лабораторна робота Усне опитування, тестові завдання 1-2,85 2,85 
1.10 Лабораторна робота Усне опитування, тестові завдання 1-2,85 2,85 

Всього балів за поточне оцінювання 40 
ІІ. Самостійна робота студента 

2.1. Самостійне опрацювання Усне опитування, тестові завдання 1,76 

 

2.2. Самостійне опрацювання Усне опитування, тестові завдання 1,76 
2.3 Самостійне опрацювання Усне опитування, тестові завдання 2,15 
2.4 Самостійне опрацювання Усне опитування, тестові завдання 1,76 
2.5 Самостійне опрацювання Усне опитування, тестові завдання 1,76 
2.6 Самостійне опрацювання Усне опитування, тестові завдання 2,15 
2.7 Самостійне опрацювання Усне опитування, тестові завдання 2,15 
2.8 Самостійне опрацювання Усне опитування, тестові завдання 2,15 
2.9 Самостійне опрацювання Усне опитування, тестові завдання 2,15 

Разом балів за виконання завдань для самостійної роботи 20 
ІІІ. Підсумковий контроль 

Всього балів за підсумковий контроль (іспит) 40 
ВСЬОГО БАЛІВ  100 
 
Умови допуску до підсумкового контролю Виконання і здача лабораторних та самостійних завдань з 

балом 35. 
 

 


