


Додаткові питання до іспиту зі спеціальності  

204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 
(«Годівля тварин і технологія кормів») 

 

1. Наука про годівлю тварин, її предмет, методи і історія розвитку. 
2. Вплив концентрації енергії в раціонах с.-г. тварин та птиці на їх 

продуктивність. 
3. Енергетична поживність кормів. Способи оцінки енергетичної поживності 

кормів. 
4. Значення збалансованих протеїнів у підвищенні продуктивності с.-г. тварин 

та птиці. 
5. Особливості протеїнового живлення жуйних та моногастричних тварин. 
6. Основні шляхи вирішення проблеми нестачі кормового білку в раціонах с.-

г. тварин та птиці. 
7. Особливості вуглеводного живлення жуйних та моногастричних тварин. 
8. Прояви дефіциту мінеральних елементів і вітамінів у годівлі тварин та 

шляхи їх профілактики. 
9. Підкислювачі, пробіотики, ферментативні препарати, антиоксиданти та їх 

роль у живленні і підвищенні продуктивності тварин. 
10. Значення преміксів у годівлі с.-г. тварин та птиці. 
11. Фактори, що впливають на споживання та перетравність кормів. 
12. Сучасні технології заготівлі кормів. 
13. Суть, принципи і значення класифікації кормів. 
14. Способи підготовки кормів до згодовування для різних видів с.-г. тварин та 

птиці. 
15. Корми, що впливають на якісні показники мʼяса відгодівельних тварин. 
16. Корми, що зумовлюють якість молока та молокопродуктів. 
17. Особливості травлення та годівлі свиней. Сучасні технології годівлі свиней. 
18. Особливості травлення та годівлі великої рогатої худоби. Сучасні технології 

годівлі великої рогатої худоби. 
19. Особливості травлення та годівлі птиці. Сучасні технології годівлі птиці. 
20. Захворювання, викликані незбалансованою годівлею с.-г. тварин та птиці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма іспиту зі спеціальності до аспірантури 

204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 
(«Годівля тварин і технологія кормів») 

 

Іспит здійснюється шляхом складання екзамену в усній формі. До екзамену 
допускається абітурієнт, який допущений Відбірковою комісією університету. 

 
 

Критерії оцінювання іспиту зі спеціальності до аспірантури  

204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 
(«Годівля тварин і технологія кормів») 

 

Критерії оцінки відповідей на питання, що виносяться на екзамен, наступні: 
- «зараховано» – абітурієнт дав правильні і вичерпні чи достатні  відповіді 

на поставлені теоретичні і додаткові питання, в яких він показав глибокі, 
достатні знання матеріалу, посилаючись на нормативні документи, що 
використовуються для розкриття поставлених завдань; 

- «не зараховано» – абітурієнт дав неправильні відповіді, в яких він 
продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного 
матеріалу, не дає відповіді на додаткові питання. 

 
 

Розподіл балів, які отримують абітурієнти, 
 та шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90 - 100 A 

зараховано 

82 - 89 B 

75 - 81 C 
64 - 74 D 
60 - 63 E 

35 - 59 FX 
не зараховано 

0 - 34 F 
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