


Програмні питання до іспиту зі спеціальності до аспірантури  

204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 
(в обсязі стандарту магістра зі спеціальності  

204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва») 

 

1. Молочна продуктивність великої рогатої худоби та зв’язки її з екстер’єром та 

конституцією, інтер’єром. 

2. М’ясна продуктивність великої рогатої худоби та зв’язки її з екстер’єром та 

конституцією, інтер’єром. 

3. Стан та перспективи розвитку галузі промислового скотарства в Україні, а 

також фермерства. 

4. Відтворення великої рогатої худоби у молочному і м’ясному скотарстві. 

5. Варіанти технологій вирощування ремонтних телиць у молочному 

скотарстві. 

6. Варіанти технологій вирощування ремонтних телиць у м’ясному скотарстві. 

7. Фактори інтенсифікації виробництва молока та їх поширення та 

розповсюдження у виробництві. 

8. Характеристика потоково-цехової технології виробництва молока: переваги 

та передумови. 

9. Характеристика сучасних технологій доїння корів. Машинне доїння корів. 

10. Методи формування виробничих груп худоби молочного напряму 

продуктивності. 

11. Методи формування виробничих груп худоби м’ясного напряму 

продуктивності. 

12. Характеристика порід великої рогатої худоби молочного та м’ясного 

напряму продуктивності, що використовуються в Україні. 

13. Сучасні тенденції і напрями розвитку галузі свинарства: передумови й 

обґрунтування. 

14. Зв'язок біологічних, господарсько-корисних, конституційних особливостей 

свиней з інтенсифікацією галузі свинарства. 

15. Характеристика порід свиней поширені в Україні та їх напрямок 

продуктивності. Причини динаміки породних змін в країні. 

16. Причини, теорія і практика створення та використання гібридних свиней. 

17. Відтворення поголів’я свиней у господарствах різних форм власності. 

Обґрунтування вибору способу відтворення. 

18. Методика проведення опоросу: теорія і практика. 

19. Організація годівля та утримання підсисних свиноматок і поросят-сисунів. 

20. Особливості лактації у свиноматок та впливові фактори її управління. 

21. Технології відгодівлі свиней та фактори, що впливають на їх ефективність. 

22. Технології вирощування племінного, ремонтного молодняка і відгодівлі 



свиней та фактори, що впливають на їх ефективність. 

23. Класифікації порід овець: зміст і концептуальні відмінності; доречність їх 

застосування. 

24. Характеристика видів продукції вівчарства. 

25. Стан та перспективи розвитку галузі вівчарства в Україні; причини динаміки 

галузі в країні. 

26. Технологія вирощування ремонтного молодняка курей яєчного напряму 

продуктивності. 

27. Технологія вирощування ремонтного молодняка курей м’ясного напряму 

продуктивності. 

28. Характеристика процесів і необхідності регулювання мікроклімату в 

інтенсивному птахівництві. Сучасні автоматизовані мікрокліматичні системи. 

29. Використання продуктивного конярства: м’ясна та молочна продукція. 

30. Аналіз робочої продуктивності у конярстві і факторів, що на неї впливають. 

Поширення спортивного конярства в Україні і Світі. 

31. Технологія годівлі великої рогатої худоби різних статево-вікових груп. 

32. Напрямки удосконалення системи годівлі сільськогосподарських тварин. 

33. Характеристика структури і класифікацій порід різних видів 

сільськогосподарських тварин й птиці.  

34. Сучасні вимоги до удосконалення існуючих і виведення нових порід та 

приклади їх досягнення. 

35. Конституцію, екстер’єр та інтер’єр тварин як базові знання в технологіях 

розведення тварин; їх характеристика.  

36. Методи вивчення і оцінка різних видів сільськогосподарських тварин й птиці 

за екстер’єром та інтер’єром. Автоматизація збору цих даних. 

37. «Тваринницька сировина» та «тваринницька продукція» та їх 

різноманітність: способи оцінювання та характеристика. Фактори, що 

впливають на продуктивність тварин й птиці. 

38. Класифікація й сутність методів розведення, їх призначення та причини 

вибору фахівцем під час роботи за фахом. 

39. Генетична експертиза: види, сутність, інформативність, поширення у 

технологіях тваринництва та використання продукції тваринництва. 

40. Популяційно-статистичні параметри та їх інформативність в генетичному 

аналізі та технологіях селекції тварин й птиці. 

41. Управління різними видами спадковості і мінливості в технологіях 

тваринництва, їх значення в еволюційному процесі та селекції тварин. 

42. Використання генетичних факторів замовлення успадкування кількісних 

ознак у технологіях тваринництва.  

43. Способи оцінювання й використання факторів «мінливість» та «відбір» у 

технологіях тваринництва. 



44. Методи визначення генетичної структури популяції і генної рівноваги. 

45. Генетичний поліморфізм популяцій і його використання в селекції. Причини 

виникнення генетичного поліморфізму. 

46. Генетична суть гетерозису та використання цього явища в практиці 

тваринництва. Види гетерозису. Типи і форми гетерозису, їх застосування у 

популяціях. 

47. Вплив інбридингу на структуру популяцій і частоту виникнення спадкових 

аномалій. Аутбредне розведення. 

48. Особливості травлення у моно- і полігастричних тварин. 

49. Статева і господарська зрілість самиць і самців та їх використання у 

технологічних процесах у тваринництві. Статева поведінка і статеві рефлекси 

тварин. Вагітність, її тривалість у тварин різних видів. 

50. Адаптація тварин до мінливих умов середовища. Значення адаптаційної 

реакції при стресі на здоров’я і продуктивність тварин. 

51. Вплив температури на якість м’яса і м’ясних продуктів при зберіганні. 

52. Технологія консервування м’яса і м’ясопродуктів. 

53. Технологія виробництво м’ясних копченостей. 

54. Методи контролю якості кисломолочних продуктів. 

55. Технологія виробництва свіжих кисломолочних десертів. 

 

Форма іспиту зі спеціальності до аспірантури 

204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 

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» 

 

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

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

- «добре» – абітурієнт дав правильні відповіді на поставлені теоретичні і 
додаткові питання, в яких він показав розуміння матеріалу, при цьому 
орієнтується в основних методиках проведення досліджень; 

-  «задовільно» – абітурієнт дав правильні відповіді на поставлені 
теоретичні питання, в яких він показав розуміння матеріалу, проте не вказує на 
основні методики і нормативні документи, не дає відповіді на окремі додаткові 



питання; 
- «не задовільно» – 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 відміно 

82 - 89 B 
добре 

75 - 81 C 
64 - 74 D 

задовільно 
60 - 63 E 

35 - 59 FX не задовільно з можливістю 
повторного складання 

0 - 34 F не задовільно з обов'язковим 
повторним вивченням програми 



Перелік тем рефератів зі спеціальності до аспірантури 

204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 

1. Основні породи великої рогатої худоби молочного та м’ясного напряму 

продуктивності, що використовуються в Україні. 

2. Технологія доїння корів. 

3. Основні фактори інтенсифікації виробництва молока. 

4. Породи свиней в Україні та їх напрямок продуктивності. 

5. Схрещування та гібридизація у свинарстві. 

6. Технологічна схема виробництва харчових яєць. 

7. Вирощування ремонтного молодняка курей. 

8. Стан та перспективи галузі вівчарства в Україні. 

9. Продуктивне конярство: м’ясна та молочна продуктивність. 

10. Етологія сільськогосподарських тварин. 

11. Використання імуногенетичних і молекулярно-генетичних маркерів у 

племінному тваринництві. 

12. Роль взаємодії «генотип × середовище» в реалізації спадкового потенціалу 

продуктивності тварин. 

13. Сучасні біотехнологічні методи в селекції сільськогосподарських тварин. 

14. Проблема збереження генофонду сільськогосподарських тварин. 

15. Епігенетичні явища у процесі реалізації спадковості. 

16. Рекомбінації як основа біорізноманіття еу- і прокаріот. 

17. Перспективи селекції з використанням генетичних маркерів. 

18. Обмін речовин та резистентність організму тварин. 

19. Фізіологічні основи машинного доїння та секреторна функція молочної 

залози у корів. 

20. Фізіологічні процеси, що відбуваються в м’язовій тканині та їх вплив на 

м’ясну продуктивність. 

 

Порядок виконання, змістовне наповнення, строки подання та форма 

представлення реферату з спеціальності до аспірантури 

204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 

Реферат виконується у довільній формі шляхом самостійної підготовки 
письмової (машинописної) відповіді автором, докладного висвітлення, 
розкриття обраної теми з вище приведеного переліку з використанням 
доступної абітурієнту фахової літератури, у т.ч. і нижче приведеної, причому з 
дотриманням правил, під час посилань на запозичені інтелектуальні доробки 
вчених, академічної доброчесності. Обсяг реферату рекомендовано у межах 



10-12 аркушів формату А4, причому титульний аркуш в обсяг не входить. 
Титульний аркуш має містити інформацію про: належність ЗВО до 

міністерства, назву ЗВО, відомості про шифр і назву спеціальності аспірантури, 
тему реферату, відомості про автора та інформацію про місто та рік.  

Наприкінці текстової частини реферату автором виконується власноручний 
підпис. 

Термін подання реферату визначається Правилами прийому до 
аспірантури і має збігатися з часом подання абітурієнтом до ЗВО особистих 
документів; це має бути проміжок часу до дати засідання Відбіркової комісії 
ЗВО. 

 
Критерії оцінювання реферату зі спеціальності до аспірантури  

204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 

Оцінювання реферату здійснюється усно під час проведення іспиту зі 
спеціальності; ця оцінка входить у загальну оцінку по процедурі екзамену зі 
спеціальності. 

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

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

- «добре» – абітурієнт дав правильні відповіді на поставлені теоретичні і 
додаткові питання, в яких він показав розуміння матеріалу, при цьому 
орієнтується в основних методиках проведення досліджень; 

-  «задовільно» – абітурієнт дав правильні відповіді на поставлені 
теоретичні питання, в яких він показав розуміння матеріалу, проте не вказує на 
основні методики і нормативні документи, не дає відповіді на окремі додаткові 
питання; 

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