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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програму розроблено на основі стандарту вищої освіти України першого 

(бакалаврського) рівня освіти, ступеня вищої освіти – бакалавр, галузі знань – 

20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності –               204 Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та критерії  

оцінювання знань здобувачів ступеня вищої бакалавр. 

Програма підготовки до кваліфікаційного екзамену розроблена 

відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу», затвердженого 

вченою радою Луганського національного аграрного університету, протокол 

№1 від 04 вересня 2015 р., згідно з Положенням «Про порядок створення та 

організацію роботи Екзаменаційної комісії Луганського національного 

аграрного університету (із змінами)», затвердженого рішенням вченої ради 

Луганського національного аграрного університету (Протокол № 8 від 27 

лютого 2019 року), введеного в дію Наказом № 01-04/62-4 від 27.02.2019 р. 

Кваліфікаційний екзамен проводиться на завершальному етапі навчання 

здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 204 Технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва відповідно до Стандарту 

вищої освіти, містить комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють 

виявити рівень підготовки, ступінь оволодіння професійними компетенціями 

для виконання фахових функцій, зазначених в освітньо-кваліфікаційній 

характеристиці.  

Мета кваліфікаційного екзамену – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності              

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.  

 

  



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Білети комплексного кваліфікаційного екзамену будуються наступним 

чином: до складу кожного білету входить три теоретичних питання з різних 

обов’язкових дисциплін професійного циклу, компетенції за якими було 

сформовано за період навчання.  

Комплексний кваліфікаційний екзамен проводиться в усній формі. 

Відповіді оцінюються за 100-бальною шкалою, за університетською 

диференційованою шкалою, за шкалою ECTS. 

Шкала оцінювання результатів кваліфікаційного екзамену  

 

Оцінка 

в балах 

 

Оцінка  за 

університетською 

диференційованою 

шкалою  

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка  Пояснення 

90-100 Відмінно А Відмінно (відмінне 

виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок) 

82-89 Добре 

 

B Дуже добре (вище 

середнього рівня з кількома 

помилками) 

74-81 С Добре (в цілому правильне 

виконання з певною 

кількістю суттєвих 

помилок) 

64-73 Задовільно 

 

D Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю 

недоліків) 

60-63 E Достатньо (виконання 

задовольняє мінімальним 

критеріям) 

35-59 Незадовільно 

 

FX Незадовільно (з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F Незадовільно (з 

обов'язковим повторним 

курсом) 
 

 

За відповідь на кожне питання виставляються такі оцінки:  

90 – 100 балів - «Відмінно» - А - правильна відповідь на поставлене 

питання, яка достатньо повно та без помилок розкриває суть питання, 

демонструє компетентність здобувача аналізувати і оцінювати процеси, 

наводити актуальні сучасні приклади. Відповідь показує професійні знання 

питань та застосування практичних методів. Здобувач демонструє глибоке й 

міцне засвоєння програмного матеріалу і додаткової літератури, вичерпно, 



послідовно, грамотно й логічно його викладає, відповідаючи тісно пов'язує 

теорію з практикою.  

82 – 74 - «Добре» - В – С - відповідь правильна, але окремі сторони 

питання не знайшли відображення у відповіді. Здобувач демонструє тверде 

знання програмного матеріалу, висновки робить грамотно i по суті, не допускає 

істотних неточностей, правильно застосовує теоретична положення при 

відповіді на питання, володіє необхідними практичними навичками й 

прийомами.  

73 – 60 «Задовільно» D – E - відповідь неповна, допущено помилкові 

твердження, окремі сторони питання не знайшли відображення у відповіді. 

Студент демонструє знання програмного матеріалу, але допускає неточності, в 

цілому правильно застосовує теоретичні положення при відповіді на практичне 

питання, але недостатньо володіє необхідними практичними навичками й 

прийомами.  

59 – 1 «Незадовільно» - FX - F- відповідь суттєво неповна, допущено ряд 

помилкових тверджень, порушена логічність та послідовність відповіді. 

Студент демонструє лише деякі знання основного матеріалу, але він не засвоїв 

його деталей, допускає суттєві неточності, неправильно формулює висновки. 

Або відповідь повністю відсутня. 

За результатами оцінювання всіх питань комісія приймає висновок про 

відповідність чи невідповідність підготовки здобувача ступеню вищої освіти 

бакалавр.  

При складанні кваліфікаційного екзамену за відповіді на кожне 

теоретичне питання білету виставляється окрема оцінка кожним членом комісії.  

Оцінка за складання кваліфікаційного екзамену виставляється кожним 

членом Екзаменаційної комісії, як середнє арифметичне з трьох складових 

теоретичної частини. Сукупність оцінок в цілому по теоретичній частині 

складає диференційну оцінку за кваліфікаційний екзамен.  

Формула розрахунку: ЗО = 
П1+П2+П3

3
, де 

ЗО – загальна оцінка за кваліфікаційний екзамен від кожного члена 

Екзаменаційної комісії. 

П1…П3 – оцінки за питання екзаменаційного білету. 

 

Підсумкова оцінка за кваліфікаційний екзамен є середнім арифметичним 

загальної оцінки (ЗО) кожного з членів Екзаменаційної комісії: 

ПО = 
ЗО1+ЗО2+ЗО3+ЗО4

4
, де 

ПО - підсумкова оцінка за кваліфікаційний екзамен; 

ЗО1 …ЗО4 – загальна оцінка за кваліфікаційний екзамен від кожного члена 

екзаменаційної комісії 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА ЇХНІХ РОЗДІЛІВ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН  

 

ГОДІВЛЯ ТВАРИН 

 

Розділ 1. Основи нормованої годівлі. Система нормованої годівлі і її 

основні елементи. Поняття про потреби і методи визначення потреб у 

поживних речовинах при різному фізіологічному стані: підтримуюча годівля. 

Норми годівлі. Деталізовані норми і їх суть.  

Розділ 2. Годівля сухостійних корів, нетелів і бугаїв-плідників. Потреба 

тварин у поживних речовинах у різні періоди тільності.. Обґрунтування 

потреби і норми годівлі.  

Розділ 3. Годівля дійних корів. Потреба в поживних речовинах: на 

підтримування життя, лактацію, приріст маси тіла. Норми годівлі. Корми, 

раціони і техніка годівлі.  

Розділ 4. Годівля молодняку великої рогатої худоби до 6-ти місяців та 

ремонтного молодняку. Потреба молодняку в поживних речовинах залежно від 

віку, розвитку та подальшого використання. Роль повноцінної годівлі в 

молочний і після молочний період.  

Розділ 5. Годівля молодняку врх при вирощуванні на м’яса і відгодівля 

дорослої великої рогатої худоби. Роль повноцінності годівлі в системі 

виробництва яловичини. Потреба в поживних речовинах при відгодівлі худоби 

різного віку Основні види і типи відгодівлі.  

Розділ 6. Годівля овець і кіз різних породних, статевих і вікових груп. 

Основні корми. Годівля баранів-плідників. Годівля маток при підготовці до 

осіменіння, в період кітності і лактації. Раціональне використання кормів у 

годівлі овець і кіз з урахуванням їх біологічних особливостей.. Норми годівлі 

овець і кіз різних породних статевих і вікових груп.  

Розділ 7. Годівля ягнят у підсисний період і після відбивки. Годівля 

ремонтного молодняку. Годівля ягнят у підсисний період і після відбивки. 

Годівля ремонтного молодняку. Годівля валухів, відгодівля овець. Особливості 

годівлі овець і кіз при пасовищному і стійловому утриманні. Розділ 8. Годівля 

коней. Особливості обміну речовин у коней при роботі. Потреба робочих коней 

в поживних речовинах, годівля робочих коней, жеребців. Особливості обміну 

речовин і травлення у коней. Норми годівлі, корми, техніка годівлі. Корми, 

раціони, тип і техніка годівлі. Контроль повноцінності годівлі коней.  

Розділ 9. Особливості годівлі холостих, жеребних і підсисних кобил. 

Годівля лошат і вирощування молодняку. Обґрунтування потреб і норми годівлі 

холостих, жеребних і підсисних кобил. Корми, раціони, тип і техніка годівлі. 

Особливості годівлі лошат у період підсису і після відлучення. 

Розділ 10. Біологічні і господарські особливості свиней. Годівля кнурів, 

холостих, поросних і підсисних свиноматок. Біологічні і господарські 

особливості свиней. Нормування енергетичного, протеїнового, вітамінного і 

мінерального живлення свиней. Годівля кнурів-плідників залежно від віку та 

інтенсивності племінного використання. Норми, раціони та техніка годівлі. 



Вплив рівня і повноцінності годівлі на якість сперми. Контроль повноцінності 

годівлі кнурів.  

Розділ 11. Годівля поросят-сисунів. Годівля поросят після відлучки 

Особливості травлення у поросят-сисунів і організація їх відлучення від маток. 

Годівля відлучених поросят. Норми, корми, раціони, типи і техніка годівлі. 

Розділ 12. Годівля ремонтного молодняку та відгодівля свиней. Контроль 

повноцінності годівлі свиней. Годівля ремонтного молодняку. Норми, корми, 

раціони, типи і техніка годівлі. Методи контролю повноцінності годівлі 

ремонтного молодняку.  

Розділ 13. Годівля сільськогосподарської птиці. Особливості годівлі 

дорослих курей, індиків, курчат, індичат годівлі молодняку птиці. 

Обґрунтування потреби в поживних речовинах сільськогосподарської птиці у 

зв'язку з особливостями травлення і обміну речовин. Корми, раціони і техніка 

годівлі. Особливості годівлі м'ясної птиці.  

Розділ 14. Годівля кролів, нутрій, хутрових звірів. Годівля кролів (самців, 

самок, молодняку). Норми, корми, техніка годівлі. Біологічні особливості та 

основні положення годівлі хутрових звірів, собак. 
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РОЗВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН 

Розділ 1. Походження та еволюція тварин. Аналіз рівня розвитку 

тваринництва в Україні, завдання на перспективу та шляхи їх вирішення; 

походження, одомашнення та еволюція домашніх тварин; доместикаційні 

зміни, їх причини; завдання на перспективу, щодо одомашнення нових видів 

тварин. 

Розділ 2. Онтогенез сільськогосподарських тварин. Основні поняття; 

взаємозв'язок зростання і розвитку тварин, рушійна сила і фактори що 

впливають на розвиток тварин; закономірності онтогенезу; форми 

недорозвинення тварин; облік росту і розвитку тварин; спрямоване 

вирощування тварин. 

Розділ 3. Конституція, екстер'єр та інтер'єр тварин. Основні поняття і 

класифікація типів конституції тварин; історія цих навчань їх значення; 

взаємозв'язок конституціональних, екстер'єрних та інтер’єрних показників з 

продуктивністю, станом здоров'я і стійкістю тварин до захворювань, методи 



вивчення екстер'єру та інтер'єру; використання конституції, екстер'єру та 

інтер'єру в селекції сільськогосподарських тварин. 

Розділ 4. Вчення про породу. Поняття породи; принципи класифікації 

порід; фактори породоутворення; структура породи та її головні частині; 

акліматизація порід; константність, пластичність, переродження та виродження 

порід; стандарт породи, методи виведення порід. 

Розділ 5. Молочна продуктивність тварин. Основні поняття молочної 

продуктивності, поживні якості молока, особливості лактації самок різних видів 

тварин, методи обліку та оцінки молочної продуктивності тварин, показники 

молочної продуктивності; фактори, що впливають на рівень молочної 

продуктивності. 

Розділ 6. М’ясна продуктивність тварин Поживні якості м’яса різних 

видів тварин, методи обліку та оцінки м’ясної продуктивності тварин, 

показники м’ясної продуктивності; фактори що впливають на рівень м’ясної 

продуктивності. 

Розділ 7. Яєчна продуктивність птахів. Яєчна продуктивність птахів; 

методи обліку та оцінки яєчної продуктивності, фактори, що впливають на 

рівень яєчної продуктивності. 

Розділ 8. Шерстна, овчинна, смушкова продуктивність овець. Основні 

поняття шерстної, овчинної та смушкової продуктивності, методи обліку та 

оцінки шерстної продуктивності, фактори, що впливають на рівень шерстної 

продуктивності, методи обліку та оцінки овчинної продуктивності, фактори, що 

впливають на рівень овчинної продуктивності, методи обліку та оцінки 

смушкової продуктивності, фактори, що впливають на рівень смушкової 

продуктивності. 

Розділ 9. Робочі якості коней. Перспективи и напрямки розвитку 

конярства в Україні, методи обліку та оцінки робочих якостей коней, показники 

робочої продуктивності коней, фактори, що впливають на рівень робочої 

продуктивності коней. 

Розділ 10. Відтворювальні якості тварин. Особливості відтворення різних 

видів тварин, методи обліку та оцінки відтворювальних якостей тварин різних 

видів, фактори, що впливають на рівень відтворювальних якостей тварин.  

Розділ 11. Загальні положення відбору та підбору сільськогосподарських 

тварин. Поняття та класифікація варіантів відбору та підбору; форми та методи 

добору та підбору; основні принципи підбору тварин; генетичні параметри 

добору та використання їх в селекції; послідовність варіантів добору; 

інтенсивність добору; ефект селекції; фактори, що впливають на ефект селекції.  

Розділ 12. Оцінка тварин за походженням. Значення оцінки тварин за 

походженням, форми родоводів, принципи та методи оцінки тварин за 

походженням, оцінка тварин за бічними родичами, фактори, що забезпечують 

достовірність обліку походження тварин, контроль достовірності походження 

тварин за допомогою імуногенетичної експертизи. 

Розділ 13. Оцінка тварин за якістю потомків Значення оцінки тварин за 

якістю потомків, основні методи оцінки плідників за потомством, оцінка маток 

за якістю потомства, організація випробування плідників за потомками, 



особливості оцінки плідників різних видів тварин за потомками, фактори, що 

впливають на точність оцінки тварин за потомством.  

Розділ 14. Племінна цінність тварин та методи її встановлення. Поняття 

племінної (селекційної) цінності особини, методи оцінки племінних якостей 

тварин, загальна племінна цінність особини, препотентність плідників та 

методи її визначення.  

Розділ 15. Чистопородне розведення тварин. Класифікація методів 

розведення; чистопородне розведення; аутбридинг, застосування його в 

практиці; інбридинг, його біологічна сутність та застосування в практиці; 

інбредна депресія її основні ознаки та заходи, щодо її запобігання, визначення 

ступеня інбридингу.  

Розділ 16. Схрещування та гібридизація тварин. Схрещування тварин; 

види схрещування (схеми різних видів схрещування, використання у 

виробництві); віддалена гібридизація (задачі гібридизації, причини обмеженого 

застосування на виробництві та шляхи їх подолання).  

Розділ 17. Розведення за лініями та родинами. Поняття лінії та родини; 

значення ліній; форми ліній; робота з лініями; типи парувань при розведенні за 

лініями та родинами; споріднене парування при розведенні за лініями та 

родинами; кроси ліній; варіанти підбору ліній до родин. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА 

 

Розділ 1. Скотарство як галузь сільськогосподарського виробництва. 

Сучасний стан та перспективи розвитку молочного і м’ясного скотарства, 

скотарство як галузь, основні форми господарств і ферм, спеціалізація, 

концентрація, агропромислова інтеграція, комплексна механізація й 

автоматизація, стан і напрями розвитку молочного скотарства у розвинених 

країнах світу.  

Розділ 2. Біологія великої рогатої худоби. Походження великої рогатої 

худоби, класифікація худоби, родичі великої рогатої худоби, біологічні та 

господарські особливості молочної та м’ясної худоби, конституція, екстер'єр та 

інтер'єр худоби, їх зв'язок з функцією внутрішніх органів, кількістю та якістю 

одержуваної продукції, ріст і розвиток худоби, біоенергетична оцінка 

конверсійних перетворень поживних речовин корму в продукцію, організація 

обліку та контроль росту молодняку.  

Розділ 3. Господарське та племінне використання худоби різних напрямів 

продуктивності. Облік у скотарстві, ідентифікація і реєстрація, етологія, 

класифікація порід, біологічне, технологічне і економічне оцінювання худоби, 

структура стада, ремонт стада, тривалість господарського та племінного 

використання, відтворення стада, економічна ефективність  

Розділ 4. Молочна і м’ясна продуктивність великої рогатої худоби. 

Хімічний склад і поживні якості молока і м’яса, фізичні, біохімічні й 

технологічні властивості молока, м’яса і їх компонентів, формування молочної і 

м’ясної продуктивності в онтогенезі, фактори, що впливають на кількість і 

склад молока і м’яса, поліпшення хімічного складу молока корів.  

Розділ 5. Оцінка та планування молочної і м’ясної продуктивності. 

Мінливість і успадкування показників молочної і м’ясної продуктивності, 

планування молочної продуктивності, організація обліку і контроль показників 

продуктивності, способи підвищення молочної продуктивності, планування 

росту худоби, методи зажиттєвого і післязабійного оцінювання м'ясної 

продуктивності, стреси і м'ясна продуктивність худоби.  

Розділ 6. Селекційно-племінна робота у молочному та м’ясному 

скотарстві Роль племінної справи у якісному поліпшенні худоби, селекційні 

ознаки корів і бугаїв, успадкування, повторюваність і взаємозв'язок селекційних 

ознак, оцінювання і відбір корів і бугаїв за фенотипом і генотипом, пороговий, 

тандемний та індексний методи відбору, лінійна оцінка екстер’єру, методи 

оцінювання плідників за якістю нащадків.  

Розділ 7. Принципи і методи селекційних оцінки, добору та підбору 

Принципи і методи добору, виведення нових порід, використання схрещування, 

інбридингу, великомасштабна селекція, автоматизація управління селекційним 

процесом із використанням прикладних комп'ютерних програм, методи 

біотехнології. 

Розділ 8. Основи моделювання технологічних процесів у молочному 

скотарстві. Поняття про технологію, технологічний та робочий процеси, 

ескізне, робоче і поопераційне моделювання процесів, принципи моделювання 



технологічних процесів, технологічна схема і організаційні режими процесу, 

ритм і такт процесу, фронт робіт, їх значення в організації технологічного 

процесу, організація управління технологічним процесом. 

Розділ 9. Технологія вирощування, оцінювання і використання бугаїв. 

Значення бугаїв у поліпшенні худоби, організація спаровувань на замовлення, 

відбір бугайців за походженням і генетичними маркерами, технологічний 

процес вирощування, добір, оцінювання і використання бугаїв. 

Розділ 10. Наукові основи вирощування та відгодівлі молодняку. 

Інтенсивне вирощування та відгодівля молодняку, ріст і розвиток телят, 

значення молозива для телят, якість молозива, час першого згодовування 

молозива, способи згодовування молозива і молока телятам, частота 

випоювання молозива і молока, консервування молозива, замінники молока, 

планування росту ремонтних телиць, молочне і післямолочне вирощування 

телиць, годівля, утримання і підготовка до отелення нетелей.  

Розділ 11. Технологія вирощування молодняку для ремонту молочного 

стада Технологія вирощування молодняку, моделювання потоково-фазової 

системи вирощування ремонтних телиць, технологічні операції та їх виробнича 

послідовність, економічне оцінювання різних технологічних рішень 

вирощування ремонтного молодняку, досвід кращих господарств з 

вирощування молодняку для ремонту молочних стад.  

Розділ 12. Системи і способи утримання худоби. Типи господарств і ферм 

із виробництва молока, класифікація приміщень і споруд, об'ємно-планувальні 

рішення тваринницьких приміщень, системи і способи утримання, організація 

відпочинку корів за різних способів утримання, формування технологічних 

груп, годівля тварин, різних за фізіологічним станом, продуктивністю і віком, 

визначення потреби в кормах, їх приготування і роздавання, організація годівлі 

і утримання корів у весняно-літній період, організація пасовищного утримання 

худоби.  

Розділ 13. Основи технології доїння корів. Доїння корів, способи, частота 

і техніка доїння, правила машинного доїння, доїльні установки, санітарно-

гігієнічні умови одержання й оцінки молока, прифермські молочарні, доїльне 

обладнання, молочні лабораторії.  

Розділ 14. Оцінка якості та первинна обробка молока Приймання, 

очищення, охолодження та транспортування молока, первинна обробка молока, 

зв'язок чистоти доїльного обладнання з бактеріальним його забрудненням, вади 

молока та заходи щодо їх запобігання, зберігання молока, якість молока та його 

реалізаційна ціна.  

Розділ 15. Зооветеринарне забезпечення ферм Зооветеринарний захист 

ферми, вимоги щодо мікроклімату у тваринницьких приміщеннях, способи 

прибирання і видалення, зберігання гною, гній як товарна продукція, 

промислова технологія виробництва молока, вимоги до тварин під час 

комплектування ферм, реконструкція тваринницьких приміщень.  

Розділ 16. Потоково-фазова організація технологічного процесу 

виробництва молока Технологічні операції за різних технологічних варіантів 

виробництва, їх доцільність і раціоналізація, технологічна та операційні карти 



процесу, моделювання потоково-фазової організації технологічного процесу, 

визначення такту, ритму і фронту робіт, обґрунтування кількості виробничих 

періодів і тривалості перебування корів у них, потреба головомісць для ферми, 

циклограма потокового виробництва.  

Розділ 17. Сучасні зразки організації технологічних процесів. Оцінювання 

економічної ефективності технологічних рішень, сучасні зразки організації 

технологічних процесів, виробництва молока в умовах фермерських 

господарств, вирощування і відгодівля худоби з використанням відходів 

харчової промисловості, нагул худоби, вирощування і відгодівля в особистих, 

підсобних і фермерських господарствах.  

Розділ 18. Технології у молочному і м’ясному скотарстві розвинутих 

країн світу. Технологічні особливості вирощування ремонтного молодняку, 

оцінювання бугаїв, виробництва молока в розвинутих країнах світу, технологія 

спеціалізованого м'ясного скотарства, типи господарств з вирощування і 

відгодівлі худоби, годівля молодняку, вирощуваного для м'яса у молочний та 

післямолочний періоди, організація кормової бази у високомеханізованих, 

звичайних фермах та фермерських господарствах. 

Розділ 19. Особливості організації технологічних процесів виробництва 

молока і м’яса. Навколишнє середовище і перетворення енергії. Потреби 

молочного і м’ясного скотарства в енергії. Шляхи зниження енергетичних 

потреб у молочному скотарстві. Технологічні операції. Трудові та робочі дії 

при виконанні технологічних операцій. Продуктивність праці, молочна і м’ясна 

продуктивність худоби за різних технологій приготування, роздавання та 

згодовування кормів.  

Розділ 20. Основи енерго- і ресурсозбереження під час виробництва 

молока і м’яса. Вплив ергономічних складових технології на продуктивність 

тварин, продуктивність праці персоналу, ефективність, технологічні операції та 

робочі дії в процесах прибирання і транспортування гною, внесення підстилки, 

технологічні операції доїння, транспортування і первинної обробки молока, 

трудові рухи операторів машинного доїння, забезпечення комфорту, 

мікроклімату, відпочинку і моціону.  

Розділ 21. Основні технологічні операції при виробництві молока та 

яловичини Забезпечення енергетичних потреб скотарських ферм, біогазові 

установки, енерго- і ресурсозберігальні технології, опалювальні, охолодні та 

вентиляційні системи, організація кормової бази у спеціалізованому м'ясному 

скотарстві, досвід кращих господарств з вирощування і відгодівлі м ясної 

худоби, економічна ефективність спеціалізованого м'ясного скотарства. 

Розділ 22. Енерго- і ресурсозберігальні технології у скотарстві. 

Технологічні операції, трудові та робочі дії, продуктивність праці, молочна і 

м’ясна продуктивність худоби за різних технологій приготування, роздавання 

та згодовування кормів, навколишнє середовище і перетворення енергії, 

потреби молочного і м’ясного скотарства в енергії, шляхи зниження 

енергетичних потреб. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА 

 

Розділ 1. Народногосподарське значення, стан і перспективи сучасного 

розвитку свинарства. Свинарство як галузь сільськогосподарського 

виробництва. Розвиток свинарства в країнах світу. Розвиток свинарства в 

Україні. Сучасні тенденції і напрями розвитку галузі свинарства. 

Розділ 2. Походження і класифікація свиней. Дикі предки та родичі 

свиней. Доместикаційний процес свиней (приручення і одомашнення). Корінні 

породи Європи та Азії. Середземноморські свині стародавнього змішаного 

походження. Значення перших заводських порід свиней інглії в подальшому 

породоутворенні.  

Розділ 3. Біологічні, господарсько-корисні та конституційні особливості 

свиней. Біологічні особливості свиней. Господарське корисні ознаки свиней. 

Конституція та екстер’єр свиней. Типи свиней за напрямом продуктивності. 

Інтер’єр свиней та методи його вивчення. Взаємозв’язок між конституцією, 

екстер’єром, здоров’ям і продуктивністю свиней та адаптаційні ознаки. 

Розділ 4. Породи свиней. Фактори породоутворення. Структура і 

властивості породи. Групи порід за напрямом продуктивності. Породи свиней 

поширені в Україні Породи універсального напряму продуктивності. Породи 

м’ясного напряму продуктивності. Породи сального напряму продуктивності. 

Породне районування свиней. 

Розділ 5. Розведення та племінна робота. Теоретичні основи селекції 

свиней. Оцінка, добір і підбір у свинарстві. Оцінка і добір ремонтного і 

племінного молодняку. Оцінка і добір кнурів та маток. Підбір у свинарстві. 

Методи розведення свиней. Чистопородне розведення. Схрещування. Теорія і 

практика створення та використання гібридних свиней. Селекційна робота в 

племінних господарствах. Особливості організації племінної роботи в товарних 

господарствах.  

Розділ 6. Технологія виробництва свинини. Технологія як наука про 

виробництво. Технологія проектування процесу виробництва. Технологія 

виробництва свинини на спеціалізованих індустріальних підприємствах: 

проведення опоросу, годівля та утримання підсисних свиноматок і поросят-

сисунів, технологія вирощування племінного і ремонтного молодняка, 

відгодівля свиней. Виробництво свинини в неспеціалізованих господарствах. 

Виробництво свинини в сільськогосподарських підприємствах різних форм 

власності. Виробництво свинини в підсобних господарствах промислових і 

торговельних підприємств та організацій. Виробництво свинини в особистих 

підсобних та фермерських господарствах. Ветеринарно-санітарне забезпечення 

свинарських підприємств. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА 

Розділ 1. Конституція та екстер’єр сільськогосподарської птиці. Сучасний 

розвиток і перспективи розвитку птахівництва – провідної галузі тваринництва. 

Види сільськогосподарської птиці в Україні. Біологічні особливості сухопутної 

та водоплавної сільськогосподарської птиці. Історія розвитку галузі. Форми 

птахівницьких підприємств. Поняття про конституцію та екстер'єр, зв'язок їх з 

продуктивністю с-г птиці.  

Розділ 2. Продуктивність сільськогосподарської птиці. Види продуктивності. 

Яєчна продуктивність, методи її визначення. М'ясна продуктивність та її 

оцінка. Перо-пухова продуктивність сухопутної і водоплавної птиці. Побічна 

продуктивність сільськогосподарських птахів.   

Розділ 3. Породи і кроси птиці. Класифікація порід, ліній і кросів птиці. 

Характеристика основних порід, породних груп і кросів птиці різних видів і 

напрямів продуктивності: характеристика екстер'єру і господарських якостей 

(жива маса, продуктивність, маса яєць).   

Розділ 4. Селекційно-племінна робота у птахівництві. Генетичні основи 

селекції птиці. Селекційно-племінна робота в птахівництві, спадковість і 

мінливість. Методи селекції обумовлені відбором і підбором птиці, варіантами і 

особливостями його застосування. Методи розведення птиці (чистопородне, 

схрещування, гібридизація).   

Розділ 5. Інкубація яєць сільськогосподарської птиці. Природна і штучна 

інкубація яєць сільськогосподарської птиці. Вимоги до якості інкубаційних 

яєць. Режими інкубації яєць птиці різних видів. Оцінювання якості добового 

молодняку. Сексинг. Ветеринарно-профілактичні заходи в інкубаторії   

Розділ 6. Технологія виробництва харчових яєць. Основні принципи 

виробництва продукції птахівництва на промисловій основі. Поняття – 

технології та принципи організації технологічного процесу, його параметри. 

Технологія утримання батьківського і прабатьківського стада яєчних курей. 

Отримання фінальних гібридів. Промислове стадо для отримання яєць курячих 

харчових. Годівля яєчних курей.   

Розділ 7. Технологія виробництва м’яса птиці Історія розвитку і основні 

принципи технології виробництва м'яса курчатбройлерів. Технологічний 

процес виробництва м'яса курчат-бройлерів. Технологічні графіки і карти. Цех 

виробництва інкубаційних яєць. Цех вирощування ремонтного молодняку. 

Технологія вирощування індиків, цесарок, качок, гусей, перепелів для 

отримання м’яса.  
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ГІГІЄНА ТВАРИН 

 

Розділ 1. Вступ. Предмет і завдання курсу гігієни тварин. Історичний 

нарис розвитку гігієни тварин. Визначення, завдання і досягнення зоогігієни в 

профілактиці захворювань. Методи гігієнічних досліджень. Історія розвитку 

гігієни тварин. Законодавча база. Методи досліджень: фізичний, хімічний, 

біологічний, метод санітарного обстеження, клініко-фізіологічний 

спостережень, зоогігієнічного експерименту, і санітарно-статистичний. 

  Розділ 2 .Гігієна повітряного середовища. Гігієнічна оцінка шкідливих 

газів повітря тваринницьких приміщень. Джерела забруднення і заходи 

боротьби з ними. Зоогігієнічні норми. Заходи щодо запобігання забрудненню 

повітря. Визначення температури атмосферного повітря тваринницьких 

приміщень. Вологість повітря і атмосферний тиск.   

Розділ 3. Гігієна грунту і охорона її від забруднення Зоогігієнічний 

контроль стану ґрунту за бактеріологічними і гельмінтологічними показниками. 

Процес самоочищення ґрунту. Біологічні властивості ґрунту. Заходи по 

санітарному захисту ґрунту від забрудненою відходами і стоками 

тваринницьких комплексів. Охорона. ґрунту від забруднення 

екологонебезпечними агентами. Прибирання і утилізація трупів тварин.   

Розділ 4. Санітарно-гігієнічні вимоги до води, водопостачання і 

напування сільськогосподарських тварин. Санітарна оцінка джерел і систем 

водопостачання ферм. Режим і техніка поїння тварин. Біологічно і гігієнічно 

значення води. Загальні санітарногігієнічні вимоги до води згідно з ДСТУ.  

Розділ 5. Гігієнічні вимоги до кормів і годівлі тварин. Санітарно гігієнічні 

оцінка кормів. Причини псування кормів і методи контролю за їх якістю. 

Профілактика захворювань тварин від поїдання. Вимоги до розташування 

кормів у кормовій зоні господарства. Гігієна кормокухонь. Гігієнічні вимоги до 

обладнання для годівлі. Гігієнічне значення дієтичної та дієтотерапевтичної 

годівлі тварин.   

Розділ 6. Гігієна пасовищного і літнього утримання тварин. Гігієнічні 

вимоги до пасовищ для тварин різних видів. Підготовка пасовищ, обладнання 

таборів. Підготовка тварин до пасовищного утримання. випасання тварин і 

організація пасовищного дня. Раціональне використання пасовищ.   

Розділ 7. Загальні вимоги і прийоми догляду за тваринами. Гігієна праці 

та особиста гігієна працівників тваринництва. Догляд за шкірою, її функції, 

прийоми догляду: догляд за вим'ям, гігієна доїння, профілактика захворювань, 

догляд за кінцівками і копитами, обезрожування тварин. Гігієна праці та 

правила особистої гігієни працівників. Професійні захворювання та їх 

профілактика.   

Розділ 8. Гігієна транспортування тварин. Контроль за транспортуванням 

ветеринарними службами. Транспортні засоби. Транспорт залізнична дорожній, 

водний, повітряний, автомобільний. Правила перевезень тварин, птахів та інших 

вантажів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю. 

Маршрут перегону. Напування і відпочинок тварин.  Розділ 9. Гігієна догляду за 

сільськогосподарськими тваринами. Гігієна догляду за 



 


