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ВСТУП 

 

Програма фахового випробування для вступу на освітній ступінь «Магістр» 

спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» вступникам, що 

мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» 

кваліфікації «Фельдшер ветеринарної медицини», підготовлено відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки за спеціальністю 5.110101 

«Ветеринарна медицина», примірним навчальним планом підготовки напряму 1101 

«Ветеринарія», спеціальності 5.110101 «Ветеринарна медицина» (затверджено 

Міністерством аграрної політики України і погоджено ДНУ «Інститут 

інноваційних технологій і змісту освіти» 09.06.2007 р.) та програмами навчальних 

дисциплін для підготовки фахівців напряму 1101 «Ветеринарія» у вищих 

навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації. 

Мета фахового вступного випробування – виявлення рівня знань, умінь і 

навичок, одержаних абітурієнтами відповідно до освітньо-кваліфікаційної 

характеристики. 

Програма побудована за змістовними розділами. Кожен розділ програми 

містить перелік тем, за якими складено питання фахового іспиту, та список 

рекомендованої для підготовки літератури. 

 

  



1. БАЗОВА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ 

(перелік та анотації дисциплін фахового вступного випробування) 

 

1.1. Тваринництво, зоогігієна та ветеринарна санітарія 

Вплив атмосферних факторів та мікроклімату на організм (температура, 

вологість, швидкість руху повітря, мікробна та пилова забрудненість, вміст 

шкідливих газів та аерофонів, освітленість, шум). Методи визначення параметрів 

мікроклімату і прилади. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень для тварин. Гігієна літнього 

утримання та транспортування тварин. Дезінфекція, дезінсекція, дератизація 

тваринницьких об’єктів. 

Гігієна ґрунту, води, кормів та годівлі тварин. 

Гігієна великої рогатої худоби, свиней, овець, коней, птиці, хутрових звірів 

та кролів. Ветеринарно-санітарні вимоги у тваринництві.  

 

1.2. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології переробки 

продуктів тваринництва 

Забійні тварини та категорії їх вгодованості. Транспортування забійних 

тварин, продуктів і сировини тваринного походження, ветеринарний контроль на 

транспорті. Підготовка тварин і птиці до забою. Підприємства з переробки 

забійних тварин. Основи технології і гігієна переробки забійних тва рин. 

Організація і методика післязабійного огляду туш і органів. 

М’ясо і методи визначення його доброякісності. Ветеринарно-санітарна 

експертиза продуктів забою тварин і птиці у разі інфекційних, інвазійних, 

незаразних хвороб. Харчові от руєння. Переробка і знезаражування м'яса від 

вимушено забитих і хворих тварин. Гігієна одержання, технологія виробництва і 

ветсанекспертиза молока і молочних продуктів. Товарознавча оцінка і 

ветсанекспертиза яєць. Ветеринарно-санітарна експертиза харчових продуктів на 

ринках. 
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  

 

Перелік тестових питань для вступного фахового випробування зі 

спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» здобувачів вищої 

освіти ступеня «Магістр» складений згідно Закону України «Про вищу освіту», 

Положення «Про навчальний процес» ОДАУ.  

На фаховий вступний тестовий іспит виноситься складові циклу професійної 

підготовки, що формують систему компетенцій молодшого спеціаліста галузі 

знань 21 «Ветеринарна медицина», а саме дисципліни: 

1. Тваринництво, зоогігієна та ветеринарна санітарія 

2. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології переробки 

продуктів тваринництва 

Під час випробування вступнику пропонується виконати тестове завдання, 

яке включає питання теоретичного характеру, що відповідають базовій частині 

програми. Для вступних випробувань розроблено 2 варіанти тестових завдань по 

50 тестових питань в кожному. На кожне тестове питання може бути одна або 

декілька правильних відповідей. Для кожного варіанту розроблені ключі 

правильних відповідей. Кожен екзаменаційний тест зброшуровується, в ньому 

вказується: № варіанту, тестові питання, варіанти відповідей і графа для відповідей 

абітурієнтом. Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі.  

Тривалість фахового вступного випробування 1,5 години (1,8 хвилини на 

одне тестове питання).  

Фахове вступне випробування оцінюється за 200-бальною шкалою.  

При тестовому контролі застосовується така система оцінювання – за кожну 

правильну відповідь 2 бали, невірну – 0 балів. Якщо тестове питання містить дві 

правильних відповіді, то кожна правильна відповідь складає один бал, якщо три 

правильних відповіді – то кожна правильна відповідь складає 0,67 бала і якщо 

чотири правильних відповіді, то одна правильна відповідь становить 0,5 бала. 

Максимальна кількість балів за всі правильні відповіді складає – 100 балів. 

Остаточна оцінка визначається за шкалою 100-200 балів додаванням до суми 

набраних балів за правильні відповіді числа 100 (табл. 3.1). 

 



3.1. Критерій оцінювання фахового іспиту 

Кількість  

вірних відповідей 

для 50 питань  

Оцінювання за 

шкалою 100-200 

балів 

Кількість  

вірних відповідей 

для 50 питань  

Оцінювання за 

шкалою 100-200 

балів 

0 100 26 152 

1 102 27 154 

2 104 28 156 

3 106 29 158 

4 108 30 160 

5 110 31 162 

6 112 32 164 

7 114 33 166 

8 116 34 168 

9 118 35 170 

10 120 36 172 

11 122 37 174 

12 124 38 176 

13 126 39 178 

14 128 40 180 

15 130 41 182 

16 132 42 184 

17 134 43 186 

18 136 44 188 

19 138 45 190 

20 140 46 192 

21 142 47 194 

22 144 48 196 

23 146 49 198 

24 148 50 200 

25 150   

 

Голова фахової екзаменаційної 

комісії зі спеціальності       М.С. Хімич 


