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ВСТУП 

 

До участі в конкурсі на навчання здобувачів вищої освіти ступеня 

«Бакалавр» за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» допускаються особи, які мають документ державного 

зразка неспоріднених ВНЗ 1-4 рівня акредитації про здобутий освітньо-

кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, або бакалавр. 

Мета вступного випробування – перевірка відповідності знань, умінь і 

навичок абітурієнтів програмним вимогам, з’ясування компетентності й оцінка 

ступеня підготовленості вступників для отримання освітнього ступеня 

«Бакалавр» за спеціальністю  204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

Вступник повинен володіти сукупністю видів знань, які передбачені 

програмою загальноосвітніх шкіл та коледжів з предмету «Біологія».  

Вступник повинен: 

 виявити базові знання із зоології та біології; 

 знати будову та життєдіяльність тварин за систематичними групами; 

еволюційний розвиток тварин; життєві цикли найважливіших представників 

основних типів і класів тваринного світу; основні поняття зоології на рівні 

особини, популяції та екосистеми; основи цитології, закономірностей 

успадкування та мінливості ознак; 

 продемонструвати навички творчого, критичного погляду на 

поставлені практичні завдання та розробки обґрунтованих пропозицій щодо їх 

розв’язання.  



 БАЗОВА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ 

 

1.1. ЗООЛОГІЯ 

Бактерії. Загальна характеристика бактерій. Різноманітність. Значення у 

природі й у житті людини.  

Організми і середовище існування. Середовище існування та його 

чинники. Розселення рослин у природі. Екологічні групи рослин. Життєві 

форми рослин. Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їх роль в екосистемах. 

Охорона природи.  

Тварини. Тваринний світ складова частина природи. Різноманітність 

тварин та їх класифікація. Роль тварин у житті людини.  

Різноманітність тварин. 

Найпростіші. Загальна характеристика та різноманітність найпростіших – 

мешканців прісних водойм (амеба протей, евглена зелена, інфузорія туфелька), 

морів (форамініфери та радіолярії) та ґрунту. Паразитичні найпростіші 

(дизентерійна амеба, малярійний плазмодій тощо). Роль найпростіших у 

екосистемах та їх значення для людини.  

Багатоклітинні. Загальна характеристика та різноманітність 

багатоклітинних тварин.  

Тип Губки. Загальна характеристика, роль у природі та значення для 

людини.  

Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика та різноманітність 

кишковопорожнинних. Роль кишковопорожнинних у екосистемах та значення 

для людини. Охорона губок та кишковопорожнинних.  

Черви. Тип Плоскі черви: загальна характеристика, різноманітність. 

Круглі черви: загальна характеристика, різноманітність. Роль кільчастих червів 

у екосистемах. Значення для людини.  

Членистоногі. Загальна характеристика типу Членистоногі. Клас 

Ракоподібні: загальна характеристика класу. Клас Павукоподібні: загальна 

характеристика класу. Клас Комахи: загальна характеристика класу. 

Особливості розвитку. Поведінка комах. Різноманітність комах.   

Молюски. Загальна характеристика, різноманітність молюсків. Роль 

молюсків у екосистемах, їх значення для людини.  

Хордові тварини. Риби. Загальна характеристика типу Хордові. Підтипи 

Безчерепні та Черепні (Хребетні). Загальна характеристика підтипу Черепні 

(Хребетні). Клас Хрящові риби: загальна характеристика класу, особливості 



процесів життєдіяльності, поведінки, різноманітність хрящових риб. Роль в 

екосистемах та господарське значення хрящових риб.  

Клас Кісткові риби: загальна характеристика класу, особливості процесів 

життєдіяльності. Поведінка і сезонні явища у житті риб. Різноманітність 

кісткових риб. Роль у водних екосистемах. Значення риб у житті людини. Рибне 

господарство. Охорона риб.  

Плазуни. Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів 

життєдіяльності й поведінки. Сезонні явища в житті плазунів. Різноманітність 

плазунів. Роль плазунів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона 

плазунів.  

Птахи. Загальна характеристика класу Птахи. Особливості 

життєдіяльності птахів. Риси пристосованості до польоту та різних середовищ 

життя. Різноманітність птахів. Розмноження і розвиток птахів. Сезонні явища у 

житті птахів. Поведінка птахів: влаштування гнізд, шлюбна поведінка, турбота 

про потомство. Перельоти птахів. Роль птахів у екосистемах. Їх значення для , 

людини. Охорона птахів. Птахівництво.  

Ссавці. Загальна характеристика класу 

Походження та систематизація класу ссавців. Перевага теплокровності у 

пристосуванні до умов життя. Будова шкіри, її похідних, скелету та внутрішніх 

органів. Особливості онтогенезу. Значення ссавців у всесвітньому біогеоценозі. 

Захист ссавців. 

 

1.2. ГЕНЕТИКА 

Предмет генетики: поняття спадковості і мінливості.. Методи дослідження 

в генетиці. 

Спадковість і мінливість. Ознака – головне поняття у генетиці. 

Класифікація ознак, їх особливості. Поняття спадковості.. Мінливість: 

класифікація і характеристика її видів.  

Цитогенетика Клітина – матеріальна основа спадковості. Роль ядра і 

цитоплазми (її органел) в передачі спадкової інформації. Хімічний склад і 

морфологія хромосом. Типи хромосом. Аутосоми і статеві хромосоми. 

Голандричність статевих хромосом. Поняття про каріотип і його аномалії. 

Методи вивчення каріотипу і побудова каріограм, ідіограм. Цитогенетичний 

контроль у селекції тварин. Мітотичний цикл. Характеристика стадій інтерфази. 

Розподіл генетичного матеріалу під час поділу клітин, мітозом і мейозом. 

Генетична і біологічна суттевїсть мітозу та мейозу 



Закономірності успадкування ознак під час статевого розмноження 

(менделізм). Г. Мендель – засновник генетики як науки. Гібридологічний 

аналіз. Домінантність і рецесивність. Поняття про генотип і фенотип. Сучасна 

генетична термінологія і символіка. Закономірності успадкування якісних і 

кількісних ознак. Види схрещування: моногібридне, дигібридне,  

Хромосомна теорія спадковості. Т. Г. Морган – засновник хромосомної 

теорії спадковості. Закон зчепленого успадкування ознак.  

Генетика статі. Типи хромосомного визначення статі. Символіка 

позначення статевих хромосом, їх видові відмінності та генетичні особливості. 

Гомогаметна та гетерогаметна стать. Патологія щодо статевих хромосом. 

Балансова теорія визначення статі, хромосомний та фізіологічний баланс статі.  

Молекулярна генетика. ДНК носій спадкової інформації. Моделі будови 

ДНК: хімічна і просторова. Реплікація молекули ДНК. Особливості моделей 

РНК (хімічна і просторова будова), їх функції. . Біологічне значення ДНК та 

РНК у системі синтезу білка у визначенні ознак та властивостей організму. 

Особливості змін поліпептидів по завершенні трансляції. Генетичний код, його 

особливості і значення.  

Закономірності зміни спадкової інформації. Мутаційна мінливість. 

Поняття про мутації та мутагенез, їх місце у загальній схемі сучасної 

класифікації мінливості. Закон  гомологічних рядів спадковості М. І. Вавілова і 

можливість його стосовно тварин.  Імуногенетика – наука про поліморфізм 

специфічних антигенів. Поняття про імунну систему і фактори імунітету 

Генетичні системи  крові та закономірності їх успадкування. Система груп крові 

у с.-г. тварин та їх номенклатура.  
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

Перелік тестових питань для вступного фахового випробування зі 

спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» з випускниками неспоріднених ВНЗ 1-2 рівня акредитації, які 

поступають на навчання за рівнем стандарту (академічним рівнем) закладів 

загальної середньої освіти. 
На фаховий вступний тестовий іспит виноситься перелік дисциплін, що 

формують систему компетенцій знань із загально-біологічних дисциплін, а саме 

зоології, генетики та загальної біології:  

Під час випробування вступнику пропонується виконати тестове 

завдання, яке включає питання технологічного  характеру, що відповідають 

базовій частині програми. Для вступних випробувань розроблено 2 варіанти 

тестових завдань по 25 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 4 бали, невірну – 0 балів. 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).  



 

Таблиця 3.1.  

Критерій оцінювання фахового іспиту 

Кількість  вірних відповідей для 

25 питань 

Оцінювання по шкалі 100-200 

балів 

0 100 

1 104 

2 108 

3 112 

4 116 

5 120 

6 124 

7 128 

8 132 

9 136 

10 140 

11 144 

12 148 

13 152 

14 156 

15 160 

16 164 

17 168 

18 172 

19 176 

20 180 

21 184 

22 188 

23 192 

24 196 

25 200 

  

 


