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Орієнтовні питання для фахового вступного випробування 
 
1. Хто на вашу думку був диким предком великої рогатої худоби? 
2. Які тварини є родичами великої рогатої худоби? 
3. Які   види   сільськогосподарських    тварин    мають  багатокамерний  
шлунок? 
4. Яким кормам надають перевагу при годівлі свиней? 
5. Якими способами можна визначити живу масу свиней? 
6. Як називають штучне виведення молодняку з яєць птиці? 
7. Від якої птиці отримують  «харчові яйця» 
8. На вашу думку, за рахунок чого молоко скисає? 
9. Вкажіть найбільш пріоритеті  галузі  тваринництва України. 
10. В яких межах коливається відсоток води в молоці корови? 
11. Назвіть стать тіла, що відрізняє індиків від інших видів птиці. 
12. До якої групи належать кролі, нутрії, шиншили? До хутрових 
травоїдних  чи хутрових м’ясоїдних? 

13. У самок  якої птиці  найбільше проявляється інстинкт насиджування? 

14. Скільки зубів у птиці? 
15. Яка в середньому жива маса поросяти при народженні? 
16. Яку максимальну кількість опоросів можна отримати від 
свиноматки в рік? 
17. Яку продукцію отримують від ведення галузі птахівництва? 
18. Кількість поголів’я великої рогатої худоби в Україні станом на 
01.01.2022рік. 
19. Кількість поголів’я свиней  в Україні станом на 01.01.2022рік. 
20. Назвіть країни з високорозвинутим молочним скотарством. 
21. Яка вага 1л молока? 
22. На які породи поділяють курей за продуктивністю? 
23. Вкажіть вік господарського використання корів за промислової 
технології? 
24. Яка речовина придає молоку жовтого кольору? 
25. Чому яловичину вважають «червоним м’ясом»? 
26. Який вид м'яса займає перше місце у структурі світового 
виробництва м'яса всіх видів? 
27. Які ви знаєте інфекційні хвороби спільні для людини і тварини? 
28. Чим відрізняється телятина від яловичини? 

29.  Вкажіть місце на  тілі свиней, де можуть проступити крапельки поту     
30. Яку продукцію отримують від овець? 
31. Чим корисне сало для людини? 
32.  Поясніть , що таке  «шпик»? 



33.  Яка сільськогосподарська тварина найбільш анатомічно схожа до 
людини? 
34.  Скажіть,скільки поросят  може народити одна свиноматка?  Чи 
відомий Вам факт про  рекордну кількість поросят народжених однією 
свиноматкою? 
35. Як називають самця у свинарстві? 
36. З якої  частини туші свині найсмачніше м'ясо, на вашу думку.  
37.  Які частини туші свині не використовуються людиною? 
38. В якому віці і за якої живої маси можна запліднювати свинку? 
39.  Який з аналізаторів у свиней найрозвинутіший та як людина це 
використовує? 
40. Що таке рильце його функція  і де воно знаходиться?  
41. Які Ви знаєте торгові марки молока? 
42.Чим відрізняються м’ясопереробні комбінати від забійних цехів? 
43. Що собою являють комбікорми? 
44. В яких видів тварин шлунок однокамерний? 
45. Які ви знаєте молочні ознаки корів? 
46. Вкажіть від яких факторів залежить продуктивність корів? 
47. Яку кількість вовни можна зістригти з однієї вівці? 
48. Якими видами риби представлено ставове рибництво в Україні? 
49. В чому різниця між поняттями «апітерапія» та «іпотерапія»? 
50. Назвіть найкращі медоносні сільськогосподарські культури. 

 

 


