


ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
 
Програма розроблена на підставі Законів України «Про освіту» та «Про 

фахову передвищу освіту», Положення про приймальну комісію вищого 
навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 15.10.2015 р. №1085.  

Призначення програми – забезпечити проведення фахового вступного 
випробування при вступі на 1 курс (зі скороченим терміном навчання) або II 
(III) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття 
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі 
раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, 
молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра. 

Мета вступного випробування для вступу на здобуття освітньо-
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра полягає у визначенні 
рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок абітурієнтів в галузі 
ветеринарної медицини.  

Вступне випробовування включає тестові завдання з дисциплін фахового 
спрямування. Тест містить 24 завдання першого рівня складності. Кожне 
завдання містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. 
Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей. 

За результатами вступного випробовування фахова атестаційна комісія 
приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до 
коледжу. Кількість місць для зарахування на навчання визначається 
ліцензованим обсягом. 

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія 
коледжу. 

Програма містить основні питання з підготовки фахівців із спеціальності 
«Ветеринарна медицина» та перелік рекомендованої літератури. 

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 
можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе 
зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при підготовці до 
вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 
підготовки для вступного випробування. 



Питання з дисципліни 
«Анатомія та фізіологія с.г. тварин» 

1. Морфологія клітини. 
2. Система органів дихання. 
3. Система органів травлення. 
4. Система органів розмноження. 
5. Фізіологія шкіри. 

 
Питання з дисципліни 

«Фармакологія» 
1. Вітамінні препарати у ветеринарії.. 
2. Лікарські форми. 
3. Шляхи введення лікарських речовин. 
4. Аптека. 
5. Гормональні препарати. 

 
Питання з дисципліни 

«Незаразні хвороби тварин» 
1. Отруєння отруйними рослинами.  

Лікування та профілактика. 
2. Гіповітамінози та мікроелементози тварин. 
3. Хвороби передшлунків. 
4. Хвороби нирок та сечовидільної системи. 
5. Запалення та його види. 

 
Питання з дисципліни 

«Епізоотологія з мікробіологією» 
1. Патогенні мікроорганізми. 
2. Міклофлора навколишнього середовища  

і продуктів тваринного походження. 
3. Інфекційні хвороби, спільні для людей та тварин. 
4. Туберкульоз та його профілактика. 
5. Хвороби свиней. 

 
Питання з дисципліни 

«Хірургія» 
1. Післякастраційні ускладнення. 
2. Кузня. Підковування, захворювання копит. 
3. Захворювання суглобів. 
4. Рани. Класифікація ран. 
5. Опіки та обмороження. 

 
 
 

Питання з дисципліни 



«Акушерство» 
1. Патологія вагітності. 
2. Допомога при родах. 
3. Хвороби новонароджених  тварин. 
4. Хвороби вагітних тварин. 
5. Хвороби самців. 

 
Питання з дисципліни 

«Ветсанекспертиза» 
1. Методи консервування м’яса і м’ясних продуктів. 
2. Типи підприємств по переробці тварин 

на м'ясо та ветсанвимоги до їх спорудження та експлуатації. 
3. Вплив різних факторів на якість м’яса. 
4. Зміни в м’ясі при зберіганні. 
5. Вплив різних факторів на якість молока. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
 



Оцінювання фахового випробування для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра проводиться за 100-200 бальною 
шкалою. Мінімальна кількість балів, з якою абітурієнт допускається до участі у 
конкурсі становить 120 балів. 

Фахові випробування складені у вигляді тестових завдань, тест 
складається з 24 завдань. Кожне завдання має одну правильну відповідь. 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши 
всі завдання тесту, – 200 (за шкалою від 100 до 200 балів). 

Час виконання тесту – 60 хвилин. 
 

НОРМАТИВИ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТУ 
 

Кількість балів за 200-бальною 
шкалою 

Кількість правильних 
відповідей 

200 23-24 

195 22 

190 21 

185 20 

180 19 

175 18 

170 17 

165 16 

160 15 

155 14 

150 13 

145 12 

140 11 

135 10 

130 9 

125 8 

120 7 

115 6 

110 5 

100 0-4 
Рекомендована література 

 




