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ВСТУП 

Програма фахових випробувань для вступу на ОР “Магістр” спеціаль-

ностей 211 “Ветеринарна медицина” та 212 “Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза” вступникам, що мають ОР “Бакалавр” кваліфікації "ветеринарної 

медицини”, включає теми змістовних модулів дисциплін, які передбачені 

освітньо-професійною програмою підготовки за спеціальностями 211 “Вете-

ринарна медицина” та 212 “Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза”, 

примірними навчальними планами підготовки галузі знань 21 “Ветеринарна 

медицина”, спеціальностей 211 “Ветеринарна медицина” та 212 “Ветеринар-

на гігієна, санітарія і експертиза”. 

Тестові завдання для вступу на навчання за  освітньім ступенем «Ба-

калавр» складається з 25 запитань із комплексу фахових дисциплін, предста-

влених запитаннями, що потребують обрання однієї або кількох відповідей із 

запропонованого набору варіантів, вибору відповідності або їхньої послідов-

ності. 

Метою тестування за фахом є перевірка відповідності знань, умінь і 

навичок вступників програмним вимогам, з’ясування компетентності та оці-

нка ступеня підготовленості вступників для отримання ОС «Бакалавр». 

Оцінювання знань вступників на вступних випробуваннях здійснюєть-

ся за шкалою від 100 до 200 балів. За правильне розв’язання одного питання 

вступник може отримати 4 бали. Відсутність відповіді або неправильна від-

повідь оцінюється в 0 балів. Мінімальна кількість балів для подальшої участі 

у конкурсному відборі повинна складати 100 балів. Час виконання тестових 

завдань становить 60 хвилин. 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА ЇХ РОЗДІЛІВ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ІСПИТ 

 

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки: 

1. Акушерство, гінекологія і біотехнологія у ветеринарній медицині. 

2. Ветеринарно-санітарна експертиза. 

3. Ветеринарна фармакологія. 

4. Оперативна хірургія і топографічна анатомія та загальна і спеціальна 

хірургія. 

5. Епізоотологія та інфекційні хвороби. 

6. Паразитологія та інвазійні хвороби. 

7. Клінічна діагностика хвороб тварин та внутрішні хвороби тварин. 

8. Патологічна фізіологія і патологічна анатомія та розтин. 

 

 



Дисципліни професійної та практичної підготовки та теми їх зміс-

товних модулів, що виносяться на іспит 

Дисципліна Теми змістовних модулів 

Акушерство, гінеко-

логія і біотехнологія 

у ветеринарній меди-

цині 

Анатомія і фізіологія статевої системи самок і сам-

ців. Природне і штучне осіменіння. Техніка штуч-

ного осіменіння самок і методи підвищення заплід-

неності. Особливості утримання, годівлі і викори-

стання плідників. Фізіологічні основи 
і методи одержання сперми. Фізіологія і біохімія 

сперми. Методи оцінки якості сперми. Технологія 

розбавлення, зберігання і транспортування сперми. 

Організація роботи на племпідприємствах і пунктах 

штучного осіменіння сільськогосподарських тва-

рин. Трансплантація ембріонів. Запліднення, фізіо-

логія та діагностика вагітності. Патологія вагітнос-

ті. Фізіологія родів і післяродового періоду. Пато-

логія родів, рододопомога. Патологія в післяродо-

вий період. Фізіологія і патологія новонароджених 

тварин та молочної залози. Причини і форми неплі-

дності. Гінекологічні захворювання. Стимулювання 

статевої функції тварин 

Ветеринарно-

санітарна експертиза 

Забійні тварини та категорії їх вгодованості. Транс-

портування забійних тварин, продуктів і сировини 

тваринного походження, ветеринарний контроль на 

транспорті. Підготовка худоби і птиці до забою. 

Підприємства з переробки забійних тварин. Основи 

технології і гігієна переробки забійних тварин. Ор-

ганізація і методика післязабійного огляду туш і 

органів. М’ясо і методи визначення його доброякі-

сності. Ветеринарно-санітарна експертиза продук-

тів забою худоби і птиці у разі інфекційних, інва-

зійних, незаразних хвороб. Харчові отруєння. Пе-

реробка і знезаражування м'яса від вимушено заби-

тих і хворих тварин. Гігієна одержання, технологія 

виробництва і ветсанекспертиза молока і молочних 

продуктів, яєць. Ветеринарно-санітарна експертиза 

харчових продуктів на ринках. 

Ветеринарна фарма-

кологія 

Загальна та спеціальна рецептура. Лікарські форми 

і технологія їх виготовлення. Суть і види дії фарма-

кологічних засобів. Дозування лікарських речовин. 

Способи і шляхи введення ліків в організм тварини. 

Всмоктування, розподіл, біотрансформація, вида-

лення речовин з організму. Отруєння лікарськими 

речовинами. Протимікробні, противірусні та про-

типаразитарні засоби. Хіміотерапевтичні засоби. 



Антигельмінтні, кокцидіостатичні, інсектоакарици-

дні засоби та дератизаційні препарати. Речовини, 

які діють переважно на центральну нервову систе-

му та які діють переважно в ділянці чутливих нер-

вів. Речовини, які діють на органи, що інервуються 

еферентними нервами. Засоби, що діють переважно 

на процеси обміну речовин в організмі тварин. За-

соби, які використовують для прискорення росту та 

відгодівлі тварин. Фітотерапія 

Оперативна хірургія і 

топографічна анато-

мія та загальна і спе-

ціальна хірургія. 

Основи профілактики хірургічної інфекції та орга-

нізація хірургічної роботи. Фіксація та знеболю-

вання тварин Елементи хірургічних операцій. 

Ін’єкції, вливання, пункції. Запобігання рогоутво-

ренню в телят і обезрожування дорослої великої 

рогатої худоби. Пов’язки. Кастрація тварин. Зага-

льні дані про хірургічні захворювання, методи їх 

лікування і профілактики. Хірургічна інфекція та її 

клінічний прояв. Новоутворення, хвороби шкіри, 

кровоносних і лімфатичних судин, периферичних 

нервів. Хвороби в ділянці голови, шиї, живота і 

прямої кишки. Хвороби сечостатевих органів. Діаг-

ностика хвороб кінцівок. Хвороби м’язів, сухожил-

ків, сухожилкових піхв, слизових сумок, суглобів та 

кісток. Хірургічні хвороби тварин в промислових 

комплексах. Короткі відомості про будову і функ-

цію копит. Хвороби копит. Способи дослідження 

очей в тварин. Хвороби очей 

Епізоотологія та ін-

фекційні хвороби з 

мікробіологією 

Морфологія, фізіологія та поширення мікроор-

ганізмів у природі. Спадковість і мінливість мікро-

організмів. Вплив зовнішніх умов на мікроор-

ганізми. Основи вчення про віруси. Вчення про ін-

фекцію, імунітет, епізоотичний процес. Про-

тиепізоотичні заходи. Дезінфекція, дератизація, 

дезінсекція. Терапія у разі інфекційних хвороб. 

Сибірка, анаеробні інфекції, пастерельоз, туберку-

льоз, бруцельоз, лептоспіроз. сальмонельоз, 

хламідіози, туляремія, лістеріоз, сказ, хвороба 

Ауєскі, ящур, віспа, актиномікоз, аспергильоз, 

стахіботріотоксикоз, фузаріотоксикоз, трихофітія, 

набрякова хвороба поросят, колібактеріоз, сальмо-

нельоз, диплококова інфекція, анаеробна дизентерія 

молодняку сільськогоспо-дарських тварин, ро-

тавірусна та реовірусна інфекції, актинобацильоз, 

аспергітоксикоз, дерматомікози. Хвороби молодня-

ку. Хвороби рогатої худоби, свиней, коней птиці, 



дрібних тварин. Хвороби бджіл та ставкових риб 

Паразитологія та ін-

вазійні хвороби 

Біологічні основи паразитології. Загальні дані про ін-

вазійні хвороби. Протипаразитарні заходи. Загальні 

дані про гельмінти та хвороби, які вони викликають. 

Діагностика гельмінтозів. Трематодози, моногенедо-

зи, цестодози, акантоцефальози, нематодози. Загальні 

дані про комах та хвороби, які вони викликають. Ен-

томози. Комахи – переносники збудників заразних 

захворювань Акареформні кліщі та хвороби, які вони 

викликають. Паразитоформні кліщі. Загальні дані про 

найпростіші та хвороби, що ними викликаються. Пі-

роплазмідози, кокцидіози, хвороби, що викликаються 

джгутиковими. Ціліатози 

Клінічна діагностика 

хвороб тварин та вну-

трішні хвороби тва-

рин 

Основи клінічної діагностики тварин. Дослідження 

серцево-судинної, нервової та сечової системи, сис-

теми дихання, травлення, крові. Історія хвороби. 

Загальні заходи профілактики внутрішніх незараз-

них хвороб тварин. Основи загальної терапії та фі-

зіотерапії, терапевтична техніка. Хвороби сечової, 

серцево-судинної і нервової систем. Хвороби орга-

нів дихання, травлення. Отруєння. Хвороби обміну 

речовин, ендокринної та імунної системи. Хвороби 

шкіри. Спадкові хвороби. Методика проведення 

диспансеризації тварин 

Патологічна фізіоло-

гія і патологічна ана-

томія та розтин 

Патологія серцево-судинної системи, крові і ор-

ганів кровотворення, органів дихання, травлення, 

сечостатевої, ендокринної та нервової систем. Па-

тологія обміну речовин. Отруєння. 

Вчення про хворобу. Загальна етіологія. Роль фак-

торів зовнішнього середовища у виникненні хво-

роб. Вчення про патогенез. Реактивність організму, 

запалення, некроз, атрофія, дистрофія, гіпертрофія і 

регенерація, пухлини, вади розвитку, смерть. Роз-

лади теплорегуляції. Гарячка. Лейкози, інфекційні 

хвороби, мікози і мікотоксикози, інвазійні хвороби. 

Розтин трупів тварин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

1. Виберіть препарати та методи для комплексного лікування за 

гострого післяродового метриту у корови: 

а) внутрішньоматково ентеросгель, гінобіотик; масаж матки та внутрі-

шньом’язово окситоцин; новокаїнова блокада тазового сплетіння за А.Д. Но-

здрачовим; внутрішньом’язово катазал; АСД-2; 

б) внутрішньоматково розчин фурациліна (1:3000), внутрішньом’язово 

тривіт, сурфагон або фертагіл, новокаїнова блокада нервів вим’я за Б.О. Баш-

кіровим; трансректальний масаж яєчників; 

в) внутрішньоматково мазь “Левоміколь або розчин кальцію хлориду; 

внутрішньом’язово тетравіт, прогестерон; внутрішньотазова провідникова 

анестезія зовнішніх статевих органів за І.І. Вороніним, масаж вагінальної ча-

стини шийки матки. 

 

2. За природних умов існують наступні шляхи зараження збудни-

ком актинобацильозної плевропневмонії: 

а) аліментарний; 

б) аерогенний; 

в) контактний (при паруванні); 

г) трансмісивний. 

 

3. Патогенетична терапія спрямована: 

а) на поповнення нестачі життєво необхідних речовин в організмі. 

б) на механізм розвитку хвороби; 

в) на нормалізацію функцій нервової системи. 

г) на усунення симптомів хвороби. 

 

4. Які симптоми можуть проявлятися в еректильній стадії шоку? 

а) збудження тварини; 

б) зниження температури тіла; 

в) зниження артеріального кров’яного тиску. 

 

5. Для яких цілей проводиться розтин: 

а) з діагностичною метою; 

б) з науковою метою; 

в) з ініціативи власника тварини; 

г) за наполяганням страхового агента. 

6. Що таке безпечний харчовий продукт? 

а) харчовий продукт, призначений для споживання людиною, виготов-

лений в умовах переробного підприємства будь-якої форми власності; 

б) харчовий продукт, який не відповідає вимогам, встановленим Зако-

нодавством; 

в) харчовий продукт, який не створює шкідливого впливу на здоров’я 

людини та є придатним для споживання; 



г) харчовий продукт, що має високі показники якості. 

 

7. За якого гельмінтозу використовують діагностичну дегельмінти-

зацію: 

а) фасціольоз; 

б) монієзіоз; 

в) опісторхоз; 

г) дикроцеліоз. 

 

8. Для приготування 200 мл 20 % розчину глюкози потрібно відва-

жити порошку глюкози: 

а) 20 г; 

б) 40 г; 

в) 80 г; 

г) 100 г. 
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