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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
У концепцiю фахового вступного iспиту для здобувачЬ, якi вступають

до Бiлоцеркiвського нацiоналъного аграрного унiверситету за ocBiTHbo-

науковою rrрограмою <<Ветеринарна медицина>), покJIадоно систему
компетенцiй, що вiдповiдають освiтньо-квалiфiкачiйнiй характеристицi та
блоки змiстових модулiв, що скJIадають нормативну частину змiсту освiтнъоi
lтрограми пiдготовки фахЬцiв.

Нормативною формою фахового вступного iспиту у Бiлошеркiвському
нацlонztльному ацрарному уЕlверситеп е екзамен.

Iнформацiйною базою, на пiдставi якоi формуються засоби об'екгивного
контроJIю рiвня освiтньо-науковою пiдготовки е система комгrетенцiй та
вiдповiднi блоки змiстовних модулiв, що скJIадzlють нормативну частину
змiсту ocBiTHboi црограми пiдготовки фахiвцiв.

Технологй конструюваннrI стаIIдартизованих засобiв об'ективного
контроJIю рiвня пiдготовки здобувачiв третього освiтнъого рiвня (тести,
TecToBi завданшI, сиryацiйнi завдання) базуеться на використаннi технологiй
стzlндартизованого контролю.

Всryпний фаховий iспит е засобом об'елсгивного конц)оJIю якостi вищоi
освiти пiдготовки Бiлоцеркiвського нацiонzlJlьного аграрЕого унiверситету.
PiBeHb фаховоi пiдготовки встановJIюеться опосередковано за допомогою
рiзних за формою завданъ i скгlадаеться з теоретиtlноi частини.

Фаховий всryпний iспит передбачас:
вмiння систематизувати теоретичнi i пракгичнi навички, отриманi

здобувачем вищоТ освiти за весь перiод навчаннrI за спецiалънiстю 27l
кВетеринарна медицина),

вlлъно володiти методиками теоретиrгного дослlджеЕнrl за розв'язаншt
конкретних задач по рiзних предметах;

вмiнrrя працювати на piBHi суrасних iнформацiftilтх технологiй;
пiдготовленiстъ здобувача вищоi освlти ддя садлостtйного аналiзу та

викJIаду матерiалу, вмirшя викJIадати та захрIIцати cBoi знаннrI перед
екзаменацiйною комiсiею;

вмiння аналiзувати, дослiджувати проблему (задачу) за допомогою
нових методiв дослiджень, булувати математичIIу моделъ, синтезувulи та

узагалънювати накопиtIений в процесi аналiзу матерiал, а також розробляти
певнi рекомендацii з профiлактики та лiкування тварин.

Фаховий вст5rпний iспит проводиться

умiнъ з дисцшшiн професiйного напрямку.
на пiдставi виконzшIня фахового вст}iпного iспиту комiсiя оцiнюе знання

як комппgксна перевiрка знань та

та вмiння з дисциплiн професiйного Еапряму i приймае рiшення про прийом



здобувача вищоi освiти третього (освiтньо-наукового) рiвня дIя навчашЕя за

даною спецlztпьнlстю.

1нновацlино1 науково-
технологiй дослiдженнrl
формуванням якiсноi

професiйних компетентностей, необхiднrтх дл'я

дослiдницькоi дiялъностi та впровадження суIасних
в ветеринарнiй медицинi, що вiдображаеться
пiдготовки аспiранта до науковоi кар'ери.

3мiсm проzралrлl:
1. перелiк компетеЕтностей, я ми повинен володiти магiстр, що

всц.пае до аспiранryри;
2. питання до програми;
3. список рекомендованоi лiтерат и;

4. критерii оцiнюваннrl якостi зна ъ осiб, що вступzlють до аспiрантури зi
спецiальнiстю 2I| кВетеринарна медицина> на третьому (ocBiTHbo-

науковому) piBHi вищоi освiти.
Перелiк осIIовних дисциrrлiн/блокiв, що входятъ до гrроцрами

вст)дIного iспиry:
1.кЩiагностика, лiкування та пр фiлакшгка iнфекцiйних та iнвазiйних

хвороб тварш{);
2. кЩiагностика, профiлактика та лiкуваrшrя акO/шерських, вIццрiшнiх та

хiрургiчних хвороб тваринD ;

3. <Морфологiя та фiзiологй тварию>,
Встушrа програма створена на ocнoBi знанъ програми рiвня вищоi освiти

магiстра з спецiальностi 211 ветеринарноi медпц.Iни.
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2. ПЕРЕЛIК КОМПЕТЕНТНОСТЕИ ЦIЯ ВСТУПНИКIВ ДО
АСПIРАнТ)rРи ЗI СПЕцIАЛЬнIС TI (В Е ТЕРИtIАРнА МЕДиЦИнА>>

Знання та розумiння предметноi галузi та професii.
Здатнiсть спiлпсуватися держztвною мовою, як усно, так i письмово.
Здатнiстъ спiлкуватися iноземною мовою.
Навички використання iнформацiйних i комунiкацiйних технологiй.
Здатнiсть спiлкуватися з представниками 1нших професiйних цруп рiзногс

piBrи (експертами iнших галузей знань/видiв економiчноi дiяльностi).
6. Ефекгивно rтраIцовати, як тIлен багатопрофiльноi комаЕди з наданн.я
послуг.
'7 . Умiти IФитично розгJuIдати та оцiнювати лiтературу i мультимедiйнl
ресурси.
8. Здатнiсть до навчаншI впродовж усього життя та прагненнrI до навчання ]

професifurого розвитку.
9. Здатнiсть розробити про|рами забезпеченIш епlзоотиtlного благополl"r.rя
вrдповiдно до ветеринарного зitконодавства та вимог МЕБ.
10. Здатrriстъ оцirповати та забезпечувати якiсть викоЕуваних робiт.
11, Здатнiстъ призначати та застосувати лiкарськi препарати, оцiнювати ill
ефеrстивнiсть i демонструвати процедури повiдомленшI про побiчнi реакцii.
12. Здатнiсть до розумiння значеЕня зоонозlв та
передаються через харчовi продукти, цIя здоров'я JIюдеи,
приЕципiв ана_гliзу та оцirтованнrl ix ризикiв.
13. Здатнiстъ до розумiння i пояснення irгеграцii щодо IIитань контролк
здоров'я тварин та лподей, ролi TicHoi спiвпрацi фахiвцiв ветеринарноi
медицини з лiкарями гуманноi мед{цини, практикуючими спецiалiстами 1
мережi цромадсъкоi охорони здоров'я i аншriпдсами ризикiв длrя забезпечеЕня
безпечностi продуктiв харчуваннrI.
14. Умiння використовувати пршщипи мiсцевого, нацiоналъного,
мiжнародного законодавства, стандартiв з благополrцш тварин щодс
гумzlнних методiв iх вирошlуваншI, транспортувашIя та проведеншI процедури
забою з метою використzшнrl продукгiв забою в харчовому ланцюзi.
15. Здашriстъ використовувати iнструмеrrгарiй, спецiальнi пристроТ, приlrади,
лабораторне обладIIаншI та iншi технiчнi засоби дJIя проведеннrI необхiдних
манiпуляцiй пiд час професiйноi дiялъностi.
16. Здатнiсть дотримуватися правил бiобезпеки, охорони працi, асептики та
антисеIIтики пiд час фаховоi дiялъностi.
17. Здатнiсть проводити клrtнiчнi дослiдженнrl, резуJIьтати ix аналiзу з MeToIc

формулюваншI висновкiв щодо стану т арини IIи встановленшI дiагнозу.
18. Здатнiсть застосовувати
дiагностики хвороб тварин длlя
iх загибелi.

хвороб тварин, щс
застосування

методи 1 методики патолого_анатомlчноI
встановленшI остаточного дiагнозу та приIмн

19. Здатнiстъ здiйснювати вiдбiр, пакування, зберiгання i пересиланнrI проб

ц

бiологiчного м атерiаlгу для лаб ор аторних дослiджень.



20. Здатнiсть органiзовувати i проводkIти лабораторнi та спецiальнi
дiагностичнi дослiдженнJI й аналiзувати Тх результати.
21. Здатнiсть планувати, органiзовувати та реалiзовувати заходи з лiкlъання
тварин рiзнlтх класiв i видiв, хворих на незаразнi, iнфекчiйнi та iнвазiйнi
захворюваннlI.
22. Здатнiстъ проводити акушерсько-гiнекологiчнi та хiрургiчнi заходи i
операцii.
23. Здатнiстъ володiти навичками монiторингу €}нестезованих тварин,
загапьною i мiсцевою анестезiею, транквiлiзацiею тварин та управлiння болем.
24. Здатнiсть використовувати критерii евтаназii за принципом бiоетики.
25. Здатнiстъ розробляти стратегii безпечного, санiтарно-обумовленого
утриманнrI тварин.
26. Здатнiсть застосовувати знаншI з бiобезпеки, бiоетики та добробуту тварин
у професiйнiй дiятrьностr.
27. Здатнiстъ розробляти та реалiзовувати заходи, спряп,rованi на захист
населеншI вiд хвороб, спiльних дJI;I тварин i шодей.
28. Здатнiсть розробляти стратегii профiлактики хвороб рiзноi етiологii.
29. Здатнiсть органiзовувати ЕагJuIд i контроль за виробництвом, зберiганrrям,
транспортуваннrIм та реалiзацiею продукцii, тваринного i рослинного
походженшI.
30. Здатrriстъ оберiгашr довкiлля вiд забруднення вiдходами тваринництвц а
також матерiашами та засобами ветеринарного призначеннrI.
З1. Здатнiсть здiйснювати маркетинг i менеджмент ветеринарних засобiв та
посл}.г у ветеринарнiй медицинi.
З2, Здатнiсть використовувати спецiалiзованi процрамнi засоби дJIя виконання
професiйЕих завдань,
33. Здатнiсть здiйснювати просвiтницьку дiялънiстъ серед працiвникiв галузi
та населення.
34. Здатнiоть органiзовувати, здiйснювати i контроrповати документообiг пiд
час професiйноi дiялъностi.
35. Здатнiсть провод.Iти шцл{не осiменiння
контроJIю й iнтенсивного вiдтворення та
здоров'я самок i самцiв.
36. Здатнiстъ використовувати cBoi професiйнl можттивост1 дJIя сцрияння

ветеринарii кСдиного здоров'я>>,

ветеринарного охорони здоров'я.
37. Щемонструвати здатнiстъ справ тися з неповною iнформацiею, мати
справу з непередбаченими обставrтнами, i адапIуватися до змiн.
38. Проводити повне кгriнiчне обстеження i демонструвати здатнiсть у
прийняггi кrriнiчних рiшеннях рiшень.

тварин, застосовувати методи
забезпечувати репродуктивне



3. ПЕРЕЛIК ОСНОВНИХ ПИТАНЬ
3.1. Перелiк основних питань iз <<Щiагностики, лiкування та

пр о фiлактики. iнфекцiйних та irrB а зiйних. хв оро б тва рию>
дIIя шдготовки до здац вст)дIних 1спитlв:

1. Iнфешдiйна хвороба,Ii перебiг та форми прояву;
2. ПроникненнrI та розповсюдження патогенних мiкробiв в органiзмi
тварини;
З. Iмунобiологiчна реактивнiсть (сприйнятлtrвiсть i резистентнiсть
тварин) та ii роль у епiзоотичному процесi;
4. Неспецифiчна та специфiчна резистентнiстъ тварин до iнфекцiйних
хвороб;
5. Епiзоотичний ланцюг i його ланки;
6, Механiзм передачi збудника iнфекцii та його епiзоотичне значення;
7. Природна осередковiсть хвороб. Резервуар збу.шrика iнфекцiйноi
хвороби;
8. Загаrrьна i специфiчна профiлактика iнфекцiйних хвороб;
9, Лабораторна дiагностика, лiкування та профiлактика сибiрки;
10. Лабораторна дiагностика та профiлактика ryберкульозу;
11. Лабораторна дiагностиката профiлчlктика бруцельозу;
Т2. Лабораторна дiагностика, лiкування та профiлакгика лептоспiрозу;
13. Лабораторна дiагностика та профiлактика яIщуру;
|4. Лабораторна дiагностика та профiлактика сказу тварин;
15, Лабораторна дiагностика та профiлактика лейкозу великоi рогатоi
худоби;
1б. Iнфекцйний перитонiт KoTiB;
|'7 , Лабораторна дiагностика та профiлактика хвороби Лайма;
18. Лабораторна дiагностика, лiкування та профiлактика трихофiтii;
19. Щiагностичнi крI,rгерii дшя iнфекцiйних хвороб тварин;
20. ЕпiзоотологiчЕе дослiдженIuI, завданняi схеми;
2|. IIIляхи i фактори гrередачi збудника iнфекчii;
22. Епiзоотичне вогнище, неблагопоJýлIний гrункг i загрозrпrва зона,
2З. Лабораторна дiагностика, лiкування та профiлактика лiстерiозу;
24, Лабораторна дiагностика, лiкування та профiлактика пастерельозу.
25. Лабораторна дiагностика, лiкуваrгня та профiлактика парвовiрозу
собак,
26, Лабораторна дiагностика, лiкрання та профiлактика чуми собак;
2'l, Лабораторна дiагностика, лiкування та профiлактика правця;
28. Панлейкопенiякотiв;
29. Лабораторна дiагностика, лiкування та профiлактика бешrо<и свиней;
30. Африканська чума та кJIасиtша чума свиней;
31. Методи профiлалсгики;
З2. Емерджентнi та екзотиЕIIIi iнфекцii,
ЗЗ. Заразнiхворобидикихтварин;



З4. Епiзоотичниймонiторинг;
35. Вiруси iх структура i форма. Репродукцiя BipyciB i ii стадii;
З6. Антигени бактерiй та BipyciB (кrrасифiкацй i роль у забезпеченнi
tIр отективного iMyHiTeTy) ;

З'l . Резистентнiсть мiкроорганiзмiв. Методи визначеннrI чlrгливостi
мiкроорганiзмiв до шrгибiотикiв ;

38. Лабораторна дiагностика, лiкування та гrрофiлактика боryлiзму;
З9. Щиференцiальна дiагностика Е. coli та бшсгерiй роду Sаlmопеllа;
40. Iмунологiчнi реакцii (серологiчнi, алергiчнi);
4l. Фасцiолъоз жуйних тварин;

42. Опiсторхоз м'ясоiдr*тх;
4З. Тенiоз - цистицеркоз бовiсrмй;
44. Ехiнококоз тварин;

45. Щистицеркозтенуiкольний;
46. Щифiлоботрiоз м'ясоТдних;
4'l . Монiезiоз овець;

48. Аскароз свиней;

49. Параскароз коней;
50. Щиктiокаулъоз жуiпllтх тварин;
51. Езофагостомоз свиней;

52. Трихiнелъоз;
5З. Щирофiлярiоз;
54. Стронгiлоiдозсвиней;
55. Псороптози тварин
5б. Гiподермоз веJIикоi рогатоi худоби;
5'7. Гастрофiльозконей;
58. Бабезiози тварин;
59. Токсогrлазмоз;

60. Саркоцистоз сiлъсъкогосподарсъкихтвариII;
61. Визначення та характеристика ЛДrоо,ЛДrотаЛЩ6;
62, Щiюча речовина. Розрахунки дiючоi речовини (скiлъки |рам дrючоi

речовини мiститься у 200 мл2OО/о-ътого розчину);
63. Препарати iз групи збулжуючих ЦНС, що виrIвJuIють мiсцеву,

рефлекгорну, резорбтивну лii,
64. Концеrrграцii бактерицидних властивостей етилового спирту,
65. Група сIIотворних короткоi дii що використовують як наркозний засiб,
66, Особливостi дii Атропiну сульфаry;
67 . Харалсгеристика фармакологiчноi грули Енрофлоксацину та Байтрилrу;



68. Харакгеристика фармакологiчноi групи Гентамiцину сульфат та

Стрептомiцину сульфат;

69. Каренцй речовин та антибiотикорезистентнiсть,
'70. Групи антибiотикiв, що використовуютъ у якостi хiмiотерапевтичних
засобiв за хронiчного перебiгу хвороби;
'7|. Харакгеристика тiогrентал натрiю,
'72. Iнгаляцiйнi наркотичнi засоби дпя наркозу;
'7З, Ненаркотичнi синтетичнi анальгетики;
74. Неirrгатrяцiйнi анестетики;
'75, Показання та застосуваншI сульфокамфокаiну;
'7 6. Салiцилати;
7'| , Нейролептики рiзних грyп;
78. Властивостi препараry <фенiлджекг> (дiюча речовина бутадiон);
79, Мiсцевi анестетики та способи ix використанIuI;

80, Щiя на IФов амiнокапроновоi кисJIоти.
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1.

2.
.!
J.

3.2. Перелiк основних питань iз <<Щiагностики, профiлактики та
лiкування акушерських, внутрiшнiх та хiрургiчних хвороб тварию>

для пiдготовки до здачi вст)дших 1спитrв:
Загалъна профiлактика хвороб тварин. Аналiз годiвлi та якостi KopMiB;

ЩиспансеризаЦiЯ та ii значеннjI у профiлакгицi хвороб тварин;
його диференцiацiя вlд

4.
5.

8.

9.

Травматичний перикардит

ретикулоперитонlту;
ЩиферешчzLльна дiагностика хвороб мiокарда;
Класифiкацiя пневмонiй. Щiагностичнi та лiкувалънi алгоритми за

катараJIьноi бронхопневмонri та ii пр офiлактика;
6. Хвороби передIIIJIlтrкiв у ВРХ: дiагностика та лiкуванrrя,
'7. Класифiкацiя хвороб коней з синдромом колiк. Загальнi правила
дiагностики та лiкування;

OcHoBHi синд)оми за хвороб печiнки;
Гепатодистрофй: етiологiя, патогенез, симп оми, дiагностичнr та

лiкувальнi алгоритми. Пр офiлrlктика хворо б гrечiнки;
10. Сечокам'яна хвороба у домашнiх тварин: етiологЙ, симптоми
дiагностичнi та лiкувальнi zulгоритми,
11. Кетоз KopiB. етiологiя, патогене , симптоми, дiагностика, лiкування та
профiлактика;
|2. Остеодистрофй: етiологiя, патогенез, симптоми, дiагностика, лiкування
та гrрофiлzlктика;
13. Пiсляродова гiпокалъцlемul: етlологш, патогенез, симптоми,
дiагностика, лiкуваннrl та профiл€lктика;
74, А-гiповiтамiноз: етiологiя, дiагностика, лiкрання та профiлактика;
15. D- гiгrовiтамiноз; етiологй, патогенез, симптоми, дiагностика,
лiкрання та профiлактика;
|6. Класифiкацiя шлуIIково-кишкових хвороб новонародженого
молодняку. Етiологiя, патогенез, симптоми диспепсii;
|'7 . OcHoBHi нzшрями лiкування та профiлакгики rrшунково-кишкових
хвороб новонародженого молодшку;
18. Iмунодефiцитний станновонародженого молодняку;
19, Алiментарна анемiя i гiпоглiкемiя поросят;
20. Загалънi правила дiагностики та лiкрання отруснъ;
2Т. MacoBi кон'юнктиво-кератити у велшкоi рогатоi худоби. етiологiчнi та
технологllшl чинники, лiкуваJIь но-проф iлакгичнi заходи ;

22, Некробалсгерiознi ураженнrI кiнцiвок у великоi рогатоi худоби.
етiологiчнi та технологiчнi чинники, профiлактичнi заходи,

Специфiчна хiрургiчна iнфекцй (актиrrомiкоз, ботрiомiкоз, правець) ;

Профiлактика хiрургiчноi iнфекцii у тварин;
Травматизм у тварин: Iglасифiкацiя i профiлактика;
Молекулярно-бiологlчнl основи кlсткового метаболiзму;

2з.
24.
25,
26.
2,7 . Фармакологiчнi засоби корекцii запаJIьнID( процесш ;
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з8.
з9.

40, Зупинка фовотечi та боротьба з крововтратою;
4L. Хiрургiша iнфекцй:
профiлаrсгrки i лiкуванrrя ;

класифiкацiя, патогенез, ocHoBHi принципи

42. Абдомiнчlльна хiрургiчна патологuI: кпасифiкацiя, видовi особливостi
нозологiчних форм, м9тоди лiкування,
4З. Методи лiкування переломiв Kic ок;
44. Хвороби суглобЬ: юrасифiкацiя, етiологй, патогенез i лiкування

28. Онкопатологiя у тварин: кJllнlко-патоморфологiчна клаоифiкацiя та
методи лlкування;
29. Ламiнiти у великоi рогатоi хулоби;
30. Фармакологiчнi засоби анестезiологiчного забезгrечення дiагностичних
i лiкувалъЕих заходiв у тварин,
31. Види знебоrповання) ix класифiкацiя та характеристика;
З2. НейролептанаJIгезuI як елемент анестезlологiчного забезпечешIя;
З3. Монiторинг анестезованих тварин i фармакологiчнi засоби цlя
загалъного знебоrповання;
З4. Бiологiя ранового процесу,
З5. Видовi особливостi загалъних процесiв i патогенетичнi засоби ix
лiкування;
З6, Класифiкацiя ран, методи контролю перебiгу ранового процесу та
лiкування;
З7. Класифiкацй хвороб KicToK i молекулярно-бiологiчнi механiзми
регенеративн ого остеогенезу;

Травма i травматизм (поняття, кJIасифiкаrй, профiлактичнi заходи);

Щегенеративно-дистрофiшri хвороби суглобiв (артрози, остеохондрози,
дисгшазii);

артритlв;
45. Хвороби очей: кгrасифiкацй, етiологiя, патогенез i лiкування
кон'юнктлшiтiв i кератитiв;
46. Проблеми хiрургiчноi патологii у KopiB на молочних фермах;
4'7 . Хвороби ратицъ у великоi рогатоi худоби;
48. Хвороби копит у коней,
49. Щiагностика хвороб кiнцiвок;
50. Хвороби шкiри: rоrасифiкацiя, екзема, дерматити. пiодермii.
51. Трансплантацй ембрiонiв.
52. Технологiчнi особливостi штrIного осiменiння свиней.
53. Технологiчнi особливостi шт}л{ного осiменiння KopiB.
54. Технологiчнi особливостi штrIного осiменiння кiз i овець.
55. Гiпоталамо-гiпофiзарна система регуляцiТ репродулсгивноi функцii
самок.
56. Акушерськадиспансеризацiя.
57. Гiнекологiчнадиспансеризацiя.
58, KecapiB розтиЕ.

1з



59.
60.
61.
62.

бз.
64.

65.
66.
6,|.

б8.
69.
70,

Гормональна функчiя ясчникiв.
Хвороби яечникЬ.
Функцiя та видовi особливостi придаткових статевих зztjlоз самцiв.
патологii матки.
Екзо- та ендофактори впливу на статеву циrшiчнiсть.
Фiзiологй та видовi особливостi родiв.
Фаrсгори зниженIuI загшiдненостi оамок.
Методи та фармакозабезпеченшI лiкування KopiB за метриту.
Мастит.
Затримантrя послiду.
Профiлактика неплiдностi самок.

,Щiагностика вагiтностi.
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1.

2.
a

4.
5.
6.
,7.

8.

9.

10.

3.3. Перелiк основних питань iз <<Морфологiя та фiзiологiя тварию>
для пrдготовки до здачr вступних lспитlв:

Бiологiчне значеннrI заплiднення.
Ретикуло-ендотелlzlJlъна система.
Поняття шро онтогенез. Основний бiогенетичний закон Геккеля.
Мiотичне дiлеrтrя клiтин.
Бiлок сентизуюча система клiтини.
Особливостi розвитку птахiв.
Нейроглiя. ii гiстоструIстура та класифiкацй.
Гiстоструктура печiнки,
Морфофункцiональна структура молочноi залози. Секрецiя молока.
Загальна морфо функцiонzlльна характеристика нервовоi системи та ii

гlстогенез.
1 1. Анатомiчний сIflад та
вегетативноi HepBoBoi системи

морфо функцiональна

12. Морфо-ф5rнкцiональна хараIсгеристика лiмфатичноi
анатомlчний склlад та зв'язок з кровоносною системою.
13. Морфо-функцiонапьна характеристика органiв кровотвореншI та
1мунного захисry.
|4, особливостi анатомi.шоi булови та розташуванIuI центрiв соматичноi
нервовоi системи.
15. Органи чутгя) ix хараrсгеристика понJIття про анzшiзатори.
16. Загаrгьна характеристика внутрiшнiх органiв, значення ix у розвитку i
житгсдiялъностi органiзму, загаjlънi закономiрностi ix будови.
77. Закономiрностi булови тваринного органiзму, ocHoBHi прояви життя та
системи, якi ix забезпечують.
18. Загальна характеристика скелета, його будова, подiл на вiддiли,
функцiонzlльне значення, вILпив ).мов утриманшI, годiвлi, експгIуатацii та
iнших фалсгорiв на його розвиток i функцiонуваншI.
19. Будова кiстки, як органу, хiмiчний скrrад, фiзичнi властивостi, розвиток
в онтогенезi.
20. Анатомiчна будова допомiжних органiв м'язiв, iх футrкцiонzшьне
значення.
2l, Вагiтнiстъ у сiльсъкогосподарсъких тварин, ii характеристика та
особливостi.
22. Сrруr.rура i функцii м'язiв.
23, Склад лiмфи, ii властивостi та фiзiологiчна ролъ.
24, ГIлазма KpoBi, ii склад та властивостi,

Елелсгричнi явища в кивих ткzlниЕах.
Органи сл}Dry ссавцiв.
Поняття про рефлекс i рефлекгорну дугу.
Принцип гомеостzlзу та покЕlзники гомеостzlзу.

харiжтеристика

системи, ii

25.
26.
2,1 .

28.
29. Процеси травленнrI у жуйних тварин та iх регуляцй.
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з0.
31.
32.
JJ.
з4.
35,
з6.
3,7 .

38.
39,
40.
41.
42.
43.
IФoBi.
44.
45.
46.
4,1 .

Завдання фiзiологii як науки та iсторiя ii розвитку.
Механiзм зсiдання KpoBi та фактори, якi його обумовлпоють.
Фiзiологiя дихання ссавцlв.
Еритрочити, iх кiлькiсть, характеристика та фiзiологiчна роль.
Щитоподiбна залоза, ii гормони та механiзм дii.
Мембранний потенцiа-гr дiI та його значеншI.
OcHoBHi гемо-динамiчнi показники та значення судинноi системи.
Бiлки та ix значеншI у живленнi органiзму, регуJuIцiя бiлкового обмiну.
Особливостi функцiонувантrя гладких м'язiв у тварин
Фiзiологй обмiну речовин i методи його вивченЕrI.
Нервова i гуморалъна регуJIяцЬ ендокринних зzlJIоз.

Щвi сигналънi системи дiйсностi в органiзмi осавцiв.
Предмет, завданнrI фiзiологiT та видатнi вченi.
OcHoBHi функцii KpoBi, коагуJuIторна та антикоагуJuIторна системи

Газообмiн в легешIх та його регуляцiя.
Скпад лiмфи та ii властивостi, Teopii утворення лiмфи.
Вегетативна нервова система та ii роль в органi мl тварин.
Фiзiологiя м'язовоi системи, тонус м'язiв, види скороченнrI та сили

м яза.
48. Гемоглобiн, його види) властивостi i значенIuI в газообмiнi.
49. Терморегуляцiя, rr фiзичнi та хiмiчнi механiзми.
50. Види бiострумiв тварин та ix практиtIне значеннrI для ветеринарноi
медицини.
51. Гiпоталамо-гiпофiзарна система i ii значення дJIя ff(ивого органiзму.
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4. Критерii оцiнювання якостi знань осiб, що вступають до
аспiранryри за спецiальнiстю 211 <Ветеринарна мiкробiологiш> на

третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi вищоi освiти

Пiдсумковi оцiнки Критерii оцiнювання знань
1 1 J 4
А Вiдмiнно 90_100 вступник до аспiрантури виrIвив всебiчнi,

систематичнi та глибокi знаннrI навчыIьного
матерiалу, дисциплiни, передбаченою
програмою; засвоlв ocнoBrтy та додаткову
лiтературу, рекомендоваЕу програмою; проявив
творчi здiбносгi в розумiннi, логiчному,
стислому та чiткому траIсгуваннi навчального
матерiалу; засвоiв взаемозв'язок ocHoBHlD(
понять дисциплiни, iх значеннrt дJul подальшоТ

професiйноi дiяльностi
в Дуже добре 82-89 вступник до асшрантури виrIвив систематичнl

та глибокi знання навчального матерiалу
дисциплiни вище середньою рiвrrя;
продемонстрував умiння вiльно викоIIувати
завданнrц rrоставленi перед ним та передбаченi
програмою, засвоiв лiтературу, рекомендовану
програмою; засвоiв взаемозв'язок ocHoBHI,D(

поняIть дисциплiни, ixHe значеннrI для
подальшоi професiйноi дiяльностi

с Щобре 75-81 вступник до аспiрантури виrlвив загч}JIом добрi
знаннJI навч€urьного матерiапу дисциплiни за
виконаннrI передбачених програмою завдань,
але припустив низку помiтнлж помилок; засвоiв
основну лiтературу, реко мендов ану пр огр амою ;

показав систематичний характер знань iз
дисциплiни; здатний до самостiйного
використання та поповненнrI надбанлж знаЕь у
процесi навчання

22



l.

2.

ПояснювrUIьна записка

Перелiк компетентностей

змIст

дjIя вст}.пникiв до аспiрантури зi

ст
a
J

5

7

,7

спецiальнiстi <<Ветеринарна медицина)
a
1 Перелiк основних питань

3.1. Перелiк основних питанъ iз кЩiагностиIси\ лiкування та
профiлакгики iнфекцiйних та iнвазiйних хвороб тварин) дJIя

пiдготовки до здачi всц/IIних iспитrв
3.2. Перелiк основних питань iз кЩiагностики, профiлалсшrки та |2

лiкування акушерських, внугрiшнiх та хiрургiчних хвороб
тварин) для пiдготовки до здачi вступних iспитiв

3.3. Перелiк основних питань iз <tlчIорфологiя та фiзiологiя тварин>>

для пiдготовки до здачr вступних iспитrв
4. Критерii оцiнювання якостi знанъ осiб, що вступають до

асгriранryри за спецiа.rrьнiстю 2|| <<ВетеринарЕа

мiкробiологiя> на третьому (освiтнъо-науковому) piBHi вищоi
освiти
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