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1. Опис навчальної дисципліни 
Біологія птиці 

 

 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  Другий (магістерський) 

Ступінь вищої освіти  магістр 

Спеціальність  204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва»  
Магістерська програма «Сучасні технології промислового птахівництва» 
 

Характеристика навчальної дисципліни 
 

Вид вибіркова 

Загальна кількість годин  90 

Кількість кредитів ECTS  4 

Кількість змістових модулів 3 

Курсовий проект (робота) (за наявності)  

Форма контролю іспит  

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 
 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки (курс) ІІ ІІ 

Семестр ІІІ ІІІ 

Лекційні заняття 20     год. 20     год. 

Практичні, семінарські заняття      год.     год. 

Лабораторні заняття 30     год. 30     год. 

Самостійна робота 40     год. 40     год. 

Індивідуальні завдання      год.  

Кількість тижневих аудиторних   

годин для денної форми навчання 

5     год. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

     Метою і завданням  дисципліни “Біологія птиці”  є вивчення біології 

різних видів с.-г. птиці з метою впроваджувати досягнення біологічних наук 

у практику промислового птахівництва.  Біологія птиці об’єднує комплекс 

наук, що вивчають форму, будову організму у зв’язку з паратиповими 

факторами. У дисципліні “Біологія птиці” розглядаються питання з інтеграції 

морфології, фізіології та біохімії цих тварин. Зокрема вивчаються такі 

питання як розвиток систем і органів в процесі онтогенезу, особливості 

утворення яйця, обміну речовин та енергії і терморегуляції птиці, біології 

розмноження, поведінка різних статево вікових груп, адаптація до 

навколишнього середовища. Основне завдання дисципліни “Біологія птиці” – 

це вивчення процесів життєдіяльності окремих органів, систем та організму 

загалом, що дозволяє свідомо змінювати у потрібному для людини напрямку. 

У нашій країні здійснюється комплекс заходів щодо підготовки 

спеціалістів, які б працювали в різних галузях тваринництва, в т.ч. і у 

птахівництві. Для подальшого розвитку птахівництва потрібно значну 

увагу приділяти якісті підготовки кваліфікованих фахівців. 

Промисловому птахівництву потрібні спеціалісти, не лише такі, які 

відмінно володіють своєю професією, але і активно приймають участь у 

поліпшенні виробництва, постійно підвищують свою кваліфікацію. 

Тому при вивченні дисципліни “Біологія птиці” потрібно 

використовувати нові методи і засоби навчання, розвивати пізнавальний 

інтерес і навички самостійної роботи студентів, прививати любов до своєї 

професії, формувати навики творчої діяльності, бажання чесно і 

добросовісно працювати. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати і вміти:  кваліфікація “Технолог-дослідник з виробництва та 

переробки продукції тваринництва” у загальному обсязі дисциплін, що 

забезпечують підготовку фахівців за спеціальністю 8.09010201 “Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва”, передбачає вивчення 
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курсу “Біологія птиці”. У промисловому птахівництві створено найбільш 

сприятливі умови для рівномірного виробництва м’яса цілорічно. Для 

підтримки продуктивності на високому рівні необхідні точні знання щодо 

потреб птиці різних видів  у енергії і пластичних речовинах в залежності від 

статі, віку, фізіологічного стану і рівня продуктивності. Тому, щоб вирішити 

ці питання необхідно оволодіти знаннями щодо інтеграції морфологічних, 

фізіологічних і біохімічних особливостей організму птиці. Використовуючи 

комплекс сучасних методів досліджень (електрофізіології, гістохімії, 

радіоактивних ізотопів, спектрофотометрії, електронної мікроскопії та інші), 

а також знання біології птиці фахівці досліджують обмін речовин, травлення, 

що дає змогу досконало розробляти норми їхньої потреби у поживних 

речовинах, умов утримання, експлуатації тощо. 

У зв'язку з швидким розвитком птахівництва і поліпшенням 

технологічних процесів виробництва яєць і м'яса птахів, студенти повинні 

систематично вивчати досягнення науки і техніки, а також основні фактори, 

які вивчають характер і об'єм праці спеціаліста. 

Для цього крім основної та додаткової літератури студенти повинні 

знайомитись з матеріалами, опублікованими в журналах. Тільки таким 

чином досягається високий рівень і ефективність навчання з дисципліни. 
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3. Програма та структура навчальної дисципліни: 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Апарат руху та фізіологічні основи линяння птиці  

Тема 1. Вступ. Біологічні 

особливості с.-г.птиці 

2 2     2 2     

Тема 2. Апарат руху. 

Скелет, як основа 

екстер’єру птиці 

20 2  4  14 20 2  4  14 

Тема 3. Мязова система 

с.-г. птиці,  як основа 

м’ясної продуктивності 

4 2  2   4 2  2   

Тема 4. Шкірний покрив та 

його похідні. Фізіологічні 

основи процесу линяння 

птахів 

4 2  2   4 2  2   

Разом за змістовим 

модулем 1 

30 8  8  14 30 8  8  14 

Змістовний модуль 2. Дослідження крові та методи вивчення обміну речовин і енергії у 
птиці 

Тема 1.Дослідження крові с.-

г. птиці та серцево-судинної 

системи 

9  4   5 9  4   5 

Тема 2. Органи дихання у 

птиці 
7  2   5 7  2   5 

Тема 3. Травна система та 

травлення у птиці 
6 2 4    6 2 4    

Тема 4. Обмін речовин та 

енергії в організмі птиці 
6 2 2    6 2 2    

Тема 5. Терморегуляція у 

птахів 
4 2 2    4 2 2    

Разом за змістовим 

модулем 2 

30 6 14   10 30 6 14   10 

Змістовний модуль 3.  Апарат розмноження птиці птиці та вища нервова діяльність 

Тема 1. Система 

сечовиділення 

6     6 6     6 

Тема 2. Ендокринна 

система 

5     5 5     5 

Тема 3. Апарат 

розмноження птиці 

6 2 4    6 2 4    

Тема 4. Аналізатори у 

птиці 

5     5 5     5 

Тема 5. Нервова 

система та вища 

нервова діяльність у 

птиці 

4 2 2    4 2 2    

Тема 6. Етологія птиці 4 2 2    4 2 2    

Разом за змістовим 

модулем 2 

30 6 8   16       

Усього годин  90 20 30   40       
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4. Теми лекційних занять 

Змістовний модуль 1. Апарат руху та фізіологічні основи линяння птиці 

Усього – 30 год, з них лекцій – 8 год., практичні – 0 год., лабораторні – 8 год., 

самостійна робота – 14 год.  

Тема 1. Вступ. Біологічні особливості сільськогосподарської птиці – 2 

год. Особливості будови скелета птиці, шкір та її похідних, травної системи, 

системи дихання, виділення, розмноження, тощо. 

Тема 2. Апарат руху. Скелет, як основа екстер’єру птиці - 2 год. Вивчення 

особливостей анатомічної та гістологічної будови кіток сільськогосподарської 

птиці. Особливості будови скелету голови різних видів птиці. Скелет тулуба: 

хребетний стовп, ребра, грудна кістка. Скелет грудної кінцівки, тазовий пояс, 

скелет тазової кінцівки. Особливості будови скелету залежно від віку і статі птиці. 

Зміна відстані між кінцями  лобкових кісток, між кінцями лобкових кісток і 

заднім кінцем кіля – критерій оцінки несучості курей. Проміри. 

Тема 3.  М’язова система с.-г. птиці,  як основа м’ясної продуктивності - 

4 год. Особливості анатомічної та гістологічної будови м’язів різних видів і 

статево-вікових груп сільськогосподарської птиці. Біологічна цінність та 

порівняльна характеристика «білого» і «червоного» м’яса птиці. Поняття про 

м’ясну продуктивність. М’язи грудної кістки і тазових кінцівок. 

Тема 4. Шкірний покрив та його похідні. Фізіологічні основи процесу 

линяння птахів -4 год. Особливості будови шкіри птахів. Похідні шкіри. 

Пір’яний покрив. Будова пера. Линька, як фізіологічний процес. Методи 

примусового линяння. 

Змістовний модуль 2. Дослідження крові та методи вивчення обміну 

речовин і енергії у птиці. Усього – 30 год, з них лекцій – 6 год., практичні – 0 

год., лабораторні – 14 год., самостійна робота – 10 год.  

Тема 1. Травна система та травлення у птиці – 2 год. 

Будова органів травлення різних видів сільськогосподарської птиці (ротова 

порожнина, глотка, воло. Шлунок, кишечник. Підшлункова залоза, печінка). 
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Особливості травлення у птиці різних видів та напряму продуктивності. 

Всмоктування поживних речовин. 

Тема 2. Обмін речовин та енергії в організмі птиці – 2 год. 

Методи вивчення обміну речовин. Обмін білків, жирів, вуглеводів, 

мінеральних речовин, води. Обмін енергії. Вплив нестачі та надлишку поживних 

речовин на організмі птиці. 

Тема 3. Терморегуляція у птахів – 3 год. 

Температура тіла у сільськогосподарської птиці. Хімічна і фізична 

терморегуляція. Нейро-гуморальний механізм 

терморегуляції. Вимірювання температури птиці (ректально, під крилом). 

Змістовний модуль 3. Апарат розмноження птиці та вища нервова 

діяльність. Усього – 30 год, з них лекцій – 6 год., практичні – 0 год., лабораторні 

– 8 год., самостійна робота – 16 год.   

Тема 1. Апарат розмноження птиці – 2 год. Органи розмноження самок. 

Будова яєчника. Розвиток зародкової клітини. Овуляція. Будова яйцепроводу. 

Формування яйця в яйцепроводі. Регуляція процесів яйцеутворення і яйцекладки. 

Органи розмноження самців. Сперматогенез. Морфологічні та фізіологічні 

особливості сперми птиці. 

Тема 2. Нервова система та вища нервова діяльність у птиці – 2 год. 

 Будова та функції головного і спинного мозку. Нервові центри та їх властивості. 

Інстинкти. Види умовних рефлексів. Гальмування умовних рефлексів. Спинно-

мозкові і черепно-мозкові  нерви. Вегетативний відділ. 

Тема 3. Етологія птиці – 2 год. Статева поведінка птиці. Вокалізація, рух, 

політ і пірнання. Продуктивність і поведінка курей при утриманні і кліткових 

батареях. Біологічні ритми поведінки птиці. 
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5. Теми лабораторних занять 
 

 

 
 

 

5.Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння 
знань студентами  

1.Скелет, його будова і функції у птахів. 

2.Анатомічна і мікроскопічна будова кістки. 

3.Типи кісток (навести приклади). 

4.Ріст і розвиток (типи окостеніння) кісток. 

5.Відділи осьового і периферичного скелета різних видів с.-г. птахів. 

     6.Будова і з’єднання шийних, грудних, поперекових, крижових і хвостових 

хребців, ребер і грудної кістки у різних видів домашніх тварин. 

7.Будова грудної клітки у різних видів різних видів с.-г. птахів. 

8.Будова лопатки, з’єднання її з осьовим і периферичним скелетом. 

9.Будова тазової кістки, з’єднання її з осьовим і периферичним скелетом. 

10.Основні кістки вільної грудної кінцівки - їх будова і з'єднання між собою. 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1.   Апарат руху та фізіологічні основи линяння 
птиці 

 

 Лабораторні заняття  
1 Апарат руху птиці 4 

2 М’язова система сільськогосподарських птахів як основа 

м’ясної продуктивності. 

2 

3 Пір’яний покрив птиці 2 

Модуль 2.  Дослідження крові та методи вивчення обміну речовин і 
енергії у птиці 

4 Дослідження крові с.-г. птиці та серцево-судинної 

системи 

4 

5 Органи дихання у птиці 2 

6 Травна система у птиці 4 

7 Визначення вмісту обмінної енергії і поживних речовин 2 

8 Терморегуляція у птахів 2 

Змістовний модуль 3. Апарат розмноження птиці та вища нервова 
діяльність 

9 Апарат розмноження птиці 2 

10 Нервова система та вища нервова діяльність у птиці 2 

11 Етологія птиці 2 

 Разом 20 



 10  

11.Основні кістки вільної тазової кінцівки - їх будова і з'єднання між собою. 

12.Особливості будови кисті у  різних видів с.-г. птахів. 

13.Особливості будови цівки у різних видів с.-г. птахів . 

14.Основні типи нерухомого сполучення кісток скелета (навести приклади). 

 15.Будова черепа. Загальна характеристика його кісток. 

16.Будова суглоба, розвиток його в ембріогенезі. 

17.Типи суглобів за будовою (навести приклади). 

18.Основні рухи в суглобах. Типи суглобів за рухом (навести приклади). 

19.М’яз як орган апарату руху. Допоміжні органи м’язів. 

20.Види м’язів за формою і функцією (навести приклади). 

21.Дія м’язів кінцівок при статиці і динаміці у  різних видів с.-г. птахів . 

22.Постнатальний ріст мускулатури, фактори, які на нього впливають. 

23.М’язи голови, хребта і пояса грудної кінцівки. 

24.М’язи грудної клітки і живота у різних видів с.-г. птахів . 

25.М’язи грудних кінцівок. 

26.М’язи тазових кінцівок. 

      27.  Ендокринні залози – їх класифікація, анатомо-гістологічна будова і 

топографія. 

28.Гіпофіз, епіфіз – їх будова і розташування. 

29.Надниркова залоза . 

30.Щитоподібна і прищитоподібна залози – їх характеристика. 

31.Будова і значення лімфатичної системи.  

32.Апарат кровообігу – його характеристика. 

33.Будова і топографія серця. 

34.Будова кровоносних судин, типи галуження й анастомози їх. 

35.Органи кровотворення та імунного захисту, їх будова і значення. 

36.Мікроскопічна будова лімфатичного вузла, селезінки і червоного кісткового 

мозку. 

37.Центральна нервова система – її будова, оболонки і судини. 

38.Спинний мозок, його макро- і мікробудова. 

39.Спинномозкові нерви, їх формування, види і характер галуження. 

40.Плечове, поперекове і крижове сплетення. 

41.Головний мозок - його характеристика. Основні відділи. 

42.Ромбовидний мозок – його будова, топографія і значення. 

43.Будова великого мозку. 

44.Черепно-мозкові нерви. 

45.Автономна нервова система, її будова і значення. 

46.Макро- і мікроскопічна будова очного яблука у різних видів с.-г. птахів. 

47.Захисні і допоміжні органи ока. 

48.Орган слуху і рівноваги. 

49.Особливості будови органів довільного руху і шкірного покриву птахів. 

      50.Особливості будови органів травлення у різних видів с.-г. птахів 

      51. Особливості будови органів дихання  у різних видів с.-г. птахів 

      52. Особливості будови органів сечовиділення  у різних видів с.-г. птахів. 

53.Особливості будови органів розмноження самців у різних видів с.-г. птахів. 
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Білет № 1 

№ 1.  Для виробництва м’яса перепелів використовують породи і кроси 
1 Фараон 

2 Корніш 

3 Естонська біла 

4 плімутрок 

5 Ліндовська порода 

 
№ 2.  Для виробництва печінки гусей використовують 
1 Породу Фараон 

2 Гібриди порід ландські*італійські 

3 Естонська біла 

4 Гібриди порід корніш*плімутрок 

5 Ліндовська порода 

 
№ 3. За використання кріоконсервації сперми її запліднююча здатність зберігається на рівні 
1 100% 

2 96 % 

3 90% 

4 65% 

 
№ 4. За використання штучного осіменіння яєчних курей заплідненість яєць становить 

1 100% 

2 65% 

3 90% 

4 30% 

 
№ 5. Доповніть речення: 

Форма взаємодії алелей одного локусу, за якої 
домінантний алель пригнічує дію рецесивного - ... 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним 
словом) 

 
№ 6. Доповніть положення 

Найбільш поширеним у птахівництві є 

підбір... 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним 

словом)  

№ 7. Доповніть речення: 

Сукупність всіх властивостей і ознак організму 
птиці, її реалізований генотип ... 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним 
словом) 

№ 8. Доповніть речення: 

Тип успадковування, за якого успадковування ознак 
обох батьків має проміжний характер ... 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома 
словами) 

 
№ 9. Визначте рівень коєфіцієнту успадковування ознак у курей 

А. - Високий рівень 

В. - Низький рівень 

1.Виводимість яєць 

2.Інтенсивність несучості 

3.Маса яєць  

4.Маса жовтка яєць 

5.Забарвлення жовтка яєць 

6.Форма гребеня 

7.Забарвлення оперення 

8.Забарвлення шкаралупи 

 
№ 10.  Для оцінки яєчної продуктивності у птахівництві використовують такі показники: 
1 несучість на початкову несучку; 

2 інтенсивність несучості; 

3 відносний приріст; 

4 несучість на середню несучку; 

5 вихід яйцемаси. 

Білет №7 



 12  

№ 1.   Основні селекційні ознаки при роботі з індиками: 
1 жива маса птиці  

2 забійний вихід та вихід окремих частин тушки; 

3 Несучість материнської форми 

4 оперення і колір пір’я;  

5 вік статевої зрілості. 

 
№ 2.  Для виведення нових порід проводять схрещування  
1 відтворне;  

2 промислове 

3 ротаційне 

4 ввідне 

№ 3.  Для виробництва м’яса курчат-бройлерів використовують курей таких кросів 
1 “Росс-308” 

2 “Ломан сенді” 

3 “Хайсекс білий” 

4 “Ломан коричневий” 

5 „Гібро ПН” 

 
№ 4.  Вік статевої зрілості визначають 
1 За днем отримання повноцінної сперми 

2 Віком птиці в день знесення першого яйця 

3 Віком птиці при переведенні в доросле стадо 

4 Віком ювенального линяння 

 
№ 5. За допомогою проколів чи різців на пальцях максимально можна помітити: 
1 1 групу птахів 

2 10 груп птахів 

3 16 груп птахів 

 
№ 6.  До яєчних порід курей належать такі: 
1 Українські вушанки; 

2 Леггорн 

3 Кохінхіни; 

4 Брама; 

5 Плімутрок  

 
№ 7.  Для виробництва яєць у господарствах України використовують курей  кросів: 
1 “Хайсекс коричневий” 

2 “Кобб-500” 

3 “Ломан коричневий” 

4 “Росс-308” 

5.  Тетра СЛ 

6 Моріні  

 
№ 8.   Основні селекційні ознаки при роботі з качками: 
1 жива маса птиці  

2 забійний вихід та вихід окремих частин тушки; 

3 несучість материнської форми 

4 оперення і колір пір’я;  

5 вік статевої зрілості. 

6 несучість батьківської форми 

 
№ 9. Від чого залежить ефект селекції? 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами) 

№ 10. Доповніть визначення: 
Явище перевершення нащадків над батьками за окремими господарсько-

корисними ознаками, яке виникає у результаті певних схрещувань, - є ... 

(у бланку відповідей впишіть 

вірну відповідь одним 

словом)  
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Білет №8 
 
№ 1. Доповніть визначення: 

Якщо гібрид характеризується рівнем прояву ознаки 

меншим ніж у батьківської форми або лінії – 

проявляється .явище....  

(у бланку відповідей впишіть вірну 

відповідь двома словами)  

 
№ 2.  Яке слово пропущене в реченні? 

Форма зв’язку між ознаками, яка обумовлена силою та 

напрямом впливу умов середовища на дві ознаки, що 

вивчаються , - це ..... кореляція. 

(у бланку відповідей впишіть вірну 

відповідь одним словом)  

 
№ 3. Дайте визначення: 
Відношення кількості яєць, які знесені за період, до 

кількості кормоднів, виражене у відсотках 

1. Несучість на середню несучку 

2. несучість на початкову несучку 

3. інтенсивність несучості  

 
№ 4. Надайте визначення: 

Генетично обумовлений рівень продуктивності за 

кількісними і якісними ознаками індивідуума, який 

передається пот омству і контролюється відповідними 

генами – це... 

(у бланку відповідей впишіть вірну 

відповідь двома словами)  

 
№ 5. Племінна робота з індиками проводиться за ... 

1. За живою масою у батьківських формах 

2. За живою масою у материнських формах 

3 За м’ясними формами у батьківських формах 

4. За м’ясними формами у материнських формах 

5. За життєздатністю у батьківських формах 

6. За життєздатністю у материнських формах 

 
№ 6. Доповніть речення: 

Засновником вивчення генетики курки є ... (у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом) 

 

№ 7. Доповніть речення: 

Форма взаємодії алелей одного локусу, за якої 
домінантний алель пригнічує дію рецесивного - ... 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним 
словом) 

 
№ 8.  Добовий молодняк курей виведений індивідуально мітять: 
1 Простим  олівцем 

2 Криловими мітками 

3 Ножними кільцями 

4 Кольоровими ножними кільцями 

 
№ 9.  Визначте кроси курей 

А- яєчного напряму 

В- м’ясного напряму 

1.“Шавер 2000” 

2.“Росс-308” 

3.“Гібро ПН” 

4„Домінант бурий” 

5.„Тетра СЛ” 

6.„Хаббард” 

7.„Ломанн сенді” 

 
№ 10.   До показників м’ясної продуктивності відносять: 
1 живу масу птиці у забійному віці; 

2 забійний вихід та вихід окремих частин тушки; 

3 вивід курчат батьківського стада 

4 оперення і колір пір’я;  
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5 вік статевої зрілості. 

 

 
Білет №9 

 
№ 1.   Основні селекційні ознаки при роботі з курями яєчних кросів: 
1 жива маса птиці  

2 забійний вихід та вихід окремих частин тушки; 

3 несучість материнської форми 

4 маса яєць;  

5 вік статевої зрілості. 

6 несучість батьківської форми 

 
№ 2.  Яке слово пропущене в реченні? 

З метою проведення порівняльної оцінки кросів 

сільськогосподарської птиці проводять ...... 

випробовування 

(у бланку відповідей впишіть вірну 

відповідь одним словом)  

 

№ 3. Дайте визначення: 
Відношення кількості яєць, які знесені за період, до 

поголів’я на початок періоду 

1. Несучість на середню несучку 

2. несучість на початкову несучку 

3. інтенсивність несучості  

 
№ 4. Доповніть речення: 

Статева зрілість у качок наступає у…….-

тижневому віці.. 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь 

цифрами)  

 
№ 5. Доповніть речення: 

Статева зрілість у м’ясних курей наступає 

у……..-тижневому віці.. 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь 

цифрами)  

 
№ 6. Доповніть визначення: 

 Поєднання масового і родинного методів селекції – це…. 

селекція 

(у бланку відповідей впишіть вірну 

відповідь одним словом)  

 
№ 7. Збереженість молодняку яєчних курей до 17-тижневого віку становить у середньому: 

1. 90% 

2. 95% 

3. 100% 

 
№ 8. Визначте приналежність порід гусей за типами: 

А. Важкий 
В. Середній 
С. Легкий 

1. кубанська 

2. італійська біла 

3. ліндовська 

4. роменська 

5. тулузька 

6. холмогорська 

 
№ 9. У самок якого виду птиці найбільш сильно проявляється інстинкт насиджування? 

1.  Яєчні кури 

2.  Перепели 

3.  М’ясні кури 

4. Індики 

5. Страуси 

 
№ 10. Оптимальне статеве співвідношення при утриманні перепелів 
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1.  1:11 

2.  1:9 

3.  1:5 

4. 1:3 

 
Білет №10 

 
№ 1.  Для виробництва м’яса перепелів використовують породи і кроси 
1 Фараон 

2 Корніш 

3 Естонська біла 

4 плімутрок 

5 Ліндовська порода 

 
№ 2.  Для виробництва печінки гусей використовують 
1 Породу Фараон 

2 Гібриди порід ландські*італійські 

3 Естонська біла 

4 Гібриди порід корніш*плімутрок 

 
№ 3.  Несучість гусей становить 

1. 1рік використання 50 яєць 

2. 2 рік використання  70 яєць 

3. 3 рік використання 90 яєць 

 
№ 4. За використання кріоконсервації сперми її запліднююча здатність зберігається на рівні 
1 100% 

2 96 % 

3 90% 

4 65% 

 
№ 5.  Вік статевої зрілості визначають 
1 За днем отримання повноцінної сперми 

2 Віком птиці в день знесення першого яйця 

3 Віком птиці при переведенні в доросле стадо 

4 Віком ювенального линяння 

 
№ 6. Доповніть речення: 

Наука, яка поєднує дані генетики і біометрії, - це  ... (у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома 
словами) 

 

№ 7. Доповніть речення: 

Сукупність всіх властивостей і ознак організму 
птиці, її реалізований генотип ... 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним 
словом) 

 
№ 8.  Для виведення нових порід проводять схрещування  
1 відтворне;  

2 промислове 

3 ротаційне 

4 ввідне 

 
№ 9. Муларди це 
1 гібриди одержані від схрещування пекінських качок селезнями породи хакі-кемпбел; 

2 гібриди одержані від схрещування пекінських качок з селезнями кросу “Благоварський”; 

3 гібриди одержані від схрещування мускусних селезнів з качками домашніх порід. 

 
№ 10.  До м’ясних порід курей належать: 
1 леггорн 

2 анлійські бійцеві 
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3 брама 

4 кохинхин 

5 кучінські ювілейні 

 

 
Білет №11 

 
№ 1.   Основні селекційні ознаки при роботі з курями м’ясних кросів: 
1 жива маса птиці  

2 забійний вихід та вихід окремих частин тушки; 

3 несучість материнської форми 

4 маса яєць;  

5 вік статевої зрілості. 

6 несучість батьківської форми 

 
№ 2. Доповніть визначення: 

Якщо гібрид характеризується рівнем прояву ознаки 

меншим ніж у батьківської форми або лінії – 

проявляється .явище....  

(у бланку відповідей впишіть вірну 

відповідь двома словами)  

 
№ 3. Доповніть визначення: 

Явище перевершення нащадків над батьками за окремими 

господарсько-корисними ознаками, яке виникає у результаті 

певних схрещувань, - є ... 

(у бланку відповідей впишіть вірну 

відповідь одним словом)  

 
№ 4. Дайте визначення: 
Відношення кількості яєць, які знесені за період, до 

кількості кормоднів, виражене у відсотках 

1. Несучість на середню несучку 

2. несучість на початкову несучку 

3. інтенсивність несучості  

 
№ 5. Доповніть речення: 

Статева зрілість у перепелів наступає у……..-

тижневому віці.. 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь 

цифрами)  

 
№ 6. Доповніть речення: 

Статева зрілість у яєчних курей наступає у……..-

тижневому віці.. 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь 

цифрами)  

 
№ 7. Доповніть визначення: 

 Міжвидова гібридизація це… (у бланку відповідей впишіть вірну відповідь 4-

ма словами)  

 
№ 8. Оптимальне статеве співвідношення при утриманні перепелів 

1.  1:11 

2.  1:9 

3.  1:5 

4. 1:3 

 
№ 9.  Для виробництва м’яса гусей використовують породи 

1 Фараон 

2 Корніш 

3 Естонська біла 

4 Холмогорська порода 

5 Ліндовська порода 

 
№ 10.  Несучість гусей становить 

1. 1рік використання 50 яєць 
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2. 2 рік використання  70 яєць 

3. 3 рік використання 90 яєць 

 
Білет №12 

 
№ 1. За використання кріоконсервації сперми її запліднююча здатність зберігається на рівні 
1 100% 

2 96 % 

3 90% 

4 65% 

 
№ 2. Доповніть визначення: 

 Поєднання масового і родинного методів селекції – це…. 

селекція 

(у бланку відповідей впишіть вірну 

відповідь одним словом)  

 
№ 3. Визначте приналежність порід гусей за типами: 

А. Важкий 
В. Середній 
С. Легкий 

1. кубанська 

2. італійська біла 

3. ліндовська 

4. роменська 

5. тулузька 

6. холмогорська 

 
№ 4. У самок якого виду птиці найбільш сильно проявляється інстинкт насиджування? 

1.  Яєчні кури 

2.  Перепели 

3.  М’ясні кури 

4. Індики 

5. Страуси 

 
№ 5. Оптимальне статеве співвідношення при утриманні яєчних курей 

1.  1:11 

2.  1:9 

3.  1:5 

4. 1:3 

 
№ 6.  Для виробництва м’яса перепелів використовують породи і кроси 
1 Фараон 

2 Корніш 

3 Естонська біла 

4 плімутрок 

5 Ліндовська порода 

 
№ 7 Доповніть визначення: 

Якщо гібрид перевершує тільки менш 

продуктивну  батьківську форму або лінію – 

проявляється ..... гетерозис 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь 

одним словом)  

 
№ 8. Від чого залежить ефект селекції? 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами) 

 
№ 9 Доповніть речення: 

Сукупність спадкових задатків, якими 
характеризується організм... 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним 
словом) 

 

№ 10. Доповніть речення: 
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Тип успадковування, при якому нащадки 
перевершують кращу батьківську форму... 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним 
словом) 

 

Модуль 2 
Білет №1 

№ 1.   До структурних підрозділів ППЗ відноситься 
1 селекційне ядро; 

2 батьківське стадо; 

3 товарне стадо; 

4 Контрольно-випробувальна група 

5 Група резерву 

 

№ 2. У репродукторі ІІ порядку проводять таку селекційно-племінну роботу: 

1. Поглиблену селекцію вихідних ліній птахів; 

2. Схрещування птахів прабатьківських форм; 

3. Схрещування птахів батьківських форм. 

 
№ 3.  Для оцінки яєчної продуктивності у птахівництві використовують такі показники: 
1 несучість на початкову несучку; 

2 інтенсивність несучості; 

3 відносний приріст; 

4 несучість на середню несучку; 

5 вихід яйцемаси. 

 
№ 4. До племінних птахівничих господарств належать: 
1 селекційно-генетичні центри; 

2 товарні господарства; 

3 репродуктори ІІ порядку 

4 племінні птахівничі заводи. 

№ 5. Курей яєчного напрямку продуктивності до 40-тижневого віку бонітують за такими  
ознаками: 
1 За живою масою 

2 За масою яєць матерів 

3 За власною несучістю 

4 За несучістю матерів за 40 або 72 тижні життя 

5 За збереженістю поголів’я 

6 За показники маси яєць у 30- або 52-тижневому віці 

№ 6.  До класу еліта-рекорд можна віднести птицю (якщо вона відповідає вимогам за ознаками): 
1 батьківського стада; 

2 селекційного стада, яка має індивідуальне походження 

3 прабатьківського стада; 

4.  стада-множника вихідних ліній  

4 товарного стада; 

№ 7.  Групи множника комплектують: 
1 птахами після попередньої оцінки за продуктивністю; 

2 добовим молодняком; 

3 ремонтним молодняком, за 2 тижні до знесення 1-го яйця. 

4 нащадками птиці селекційної частини стада 

№ 8.  Форма 4-пт “Журнал щоденного обліку несучості та вибуття птиці” призначений для: 
1 щоденної реєстрації (у межах місяця) щодо кожної курочки кількості знесених яєць і запису 

дати та причини вибуття; 

2 реєстрації показників якості яєць: індекс форми, пружної деформації; 

3 реєстрації самців, яких відібрали у селекційне стадо; 

4 накопичення даних щодо продуктивності кожної несучки протягом усього періоду яйцекладки. 

№ 9.  У репродукторах ІІ порядку ведуть 
1 Індивідуальний облік продуктивності 

2 Груповий облік продуктивності 

3 Не ведуть облік 

№ 10.  Птицю не бонітують коли вона поставлена на карантин: 
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1 через заразні захворювання; 

2 через незаразні захворювання;  

3 через захворювання пов’язані з нестачею вітамінів у годівлі. 

Модуль 2  
Білет №2 

 
№ 1. Структура стада завода, який працює з 4-лінійним кросом яєчних курей 

Батьківська лінія батьківської форми 68 

Материнська лінія батьківської форми 14 

Батьківська лінія материнської форми 14 

Материнська лінія материнської форми 4 

 

№ 2. Кількість ліній в кросах яєчних курей 

1.„Бєларусь-9” А – 2 

2.„Кристалл-5” 
В - 3  

3.„Хайсекс коричневий” 

4.„Хайсекс білий” С-4 

 
№ 3. Структура стада гусей за віком у племінному заводі: 
1.1 року використання  А. 45% 

2. 2 року використання  В.30% 

3. 3 року використання  С.15% 

4. 4 року використання  D.10%. 

 

№ 4. Доповніть положення 
Найбільш поширеним у птахівництві є підбір... 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним 

словом)  

 

№ 5. Доповніть визначення: 
Всебічно обгрунтована програма робіт з 

виведення і вдосконалення ліній, кросів, порід – 

це … 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь 

двома словами)  

 

№ 6. Племінна робота з індиками проводиться за ... 
1. За живою масою у батьківських формах 

2. За живою масою у материнських формах 

3 За м’ясними формами у батьківських формах 

4. За м’ясними формами у материнських формах 

5. За життєздатністю у батьківських формах 

6. За життєздатністю у материнських формах 

7. За стандартною живою масою у батьківських формах 

8. За стандартною живою масою у материнських формах 

№ 7.  Гусей старших 52 – 57-тижневого віку бонітують за такими  власними показниками: 
1 жива маса до 9 тижнів віку; 

2 несучістю за перший цикл продуктивності; 

3 масою яєць; 

4 % виводу гусенят. 

5 збереженість молодняку до 9-тижневого віку 

№ 8.   До показників м’ясної продуктивності відносять: 
1 живу масу птиці у забійному віці; 

2 забійний вихід та вихід окремих частин тушки; 

3 вивід курчат батьківського стада 

4 оперення і колір пір’я;  

5 вік статевої зрілості. 

№ 9.  Група множника у ППЗ призначена для 
1 перевірки птахів за якістю потомства; 

2 збільшення кількості птиці для куомплектування батьківського стада і репродукторів І порядку 
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3 збереження цінних генів і оцінки ефективності селекційних міроприємтсв; 

4 виробництва товарної продукції; 

№ 10.  В інкубаторії ведуть такі форми племінного обліку: 
1 1-пт “Журнал інкубації” 

2 2-пт “Журнал продуктивності несучок” 

3 6-пт “Журнал самців” 

4 5-пт “Журнал обліку маси та якості яєць” 

 

Модуль 2 
Білет №3 

№ 1.  Бонітування птиці здійснює комісія призначена 
1 представником управління с-г; 

2 зоотехніком господарства; 

3 керівником господарства; 

4 фахівцем наукової установи. 

 
№ 2.   У репродукторі І порядку проводять таку селекційно-племінну роботу 
1 Поглиблену селекцію вихідних ліній птахів; 

2 Схрещування птахів прабатьківських форм; 

3 Схрещування птахів батьківських форм. 

 
№ 3.   Основні селекційні ознаки при роботі з качками: 
1 жива маса птиці  

2 забійний вихід та вихід окремих частин тушки; 

3 несучість материнської форми 

4 оперення і колір пір’я;  

5 вік статевої зрілості. 

6 несучість батьківської форми 

 
№ 4.  Яке слово пропущене в реченні? 

З метою проведення порівняльної оцінки кросів 

сільськогосподарської птиці проводять ...... 

випробовування 

(у бланку відповідей впишіть вірну 

відповідь одним словом)  

 
№5. Доповніть речення: 

Першим етапом селекційної програми є 

визначення ... 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь 

двома словами)  

 

№ 6. Дайте визначення: 
Відношення кількості яєць, які знесені за період, до 

кількості кормоднів, виражене у відсотках 

1. Несучість на середню несучку 

2. несучість на початкову несучку 

3. інтенсивність несучості  

 

№ 7. Структура стада у племзаводі, який працює з яєчними курями 
1. Група гніздового парування А. 25...42 

2. група випробовувача В. 5...8 

3. група множника (з урахуванням прабатьківського стада) С. 70...50 

 

№ 8. Доповніть речення: 
Завдання множника у племзаводі - 

.... 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь трьома словами)  

 
№ 9. Вікова структура селекційного стада яєчних кросів: 

1. Молода птиця 

2. Переяра птиця 

А. 25% 

В. 75% 

С. 50 % 

D. 10% 

E. 90% 

F. 15% 
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G. 85% 

 
№ 10. Доповніть речення: 

Статева зрілість у качок наступає у……..-

тижневому віці.. 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь 

цифрами)  

 
 

Модуль 2 
Білет №4 

№ 1. Доповніть речення: 

Статева зрілість у індиків наступає у……..-

тижневому віці.. 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь 

цифрами)  

 

№ 2. Доповніть визначення: 

 Міжвидова гібридизація це… (у бланку відповідей впишіть вірну відповідь 4-ма словами)  

 

№ 3. Доповніть визначення: 

 Комплексна оцінка птиці за племінними і продуктивними 

якостями, що проводиться в усіх птахівницьких 

підприємствах, які мають племінні стада - … 

(у бланку відповідей впишіть вірну 

відповідь одним словом)  

 

№4. Збереженість молодняку яєчних курей до 17-тижневого віку становить у середньому: 

1. 90% 

2. 95% 

3. 98% 

4. 100% 

 

№ 5. Визначте приналежність порід гусей за типами: 

А. Важкий 
В. Середній 
С. Легкий 

1. кубанська 

2. італійська біла 

3. ліндовська 

4. роменська 

5. тулузька 

6. холмогорська 

№ 6. У репродукторі ІІ порядку проводять таку селекційно-племінну роботу: 

1. Поглиблену селекцію вихідних ліній птахів; 

2. Схрещування птахів прабатьківських форм; 

3. Схрещування птахів батьківських форм. 

№ 7.  Визначте кроси курей 

А- яєчного напряму 

В- м’ясного напряму 

1.“Шавер 2000” 

2.“Росс-308” 

3.“Гібро ПН” 

4.“Ломан коричневий” 

5.„Домінант бурий” 

6.„Тетра СЛ” 

7.„Хаббард” 

8.„Ломанн сенді” 

№ 8.  До класу еліта-рекорд можна віднести птицю (якщо вона відповідає вимогам за ознаками): 
1 батьківського стада; 

2 селекційного стада, яка має індивідуальне походження 

3 прабатьківського стада; 

4.  стада-множника вихідних ліній  

4 товарного стада; 
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№9.  Групи множника комплектують: 
1 птахами після попередньої оцінки за продуктивністю; 

2 добовим молодняком; 

3 ремонтним молодняком, за 2 тижні до знесення 1-го яйця. 

4 нащадками птиці селекційної частини стада 

 
№ 10.  У форму 5-пт “Журнал обліку маси та якості яєць” записують: 
1 масу яєць; 

2 індекс форми; 

3 якість спермопродукції; 

4 дату знесення першого яйця. 

 

Модуль 2 
Білет №5 

 
№ 1.   Основні селекційні ознаки при роботі з курями яєчних кросів: 
1 жива маса птиці  

2 забійний вихід та вихід окремих частин тушки; 

3 несучість материнської форми 

4 маса яєць;  

5 вік статевої зрілості. 

6 несучість батьківської форми 

 

№ 2. Орієнтовна структура стада завода, який працює з 4-лінійним кросом м’ясних курей 

1. Батьківська лінія батьківської форми А. 20 

2. Материнська лінія батьківської форми В. 30 

3. Батьківська лінія материнської форми С. 20 

4. Материнська лінія материнської форми D. 50 

 
№ 3. Кількість ліній в кросах яєчних курей 

1.„Бєларусь-9” 
А – 2 

В - 3  
С-4 

2.„Кристалл-5” 

3.„Хайсекс коричневий” 

4.„Хайсекс білий” 

 
№4. В племінному господарстві утримують 

1. ППЗ А. Чисті лінії 

2. ППР І В. Прабатьківське стадо 

3. ППР ІІ С. Батьківське стадо 

 

№5. Доповніть речення: 
Добір індиченят за екстер’єром і 

життєздатнісю проводять у віці... 

1. 1 тиждень 

2. 11-13 тижнів 

3. 24 тижні 

 
№ 6. Племінна робота з індиками проводиться за ... 

1. За живою масою у батьківських формах 

2. За живою масою у материнських формах 

3 За м’ясними формами у батьківських формах 

4. За м’ясними формами у материнських формах 

5. За життєздатністю у батьківських формах 

6. За життєздатністю у материнських формах 

7. За стандартною живою масою у батьківських формах 

8. За стандартною живою масою у материнських формах 

 
№ 7. Доповніть речення: 

Завдання множника у племзаводі - .... (у бланку відповідей впишіть вірну відповідь 

трьома словами)  
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№ 8. Доповніть речення: 

Статева зрілість у гусей наступає у……..-

тижневому віці.. 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь 

цифрами)  

 
№ 9. Доповніть речення: 

Статева зрілість у м’ясних курей наступає 

у……..-тижневому віці.. 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь 

цифрами)  

 
№ 10. Доповніть визначення 

 Комплексна оцінка птиці за племінними і продуктивними 

якостями, що проводиться в усіх птахівницьких 

підприємствах, які мають племінні стада - … 

(у бланку відповідей впишіть вірну 

відповідь одним словом)  

 
 

Модуль 2 
Білет №6 

 
№ 1.  Для виробництва м’яса перепелів використовують породи і кроси 
1 Фараон 

2 Корніш 

3 Естонська біла 

4 плімутрок 

5 Ліндовська порода 

 
№ 2. Племінна робота з качками проводиться за ... 

1. За живою масою у батьківських формах 

2. За несучістю у материнських формах 

3. За м’ясними формами у материнських формах 

4. За життєздатністю у батьківських формах 

5. За якісними показниками м’яса 

№ 3. До племінних птахівничих господарств належать: 
1 селекційно-генетичні центри; 

2 товарні господарства; 

3 репродуктори ІІ порядку 

4 племінні птахівничі заводи. 

 
№4. Доповніть положення 

Найбільш поширеним у птахівництві є 

підбір... 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним 

словом)  

№5.  Для оцінки яєчної продуктивності у птахівництві використовують такі показники: 
1 несучість на початкову несучку; 

2 інтенсивність несучості; 

3 відносний приріст; 

4 несучість на середню несучку; 

5 вихід яйцемаси. 

№ 6.   Основні селекційні ознаки при роботі з індиками: 
1 жива маса птиці  

2 забійний вихід та вихід окремих частин тушки; 

3 Несучість материнської форми 

4 оперення і колір пір’я;  

5 вік статевої зрілості. 

№7.   До структурних підрозділів ППЗ відноситься 
1 селекційне ядро; 

2 батьківське стадо; 

3 товарне стадо; 

4 Контрольно-випробувальна група 

5 Група резерву 
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№ 8. До племінних птахівничих господарств належать: 
1 селекційно-генетичні центри; 

2 товарні господарства; 

3 репродуктори ІІ порядку 

4 племінні птахівничі заводи. 

№ 9.  Для виведення нових порід проводять схрещування  
1 відтворне;  

2 промислове 

3 ротаційне 

4 ввідне 

№ 10.  Для виробництва м’яса курчат-бройлерів використовують курей таких кросів 
1 “Росс-308” 

2 “Ломан сенді” 

3 “Хайсекс білий” 

4 “Ломан коричневий” 

5 „Гібро ПН” 

 

Модуль 2 
Білет №7 

 
№ 1.  У репродукторах ІІ порядку ведуть 
1 Індивідуальний облік продуктивності 

2 Груповий облік продуктивності 

3 Не ведуть облік 

 
№3. За допомогою проколів чи різців на пальцях максимально можна помітити: 
1 1 групу птахів 

2 10 груп птахів 

3 16 груп птахів 

 
№ 4.  До яєчних порід курей належать такі: 
1 Українські вушанки; 

2 Леггорн 

3 Кохінхіни; 

4 Брама; 

5 Плімутрок  

 
№5.  Для виробництва яєць у господарствах України використовують курей  кросів: 
1 “Хайсекс коричневий” 

2 “Кобб-500” 

3 “Ломан коричневий” 

4 “Росс-308” 

5.  Тетра СЛ 

6 Моріні  

 
№6. Курей яєчного напрямку продуктивності до 40-тижневого віку бонітують за ознаками: 
1 За живою масою 

2 За масою яєць матерів 

3 За власною несучістю 

4 За несучістю матерів за 40 або 72 тижні життя 

5 За збереженістю поголів’я 

6 За показники маси яєць у 30- або 52-тижневому віці 

 
№ 7.  В інкубаторії ведуть такі форми племінного обліку: 
1 1-пт “Журнал інкубації” 

2 2-пт “Журнал продуктивності несучок” 

3 6-пт “Журнал самців” 

4 5-пт “Журнал обліку маси та якості яєць” 

 
№ 8.  Птицю не бонітують коли вона поставлена на карантин: 
1 через заразні захворювання; 
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2 через незаразні захворювання;  

3 через захворювання пов’язані з нестачею вітамінів у годівлі. 

 
№9.   Основні селекційні ознаки при роботі з качками: 
1 жива маса птиці  

2 забійний вихід та вихід окремих частин тушки; 

3 несучість материнської форми 

4 оперення і колір пір’я;  

5 вік статевої зрілості. 

6 несучість батьківської форми 

 
№10. Структура стада завода, який працює з 4-лінійним кросом яєчних курей 

1.Батьківська лінія батьківської форми А.68 

2.Материнська лінія батьківської форми В. 14 

3.Батьківська лінія материнської форми С.14 

4.Материнська лінія материнської форми D. 4 

 

Модуль 2 
Білет №8 

 
№ 1. Структура стада гусей за віком у племінному заводі: 
1.1 року використання  А. 45% 

2. 2 року використання  В.30% 

3. 3 року використання  С.15% 

4. 4 року використання  D.10%. 

 

№ 2. Дайте визначення: 
Відношення кількості яєць, які знесені за період, до 

кількості кормоднів, виражене у відсотках 

1. Несучість на середню несучку 

2. несучість на початкову несучку 

3. інтенсивність несучості  

№ 3. Структура стада у племзаводі, якйи працює з м’ясними курями 
1. Група гніздового парування А.56...64 

2. група випробовувача В. 27...33 

3. група множника (з урахуванням прабатьківського стада) С. 9...11 

 

№ 4. В племінному господарстві утримують 
1. ППЗ А. Чисті лінії 

2. ППР І В. Прабатьківське стадо 

3. ППР ІІ С. Батьківське стадо 

 

№ 5. Племінна робота з індиками проводиться за ... 
1. За живою масою у батьківських формах 

2. За живою масою у материнських формах 

3 За м’ясними формами у батьківських формах 

4. За м’ясними формами у материнських формах 

5. За життєздатністю у батьківських формах 

6. За життєздатністю у материнських формах 

№ 6. До племінних птахівничих господарств належать: 
1 селекційно-генетичні центри; 

2 товарні господарства; 

3 репродуктори ІІ порядку 

4 племінні птахівничі заводи. 

№ 7.  Добовий молодняк курей виведений індивідуально мітять: 
1 Простим  олівцем 

2 Криловими мітками 

3 Ножними кільцями 

4 Кольоровими ножними кільцями 

№ 8.  Форма 4-пт “Журнал щоденного обліку несучості та вибуття птиці” призначений для: 
1 щоденної реєстрації (у межах місяця) щодо кожної курочки кількості знесених яєць і запису 

дати та причини вибуття; 
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2 реєстрації показників якості яєць: індекс форми, пружної деформації; 

3 реєстрації самців, яких відібрали у селекційне стадо; 

4 накопичення даних щодо продуктивності кожної несучки протягом усього періоду яйцекладки. 

№ 9.  Гусей старших 52 – 57-тижневого віку бонітують за такими  власними показниками: 
1 жива маса до 9 тижнів віку; 

2 несучістю за перший цикл продуктивності; 

3 масою яєць; 

4 % виводу гусенят. 

5 збереженість молодняку до 9-тижневого віку 

№ 10.  Визначте кроси курей 

А- яєчного напряму 

В- м’ясного напряму 

1.“Шавер 2000” 

2.“Росс-308” 

3.“Гібро ПН” 

4„Домінант бурий” 

5.„Тетра СЛ” 

6.„Хаббард” 

7.„Ломанн сенді” 

 

Модуль 2 
Білет №9 

№ 1.   У репродукторі І порядку проводять таку селекційно-племінну роботу 
1 Поглиблену селекцію вихідних ліній птахів; 

2 Схрещування птахів прабатьківських форм; 

3 Схрещування птахів батьківських форм. 

 
№ 2.   До показників м’ясної продуктивності відносять: 
1 живу масу птиці у забійному віці; 

2 забійний вихід та вихід окремих частин тушки; 

3 вивід курчат батьківського стада 

4 оперення і колір пір’я;  

5 вік статевої зрілості. 

 
№ 3.  Бонітування птиці здійснює комісія призначена 
1 представником управління с-г; 

2 зоотехніком господарства; 

3 керівником господарства; 

4 фахівцем наукової установи. 

 
№ 4.   Основні селекційні ознаки при роботі з курями яєчних кросів: 
1 жива маса птиці  

2 забійний вихід та вихід окремих частин тушки; 

3 несучість материнської форми 

4 маса яєць;  

5 вік статевої зрілості. 

6 несучість батьківської форми 

 
№ 5.  Яке слово пропущене в реченні? 

З метою проведення порівняльної оцінки кросів 

сільськогосподарської птиці проводять ...... 

випробовування 

(у бланку відповідей впишіть вірну 

відповідь одним словом)  

 
№ 6. Доповніть визначення: 

Всебічно обгрунтована програма робіт з 

виведення і вдосконалення ліній, кросів, порід – 

це … 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь 

двома словами)  

 

№ 7. Дайте визначення: 
Відношення кількості яєць, які знесені за період, до 

поголів’я на початок періоду 

1. Несучість на середню несучку 

2. несучість на початкову несучку 
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3. інтенсивність несучості  

 
№ 8. Структура стада у племзаводі, який працює з яєчними курями 

1. Група гніздового парування А. 25...42 

2. група випробовувача В. 5...8 

3. група множника (з урахуванням прабатьківського стада) С. 70...50 

 
№ 9. Вікова структура селекційного стада яєчних кросів: 

1. Молода птиця 

2. Переяра птиця 

А. 25% 

В. 75% 

С. 50 % 

D. 10% 

E. 90% 

F. 15% 

G. 85% 

 
№ 10. Доповніть речення: 

Статева зрілість у качок наступає у…….-

тижневому віці.. 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь 

цифрами)  

 
 

Модуль 2 
Білет №10 

 
 

№ 1. Доповніть речення: 

Статева зрілість у м’ясних курей наступає 

у……..-тижневому віці.. 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь 

цифрами)  

 
№2. Доповніть визначення: 

 Комплексна оцінка птиці за племінними і продуктивними 

якостями, що проводиться в усіх птахівницьких 

підприємствах, які мають племінні стада - … 

(у бланку відповідей впишіть вірну 

відповідь одним словом)  

 
№ 3. Збереженість молодняку яєчних курей до 17-тижневого віку становить у середньому: 

1. 90% 

2. 95% 

3. 100% 

 
№ 4. Визначте приналежність порід гусей за типами: 

А. Важкий 
В. Середній 
С. Легкий 

1. кубанська 

2. італійська біла 

3. ліндовська 

4. роменська 

5. тулузька 

6. холмогорська 

 
№ 5. У самок якого виду птиці найбільш сильно проявляється інстинкт насиджування? 

1.  Яєчні кури 

2.  Перепели 

3.  М’ясні кури 

4. Індики 

5. Страуси 

 
№ 6. Оптимальне статеве співвідношення при утриманні перепелів 

1.  1:11 

2.  1:9 
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3.  1:5 

4. 1:3 

 
№ 7.  Для виробництва м’яса перепелів використовують породи і кроси 
1 Фараон 

2 Корніш 

3 Естонська біла 

4 плімутрок 

5 Ліндовська порода 

№ 8. Племінна робота з качками проводиться за ... 
1. За живою масою у батьківських формах 

2. За несучістю у материнських формах 

3. За м’ясними формами у материнських формах 

4. За життєздатністю у батьківських формах 

5. За якісними показниками м’яса 

№ 9.  Для виведення нових порід проводять схрещування  
1 відтворне;  

2 промислове 

3 ротаційне 

4 ввідне 

№ 10. Муларди це 
1 гібриди одержані від схрещування пекінських качок селезнями породи хакі-кемпбел; 

2 гібриди одержані від схрещування пекінських качок з селезнями кросу “Благоварський”; 

3 гібриди одержані від схрещування мускусних селезнів з качками домашніх порід. 

 

Модуль 2 
Білет №11 

№1.  Група множника у ППЗ призначена для 
1 перевірки птахів за якістю потомства; 

2 збільшення кількості птиці для куомплектування батьківського стада і репродукторів І порядку 

3 збереження цінних генів і оцінки ефективності селекційних міроприємтсв; 

4 виробництва товарної продукції; 

 
№2.  До м’ясних порід курей належать: 
1 леггорн 

2 анлійські бійцеві 

3 брама 

4 кохинхин 

5 кучінські ювілейні 

 
№ 3.  В інкубаторії ведуть такі форми племінного обліку: 
1 1-пт “Журнал інкубації” 

2 2-пт “Журнал продуктивності несучок” 

3 6-пт “Журнал самців” 

4 5-пт “Журнал обліку маси та якості яєць” 

 
№ 4.   Основні селекційні ознаки при роботі з курями м’ясних кросів: 
1 жива маса птиці  

2 забійний вихід та вихід окремих частин тушки; 

3 несучість материнської форми 

4 маса яєць;  

5 вік статевої зрілості. 

6 несучість батьківської форми 

 
№ 5. Орієнтовна структура стада завода, який працює з 4-лінійним кросом м’ясних курей 

1. Батьківська лінія батьківської форми А. 20 

2. Материнська лінія батьківської форми В. 30 

3. Батьківська лінія материнської форми С. 20 

4. Материнська лінія материнської форми D. 50 
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№ 6. Дайте визначення: 
Відношення кількості яєць, які знесені за період, до 

кількості кормоднів, виражене у відсотках 

1. Несучість на середню несучку 

2. несучість на початкову несучку 

3. інтенсивність несучості  

 
№7. Структура стада у племзаводі, якйи працює з яєчними курями 

1. Група гніздового парування А. 25...42 

2. група випробовувача В. 5...8 

3. група множника (з урахуванням прабатьківського стада) С. 70...50 

 
№8. Доповніть речення: 

Завдання множника у племзаводі - .... (у бланку відповідей впишіть вірну відповідь 

трьома словами)  

 
№9. Доповніть речення: 

Статева зрілість у перепелів наступає у……..-

тижневому віці.. 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь 

цифрами)  

 
№ 10. Доповніть речення: 

Статева зрілість у яєчних курей наступає у……..-

тижневому віці.. 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь 

цифрами)  

 

Модуль 2 
Білет №12 

№ 1.  Для виробництва м’яса гусей використовують породи 

1 Фараон 

2 Корніш 

3 Естонська біла 

4 Холмогорська порода 

5 Ліндовська порода 

№ 2.  Несучість гусей становить 

1. 1рік використання 50 яєць 

2. 2 рік використання  70 яєць 

3. 3 рік використання 90 яєць 

№3. За використання кріоконсервації сперми її запліднююча здатність зберігається на рівні 
1 100% 

2 96 % 

3 90% 

4 65% 

№ 4. Визначте приналежність порід гусей за типами: 

А. Важкий 
В. Середній 
С. Легкий 

1. кубанська 

2. італійська біла 

3. ліндовська 

4. роменська 

5. тулузька 

6. холмогорська 

№5. У самок якого виду птиці найбільш сильно проявляється інстинкт насиджування? 
1.  Яєчні кури 

2.  Перепели 

3.  М’ясні кури 

4. Індики 

5. Страуси 

№ 6.   До структурних підрозділів ППЗ відноситься 
1 селекційне ядро; 

2 батьківське стадо; 

3 товарне стадо; 

4 Контрольно-випробувальна група 

5 Група резерву 
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№ 7.  Гусей старших 52 – 57-тижневого віку бонітують за такими  власними показниками: 
1 жива маса до 9 тижнів віку; 

2 несучістю за перший цикл продуктивності; 

3 масою яєць; 

4 % виводу гусенят. 

5 збереженість молодняку до 9-тижневого віку 

№8.У репродукторі ІІ порядку проводять таку селекційно-племінну роботу: 

1. Поглиблену селекцію вихідних ліній птахів; 

2. Схрещування птахів прабатьківських форм; 

3. Схрещування птахів батьківських форм. 

№ 9.   До структурних підрозділів ППЗ відноситься 
1 селекційне ядро; 

2 батьківське стадо; 

3 товарне стадо; 

4 Контрольно-випробувальна група 

5 Група резерву 

 
№10.   Основні селекційні ознаки при роботі з індиками: 
1 жива маса птиці  

2 забійний вихід та вихід окремих частин тушки; 

3 Несучість материнської форми 

4 оперення і колір пір’я;  

5 вік статевої зрілості. 

 
 

6.Методи навчання. 
Метод навчання – це певний спосіб цілеспрямованої реалізації процесу 

навчання, досягнення поставленої мети. 

При вивченні дисципліни застосовуються словесні методи (бесіда, 

розповідь, пояснення, лекції тощо),  наочні (демонстрування, ілюстрації, показ 

об’єкта, моделі), практичні (шляхом виконання практичних дій студент 

отримує інформацію, яку аналізує, робить висновок і приходить до тих знань, 

які необхідно засвоїти), а також дослідницький метод навчання (для 

розв’язання завдання творчого рівня засвоєння). 

 

7.Форми контролю.  
Впродовж семестру здійснюється поточний контроль знань 

за результатами опанування матеріалу  змістовного модуля. По 

закінченню - підсумковий контроль знань.  Для контролю знань 

студентів застосовуються тестові контрольні завдання.                                              
 

8. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента 

відбувається згідно положенням «Про екзамени та заліки у НУБіП України» 

від 20.02.2015 р. протокол № 6 з табл. 1.  
Оцінка 

національна 
Оцінка 
ЄКTС 

Визначення оцінки ЄКTС 
Рейтинг студента, 

 бали 

Відмінно А 
ВІДМІННО – відмінне виконання лише 

з незначною кількістю помилок 90 − 100 



 31  

Добре 

В  
ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня 

з кількома помилками 82 − 89 

С   
ДОБРЕ – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 
74 – 81 

Задовільно 

D   
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків  64 − 73 

Е 
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 

мінімальні критерії  
60 – 63 

Незадовільно 

FX   
НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно 

працювати перед тим, як отримати залік 

(позитивну оцінку) 
35 − 59  

F   
НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна 

серйозна подальша робота 01 − 34  

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 

балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента 

(слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС  = R НР  + R АТ . 
 

 
9. Рекомендована література 

Базова 
1.Анатомія свійських птахів: навчальний посібник/ Під.ред. Л.П. Горальського, 

В.Т.Хомича.- Житомир: «Полісся», 2011. – 252 с. 

2. Кочиш И.И., Сидоренко Л.И., Щербатов В.И. Биология 
сельскохозяйственной птицы. – М.: КолосС, 2005.- 203 с. 

3.Вракин В.Ф., Сидорова М.В. Анатомия и гистология домашней птицы. - М.: 

Колос, 1984 - 288 с. 

4.Гудин В.А., Лысов В. Ф., Максимов В.И. ФИЗИОЛОГИЯ И ЭТОЛОГИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПТИЦ.- Санкт-Петербург : «Лань Спб», 2010 – 

332 с. 

5.Анатомія свійських тварин: Підручник/ С.К. Рудик, Ю.О.Павловський, 

Б.В.Криштофорова та ін.; за ред С.К. Рудика. – К.:Аграрна освіта, 2001. – 575 с. 

 
 

Допоміжна 
1. Антонова В.Я., Блинов П.Н. Лабораторные исследования в ветеринарии. – 

М.: Колос, 1971. – 648 с. 

2. Никитин В.Н. Атлас клеток крови. / Никитин В.Н. – Государственное 

издательство сельскохозяйственной литературы. – Москва. – 259 с. – 48 с. 

цв. илюстр. 

3. Болезни домашних и сельскохозяйственных птиц (под. ред. Кэлнека и др.) 

/ Пер. с англ.  И. Григорьева, С. Дорош, Н. Хрущева, И. Суровцев, Ю. 

Суровцев– М.: «Аквариум Бук», 2003.– 1232 с. +32 с. вкл., ил. 
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4. В.І. Левченко. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин / В.І. 

Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.;за ред. В.І. Левченка.– Біла 

Церква, 2004.–608 с. 

5. М.І. Цвіліховський. Фізико-хімічні, морфологічні та біохімічні 

дослідження крові сільськогосподарських тварин: Методичні вказівки /М.І. 

Цвіліховський, І.Г. Погурський, В.О. Бондар та ін. – К.: НАУ, 2002. – 49 с. 

6. Phillip Clark. Atlas of Clinical Avian Hematology/ Phillip Clark, Wayne S. J. 

Boardman,  Shane R. Raidal. – WILEY-BLACKWELL. − 2009. – 138 с. 

7.  Журавель М.П., Давиденко В.М. Технологія відтворення 

сільськогосподарських тварин. - К.: Видавничий дім "Слово", 2005.-336 с. 

8. Відтворення сільськогосподарських тварин / М.Ю. Проценко, Д.Т. 

Вінничук, М.П. Журавель, Г.С. Шарапа - К.: Вища шк., 1994. - 416 с.  

9. Криоконсервация спермы сельскохозяйственных животных /А.Д. 

Курбатов, Е.М. Платов, Н.В. Корбан и др. - Ленинградское отделение: 

"Агропромиздат", 1988. - 256 с. 

10.  Милованов В.К. Биология воспроизведения и искусственное 

осеменение сельскохозяйственных животных. - М.: Сельхозиздат, 1962. - 

696 с. 

11.  Инструкция по искусственному осеменению сыльскохозяйственных 

птиц. - М.: Колос, 1973. -С.33. 

        12.  Брем А. Птицы / Альфред Брем. - М. : Изд-во АСТ, 1999. - Т. 1. - 688 с. 

13. Карташев Систематика птиц : учеб. пособие для ун-тов. – М.: Высшая 

школа, 1974. – 367 с. 

14. Ромер А. Анатомия позвоночных : в двух томах / А. Ромер, Т. Парсонс; 

[Перевод с англ. А.Н. Кузнецова, Т.Б. Сидоровой; под ред. канд. биол. 

Наук Ф.Я. Дзержинского]. – М. : Мир, Т. 2. – 1992. – 406 с. 

   15.  Технологія виробництва продукції птахівництва. Практикум до 

виконання лабораторних занять студента‐ ми аграрних вищих навчальних 

закладів ІІІ‐ІV рівнів акредитації за напрямом: 6.090102 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» : навч. посібн. /Бородай 

В.П., Пономаренко Н.П., Похил О.М. та ін. – К. :Агроосвіта, 2013. – 272 с. 

16.  Щербатов В. И. Этология в промышленном птицеводстве / 

В. И. Щербатов, Л. И. Сидоренко. – Краснодар, 1994. – 100 с. 

17. Михеев А. В. Биология птиц / А. В. Михеев. – М.: Цитадель, 1996. – 451 с. 

18. Уэлти К. Птицы / К. Уэлти, Дж. Сторер. – М. : Мир, 

1983. – 288 с. 

19. Шмит – Ниельсен К. Физиология животных / К. Шмит – 

Ниельсен. – М. : Мир, 1982. – Т. 1. – 412 с. 

20. Фабри К. Э. Основы зоопсихологии / К. Э. Фабри. – М. : 

1993. – 334 с. 

 

1. Журнали: «Сучасне птахівництво», «Ефективне птахівництво», 

«Птицеводство», «Птица и птицепродукты». 

 
11. Інформаційні ресурси 
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1. Державна дослідна станція птахівництва НААН України [Електронний 

ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: http://avianua.com/ua/ , 

http://www.ptahy.org.ua/  

2. Науково-виробничий журнал «Сучасне птахівництво» [Електронний ресурс] : 

[Веб-сайт]. – Режим доступу: http://www.aviculture.agroua.net  

3. Галузевий портал «WebPticeProm» [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим 

доступу: http://www.webpticeprom.ru/  

4. Сайт селекційної компанії [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим 

доступу: http://www.hyline.com/  

5. Сайт селекційної компанії [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим 

доступу: http://www.ltz.de/  

6. Інтернет журнал «Птахівництво» [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим 

доступу: http://pticevodstvo.ru/  

7. Сайт ВНДТІП [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: 

http://www.vnitip.ru/  

8. Асоціація птахівників України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим 

доступу: http://www.poultryukraine.com/ 

 

 

 

 


