
Перелік питань на захист звітів  

виробничої переддипломної практики спеціальності  204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» 

(денна та заочна форма навчання) 

 

1. Що розуміють під поняттям «натуральний мед»? 

2. Для припинення бджолиної крадіжки передню стінку вулика, що 

обкрадають бджоли змащують? 

3. Чи зобов’язаний працівник знати і виконувати вимоги нормативних актів 

про охорону праці на своєму робочому місці? 

4. Яка річна потреба бджолиної сім’ї у білкових кормах? 

5. В якому спеціальному одязі краще працювати з бджолами? 

6. Собівартість – це: 

7. В результаті якого процесу бджоли перетворюють пилок в пергу? 

8. Який з мед є більш корисним для організму людини? 

9. Що таке інфекційні хвороби? 

10. Шматочки стільника якого розміру готують для дослідження у 

ветеринарній лабораторії? 

11. Якою хворобою бджоли уражуються при збиранні брудної води ? 

12. Як впливає відбір бджолиної отрути на медову продуктивність бджолиної 

сім'ї за умов дотримання технології відбору? 

13. Вмістом яких сполук в медові обумовлені його бактерицидні властивості? 

14. Що необхідно зробити в перервах при оглядах бджолиних сімей, щоб 

зменшити швидкість згоряння гнилушок? 

15. Пасіку не слід розміщувати поблизу? 

16. За скільки тижнів до початку головного медозбору формують відводки  з 

неплідною маткою ? 

17. Яка середня тривалість цвітіння масивів робінії звичайної (акації білої), 

днів? 

18. Суть зоотехнічного методу боротьби з вароатозом ? 

19. Вищий орган управління кооперативом є? 

20. Вкажіть зовнішні розміри магазинної рамки? 

21. З чого починаються на пасіці весняні роботи ? 

22. Яка мінімальна відстань кочівлі бджіл від попереднього місця  

розташування пасіки: 

23. Вкажіть відповідне значення для терміну зустрічне запилення 

сільськогосподарських культур? 

24. Вкажіть основні норми праці? 

25. Який спосіб розміщення вуликів на промисловій пасіці є кращим ? 

26. З якою метою використовують павільйони? 



27. В яких районах краще бджоли зимують на волі? 

28. Які документами є установчими для підприємства? 

29. Вулики краще розміщувати на кілочках висотою від землі ? 

30. При плануванні продуктивності бджолосімей виходять ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік питань на захист звітів  

виробничої технологічної практики спеціальності  204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» 

(денна форма навчання) 

 

1. Укажіть, які рослини відносяться до  медоносних трав лісу? 

2.  Основна причина запарювання бджіл під час перевезення? 

3. Як називають фермент, що сприяє розщепленню сахарози на глюкозу і 

фруктозу в травній системі бджоли ? 

4. Прищеплення личинок здійснюють за допомогою? 

5. Яка  середня тривалість життя бджіл весною ? 

6. Скільки вуличок займає весною сильна бджолина сім’я ? 

7. Що є сировиною для вироблення бджолами падевого меду? 

8. Вкажіть сорт воску, що має  найнижчий коефіцієнт твердості? 

9. Яка кількість бджолиних сімей необхідна для запилення 1 га яблуні? 

10.  Вкажіть, які рослини відносяться до медоносів лісових угідь? 

11.  Яка мета використання пасічної стамески? 

12. . Суть фізичного методу боротьби з вароатозом ? 

13. При якій хворобі бджоли мокрі, чорні і масово гинуть ? 

14. Назвіть мед, який повільно кристалізується? 

15. Який цукор називають «виноградним»? 

16. Яка кількість перги використовується для вирощування однієї бджоли? 

17. Яку вміст воску має світлий стільник? 

18. Скільки меду використовують бджоли, щоб виробити 1кг воску? 

19. Вкажіть зовнішні розміри стандартної рамки? 

20.  В яких вуликах весною полегшується очищення дна від трупів бджіл   і  

воскових кришечок ? 

21. На скільки більше з’їдає корму бджолина сім’я, що зимує на волі   від 

сім’ї, що зимує  в приміщенні ? 

22. Вкажіть, яка медопродуктивність 1 га конюшини повзучої, кг? 

23. Яка кількість бджолиних сімей необхідна для запилення 1 га яблуні? 

24. Хто несе повну відповідальність за безпеку праці на підприємстві? 

25. Що таке мікози бджіл ? 

26. Як змінюються кришечки комірок над ураженим розплодом при   

мішечкуватому розплоді? 

27. Якій хворобі сприяє падевий мед ? 

28.  Скільки рамок з розплодом повинно бути в шести рамковому пакеті? 

29. Який цукор називають «солодовим»? 

30. Яку кількість перги бджоли поміщають в одну комірку? 

31. Яка кількість поколінь бджіл вийшла з стільника світлого кольору? 



32.  В якому місці краще розмісти кліточку з маткою, щоб збільшити гарантію 

прийому матки новою сім’єю? 

33.  Яка бджолина сім’я відрізняється підвищеного енергією до 

восковиділення і відбудові стільників ? 

34.  За скільки тижнів до початку головного медозбору формують відводки     

з плідною маткою ? 

35.  На яку глибину в гарячий віск опускають шаблон при виготовленні 

мисочок? 

36.  Бджолина сім’я не загине  зимою з голоду, якщо кожен  обсиджувальний  

бджолами стільник містить меду  

37.  Який мед практично не має запаху? 

38.  Як впливає емульсія першої форми на якість воску? 

39.  Вкажіть зовнішні розміри  рамки українського вулика? 

40.  В якому місці краще розмісти кліточку з маткою, щоб збільшити гарантію 

прийому матки новою сім’єю? 

41.  Які зимово-весняні запаси меду залишають в гніздах бджіл на півдні  

42. України ? 

43.  При  якій силі бджолиної сім’ї можна формувати відводки ? 

44.  Прищеплення личинок слід проводити в чистому світлому  приміщенні 

при температурі : 

45.  Збудник вароатозу. 

46.  Вкажіть внутрішній фактор, що впливає на медову продуктивність 

бджолиних сімей? 

47.  Що таке квіткове «обніжжя»? 

48.  Вкажіть породу бджіл які найбільше прополісує гніздо? 

49.  Назвіть тип медогонки, в якій відкачування меду проходить одночасно з   

обох боків рамки? 

50.  Скільки особин знаходиться в 1 кг бджіл різного віку ? 

 

 

 

 

 


