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ВСТУП 
 

Дипломна робота визначає загальноосвітню та фахову зрілість випускника, 
його вміння логічно мислити, творчо застосовувати здобуті знання при розв’язанні 
актуальних проблем професійної діяльності на заключному етапі підготовки лікарів 
ветеринарної медицини у вищому навчальному закладі. 

Успішне виконання студентом дипломної роботи значною мірою залежить 
від того, як чітко він усвідомлює основні вимоги до теоретичного рівня, змісту, 
структури, обсягу, форми викладу матеріалу і оформлення роботи. 

Теми дипломних робіт пропонуються студентам згідно з напрямками 
науково-дослідної роботи кафедр з урахуванням наукових і професійних інтересів 
студентів. 

Дипломна робота покликана показати, як студент володіє методикою і 
технікою виконання експерименту, його вміння аналізувати, узагальнювати та 
формулювати висновки з результатів дослідження, самостійно працювати з 
літературними джерелами. При оцінюванні дипломної роботи враховуються не 
лише якість її написання і вміння викладати основні положення під час публічного 
захисту, а й рівень її оформлення. 

Виконання дипломної роботи дозволяє максимально розкрити творчу 
особистість студента, підвищити відповідальність за засвоєння професії, сприятиме 
молодому фахівцеві вирішувати складні питання, які виникають у виробничих 
умовах; проводити аналіз епізоотичної ситуації, що склалася на певній території 
шляхом обробки статистичної інформації і власно отриманих даних, грамотно і 
обґрунтовано проводити та організовувати протиепізоотичні, лікувально-
профілактичні заходи; щодо запобігання і ліквідації хвороб заразної та незаразної 
етіології в тваринництві і на підставі цього робити обґрунтовані висновки і давати 
практичні рекомендації виробництву. 

Основна мета запропонованих методичних порад − подати студентам 
методичну допомогу щодо якісного виконання дипломної роботи, відповідного її 
оформлення та захисту. 
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1. Загальні положення та визначення 
Дипломне проектування проводиться на завершальному етапі навчального 

процесу і полягає у виконанні випускної роботи (надалі − дипломної).  
Дипломна робота спеціаліста і магістра є самостійним дослідженням 

наукової проблеми, яке має елементи наукового пошуку та науково-практичної 
новизни. Магістерська дипломна робота не може носити тільки оглядовий 
(реферативний) характер, а має містити в собі оригінальні теоретичні або 
експериментальні дослідження, виконані з особистою участю студента. 

Дипломна робота є самостійною творчою роботою аналітичного, 
розрахункового або експериментального характеру, яка виконана відповідно до 
вимог освітньо-дипломної характеристики випускника вищого навчального закладу. 
Вона відображає рівень професійної підготовки випускника, його здатності 
виконувати виробничі функції і типові задачі фахової діяльності. 

Успішний захист дипломної роботи є підставою для присвоєння 
випускникові відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня із врученням йому 
диплома державного зразка (звичайного чи з відзнакою). 

Виконання дипломної роботи є завершальним етапом освітньої підготовки 
студента і спрямоване на розвиток навичок самостійної роботи та набуття умінь 
планування та проведення досліджень, аналізу систематизації наукових фактів, 
експериментальних даних, програмування можливих технологічних рішень, 
висновків і пропозицій. До того ж важливим є також формування у студента 
навичок написання і оформлення наукової рукописної роботи, які необхідні для 
майбутньої професійної діяльності випускника. 

Дипломна робота аналітичного характеру має включати аналітичний огляд 
наукової літератури, присвяченої вибраній проблемі, включати аналіз існуючих 
технологічних процесів виробництва продукції агротехнічного комплексу і вилив 
цих процесів на довкілля, а також розробляти обґрунтовані пропозиції їх 
удосконалення. Аналіз проводять на основі фактичного матеріалу, зібраного 
випускниками на підприємствах різних форм власності протягом виробничої 
практики. Це дає змогу: 

систематизувати та поглибити здобуті знання, творчо застосовувати їх для 
вирішення конкретних практичних завдань; 

розвивати вміння вести науковий пошук, узагальнювати різні методичні 
підходи та концепції, чітко аргументувати власну точку зору з проблеми, що 
досліджується; 

виявляти здібності студента щодо підбору, систематизації та аналізу 
інформації, яка стосується об'єкта та предмета дослідження; 

закріпити вміння здійснювати діагностику; 
поглиблювати навички аналізу показників, закріпити володіння системним 

підходом, сучасним методичним апаратом, інструментарієм та прийомами 
обґрунтування управлінських рішень; 

сформувати навички розробки наукових висновків і конкретних 
пропозицій. Аналітичний характер можуть мати роботи в сфері приватної практика 
у ветеринарній медицині, організації ветеринарної справи та деяких інших 
напрямків. 
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Дипломна робота розрахункового характеру має включати розробки 
технологічного процесу виробництва тваринницької продукції або його окремих 
елементів і операцій. Якщо розробляється нова технологія, яка не прив'язана до 
існуючого підприємства, то розрахунок робиться на основі вихідних даних, 
одержаних студентом від керівника дипломної роботи. 

Дипломну роботу експериментального характеру виконують на основі 
результатів дослідження, проведеного студентом під час виробничої практики або 
під час виконання дослідної роботи на кафедрі чи в проблемній лабораторії. Такі 
роботи виконують студенти, які виявили схильність до наукової діяльності і беруть 
участь у роботі наукових гуртків кафедр. 

Тематику дипломних робіт розробляють провідні викладачі профільних 
кафедр, щорічно доповнюють і затверджують вченою радою факультету. Тематика 
дипломних робіт повинна бути актуальною і відповідати вимогам освітньо-
дипломної характеристики. 

Студент має право обрати тему дипломної роботи, або запропонувати свій 
варіант з обґрунтуванням доцільності його розробки. Тему дипломної роботи 
студента за його письмовою заявою і поданням відповідної кафедри закріплює 
наказом ректор не пізніше, ніж за рік до закінчення випускником вищого 
навчального закладу. 

Керівниками дипломної роботи призначають науково-педагогічних 
працівників, які мають науковий ступінь (вчене звання) і відповідну фахову 
підготовку. Керівник дипломної роботи зобов'язаний:  

видати студенту завдання на виконання випускної роботи; 
рекомендувати студенту необхідну наукову, довідкову і нормативну 

літературу відповідно до теми роботи; 
надавати студенту систематичні консультації, перевіряти якість виконання 

роботи на окремих етапах і загалом. 
За пропозицією керівника дипломної роботи, у разі необхідності, кафедра 

може запропонувати консультантів із окремих розділів за рахунок ліміту часу, 
відведеного на керівництво дипломною роботою. Ними можуть бути науково-
педагогічні працівники вищого навчального закладу за профілем розділу. 
Консультанти повинні надавати допомогу студенту в розробці відповідного розділу 
і перевіряти якість його виконання. Консультанти не мають права вирішувати 
питання про допуск чи не допуск студента до захисту дипломної роботи на 
засіданні державної комісії. 

До початку виконання роботи випускні кафедри мають забезпечити 
студентів методичними вказівками, в яких наведено вимоги щодо змісту і 
оформлення дипломної роботи. 

Загальними вимогами до дипломної роботи є: 
 чіткість побудови роботи; 
 структурно-логічна послідовність викладення розділів чи підрозділів; 
 чіткість формулювань, що виключає можливість суб'єктивного і 
неоднозначного тлумачення; 
 переконливість аргументації та обґрунтованість висновків і пропозицій.  
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Витрати навчального часу випускника на виконання дипломної роботи 
визначаються робочими навчальними планами. 

Здійснення керівництва дипломною роботою, консультування, 
рецензування, участь у роботі екзаменаційних комісій (ЕК) та нормативи часу, які 
виділяють для цього, встановлюється відповідно до наказу МОНУ "Про 
затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків 
основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і 
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів" від 07.08.2002 року 
№ 450, а також Положення "Про організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах". 

До захисту допускають студентів, які повністю виконали навчальний план. 
Дипломне проектування регламентовано наказами: 

про закріплення тем, керівників та консультантів; 
про допуск до дипломного проектування; 
про призначення голів та членів ЕК. 

2. Основні терміни та визначення дипломної роботи 
Дипломна робота є критерієм якості і рівня навчання спеціалістів і 

магістрів у вищих навчальних закладах. 
Якість навчання − ступінь відповідності знань і умінь випускників 

навчальних закладів до раніш узгоджених вимог, що забезпечують його 
конкурентоспроможність на ринку праці. 

Проект (від лат. projectus − кинутий уперед) − сукупність документальних 
матеріалів для реалізації задуманого об'єкта. Проект включає схеми, розрахунки, 
креслення, макети, моделі і обґрунтування прийнятих рішень, які дають змогу 
заздалегідь передбачити технологічні якості проектованого об'єкта. 

Проектування − створення проекту, прототипу, прообразу 
передбачуваного або можливого об'єкта (стану). 

Дипломний проект − випускна самостійна робота студентів вищих 
навчальних закладів, складається з теоретичних та експериментальних досліджень, 
вишукувань, розрахунків, креслень та пояснювальної записки. 

Дипломна робота − випускна самостійна робота студентів вищих 
навчальних закладів, що має навчально-дослідний характер. Мета дипломної роботи 
− систематизація, перевірка і узагальнення набутих студентами експериментальних 
даних, теоретичних знань і практичних навичок. 

Дипломний проект і дипломну роботу захищають перед екзаменаційною 
комісією. 

Науково-дослідна робота (НДР) − вивчення об'єктів, явищ і процесів, 
аналіз впливу на них різних факторів, а також вивчення взаємодії між явищами з 
метою одержання доведених, обґрунтованих та корисних для науки і практики 
рішень із максимальним ефектом. Наукове дослідження обов'язково має об'єкт і 
предмет досліджень. 

Інновація − кінцевий результат інноваційної діяльності, втілений у вигляді 
нового чи удосконаленого продукту і впровадженого на ринку; нового 
удосконаленого технологічного процесу; нового підходу до соціально-економічних 
послуг. 
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Інноваційна діяльність − це діяльність із доведення науково-технічних 
ідей, винаходів, розробок до результату, придатного в практичному використанні. У 
повному обсязі інноваційна діяльність включає всі види наукової діяльності, 
проектно-конструкторські, технологічні, дослідні розробки, діяльність з освоєння 
нововведень у виробництво та реалізацію нововведень. 

Об'єкт досліджень − це та частина матеріального світу, яка привернула 
увагу дослідника, це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обраний 
для вивчення. Приклади об'єкта досліджень: рослини, тварини, машини, 
господарства, споруди, технології, хвороби тощо (ринопневмонія коней, методи 
діагностики та профілактики ринопневмонії коней). 

Предмет дослідження − це те, що міститься в межах об'єкта, це 
розглянутий у дослідженні бік об'єкта дослідження та його досліджувані якість і 
галузь використання. Приклади предмета дослідження: клінічно здорові та хворі 
тварини, збудник хвороби. 

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 
співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його 
частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага 
дослідника. 

Об'єкт (О) і предмет (П) досліджень можуть бути новими (Н) і 
традиційними (Т).  

Мета дослідження − це запланований результат. Результат має бути 
конструктивним, тобто спрямованим на вироблення суспільно корисного продукту 
з ліпшими, ніж було раніше, показниками якості або процесу її досягнення. 

Метод − це сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного 
вивчення дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретної задачі. 

Моніторинг (від лат. monitor − той, що спостерігає) − система 
спостереження, оцінювання і прогнозу стану об'єкта в зв'язку з господарською 
діяльністю людини. 

3. Основні етапи виконання дипломної роботи 
Змістовні етапи 
Підготовка дипломної роботи передбачає такі основні етапи виконання: 

1. Вибір напряму та теми дослідження, подання відповідної заяви і 
затвердження теми. 
2. Визначення об'єкта, предмету, мети та задач дослідження, затвердження 
індивідуального завдання на дипломну роботу. 
3. Опрацювання джерел вторинної інформації, формування загальної 
концепції дослідження, методичних підходів та інструментарію, складання 
робочого плану дипломної роботи. 
4. Формування теоретико-методологічних основ проблеми, яка досліджується, 
узагальнення існуючих концепцій, вивчення еволюції підходів до вирішення 
проблеми, систематизація сучасних поглядів вітчизняних і закордонних науковців. 
5. Збирання фактичного матеріалу, вивчення об'єкта дослідження, 
поглиблений аналіз та оцінювання показників, що характеризують предмет 
дослідження. 
6. Обґрунтування напрямів вирішення проблеми, яка досліджується, пошук 
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засобів подолання перешкод їх реалізації, економічне обґрунтування доцільності 
впровадження. 
7. Викладення результатів дослідження в текстовій формі, підготовка вступу, 
висновків, додатків, упорядкування списку використаних джерел.  
8. Оформлення дипломної роботи.  
9. Зовнішнє рецензування дипломної роботи. 
10. Підготовка до захисту. 
11. Захист дипломної роботи у екзаменаційній комісії. 

Офіційні етапи 
Підготовка дипломної роботи здійснюється в кілька етапів. Основні з них 

такі: 
- вибір теми і схвалення її на кафедрі; 
- складання і виконання календарного графіка роботи над нею; 
- вивчення літератури і розробка плану дипломної роботи; 
- виконання дипломної роботи згідно з календарним планом; 
- ознайомлення наукового керівника з текстом дипломної роботи і 
врахування його зауважень; 
- захист дипломної роботи перед державною комісією за графіком її роботи. 

З метою раннього залучення студентів до наукової роботи, органічного 
поєднання її з навчанням та надання достатнього часу для ґрунтовного 
опрацювання обраної теми профільні (випускні) кафедри розробляють і 
ознайомлюють студентів із орієнтовною тематикою дипломних робіт. Продовження 
теми дипломної роботи спеціаліста заохочується на наступному ОКР «Магістр». 

4. Організація і керівництво дипломними роботами 
Перелік тем дипломних робіт із напряму і спеціальності визначають у 

вищому навчальному закладі до початку навчального року. Тематика дипломних 
робіт повинна бути безпосередньо пов'язана з узагальненим об'єктом діяльності 
фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Редакція назв тем дипломних 
робіт повинна бути конкретною. 

Студентові надається право обрати тему дипломної роботи з орієнтовної 
тематики кафедри або з проблем, які розробляються відповідно до комплексного 
плану наукових досліджень викладачів кафедри, а також запропонувати власну 
тему, що відповідає його схильностям та інтересам. 

Офіційно теми закріплюють: за студентами ОКР "Спеціаліст" та «Магістр» 
у кінці 6 −8 семестру (за рік до захисту); за студентами "Магістр", два роки 
навчання, у першому семестрі навчання і затверджують за поданням кафедри 
наказом ректора. За необхідності тема і план дипломної роботи можуть 
уточнюватися або змінювалися за поданням кафедри. 

Для завершення дипломної роботи студент звільняється від аудиторних 
занять у кінці 8-го семестру. У магістратурі, залежно від характеру і обсягу 
навчального плану, йому може бути надано для цього один або два останніх місяці 
навчання. 

За поданням кафедр керівниками дипломних робіт спеціалістів 
призначають наказом ректора вищого навчального закладу професорів, доцентів, 
старших викладачів, наукових працівників. 
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Обов'язками керівника дипломної роботи є: 
видати дипломнику, враховуючи замовлення виробництва, затверджене 

завідувачем кафедри завдання на виконання дипломної роботи, в якому вказати 
структуру роботи та перелік аркушів графічної частини (ілюстрацій); 

допомогти дипломнику у розробленні календарного плану виконання 
роботи із зазначенням його термінів; 

порадити дипломнику необхідну навчальну, наукову, довідкову літературу 
та інші матеріали, що можуть бути використані під час написання дипломної 
роботи; 

надати дипломнику методичні рекомендації кафедри щодо виконання 
роботи; 

надавати дипломнику згідно із затвердженим на кафедрі графіком і 
консультативну допомогу у виконанні роботи; 

періодично перевіряти виконання календарного плану та правильність 
розрахунків виконання дипломником окремих етапів роботи; 

підготувати відзив про роботу дипломника, який має засвідчувати його 
професійність та знімати відповідальність за суттєві недоліки, що мають місце в 
роботі; 

а також, керівник: 
читає перший варіант дипломної роботи, роблячи за необхідності 

принципові зауваження щодо змісту, які належить обов'язково врахувати 
студентові; 

читає і редагує висновки; 
читає роботу в останньому, але не переплетеному варіанті, звертаючи увагу 

автора на недоліки в її змісті та оформленні, які ще доцільно та можливо усунути до 
попереднього захисту на кафедрі; 

консультує студента щодо підготовки табличного та ілюстративного 
матеріалу, який має демонструватися під час доповіді на засіданнях кафедри та ЕК; 

консультує студента щодо змісту його доповіді під час захисту; 
- висловлює поради з процедури виступу на засіданні ЕК (зовнішній 

вигляд, манера поведінки, жести, відповіді на запитання, заключне слово тощо); 
бере участь у засіданні кафедри під час попереднього захисту роботи, 

керівником якої він є; 
- висловлює останні зауваження і побажання після розгляду роботи на 

кафедрі. 
Періодичність звітування дипломника про хід виконання дипломної роботи 

має бути не рідше одного разу на тиждень для випускників очної форми. 
Закінчена дипломна робота після підписання її дипломником, керівником 

та консультантами подається завідувачу кафедри. На кафедрі, в міру готовності, але 
не пізніше як за 10 днів до захисту, має бути організовано попереднє слухання 
дипломних робіт випускників. Після оцінювання ступеня готовності дипломної 
роботи завідувач кафедри допускає студентів до її захисту. 

Висновок завідувача кафедри чи керівника дипломної роботи про 
невідповідність її чинним вимогам розглядають на засіданні кафедри, а протокол є 
підставою для вирішення керівництвом вищого навчального закладу питання про 
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відрахування дипломника. 
Конкретні питання дипломної роботи, присвячені охороні праці та 

розробленню бізнес-плану, після консультацій дипломника з консультантами 
відповідних кафедр можуть бути оформлені як окремі розділи пояснювальної 
записки. Необхідність представлення окремих аркушів графічної (ілюстративної) 
частини роботи з цих питань та їх інформаційне наповнення вирішується після 
обговорення з консультантами і керівником. 

До подання дипломної роботи має бути додано відзив керівника роботи та 
внутрішню рецензію. 

На період переддипломної практики деканат факультету встановлює графік 
періодичного звітування студентів про хід її проходження (не рідше одного разу на 
два тижні практики). У ці строки студент звітує перед керівником (за необхідності і 
завідувачем кафедри), які визначають ступінь готовності роботи та інформують про 
це деканат факультету. 

За пропозицією керівника дипломної роботи, у разі необхідності, кафедрі 
надається право запрошувати консультантів з окремих розділів дипломної роботи за 
рахунок ліміту часу, відведеного на керівництво дипломною роботою. 

Консультантами з окремих розділів дипломної роботи можуть 
призначатися професори і доценти, асистенти ВНЗ, а також висококваліфіковані 
фахівці і наукові співробітники інших установ, організацій та підприємств за 
профілем розділу. Консультанти надають допомогу студенту в роботі над 
відповідним розділом, перевіряють якість виконання і ставлять на титульному 
аркуші свій підпис. 

Випускні кафедри забезпечують студентів до початку виконання дипломної 
роботи методичними вказівками з написання дипломних робіт. 

Закінчену дипломну роботу, підписану студентом, подають керівнику. 
Після перегляду і схвалення дипломної роботи, керівник підписує її і разом із своїм 
письмовим відзивом у поданні передає завідувачу кафедри. У відзиві має бути 
характеристика виконаної роботи з усіх розділів, а також відзначено особисті якості 
дипломника, ступінь його підготовки до самостійної діяльності відповідно до 
набутої кваліфікації та спеціалізації, зроблено висновок про можливість допуску 
студента до захисту роботи перед ЕК. Завідувач кафедри на підставі попереднього 
захисту та рішення, прийнятого на засіданні кафедри, вирішує питання про допуск 
студента до захисту, робить відповідний запис у поданні голові екзаменаційної 
комісії. 

У випадку, коли студент не виконав план і завдання дипломної роботи, 
постійно порушував графік звітування про хід виконання, за поданням керівника 
роботи на засіданні кафедри розглядають питання про неможливість допуску такої 
роботи до захисту перед ЕК. Протокол засідання кафедри подають у деканат, який 
виносить прийняте рішення на затвердження вченою радою факультету. Не допуск 
до захисту є підставою для відрахування. 

Дипломну роботу, допущену випускною кафедрою до захисту, деканат 
направляє на зовнішню рецензію до початку роботи ЕК. Склад рецензентів 
затверджує ректор ВНЗ за поданням декана факультету з числа професорів і 
доцентів (викладачів) ВНЗ, які не працюють на цій кафедрі, або спеціалістів з 
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виробництва і наукових установ, що мають відповідну кваліфікацію і стаж роботи 
за фахом не менше 5 років. 

Тематика дипломних робіт напряму "Ветеринарна медицина" має 
відмінності, суть яких полягає у більш вузькій спеціалізації магістерської 
підготовки. В окремих випадках можна дозволити виконувати дипломні роботи за 
тематикою іншого рівня з відповідним наповненням. 

Дипломна робота − це перша самостійна наукова праця майбутнього лікаря 
ветеринарної медицини, який повинен мати відповідну теоретичну та практичну 
підготовку, організаторські навички, діловитість, досвід дослідницької роботи, 
вміти творчо мислити й працювати з людьми. Виконуючи її, студент поглиблює 
знання з фундаментальних та клінічних дисциплін, освоює методики 
експериментальних досліджень, оволодіває навичками співставлення результатів 
своїх досліджень із літературними даними, аналізу, узагальнення і літературного 
оформлення одержаних результатів з теми дослідження, набуває вміння вести 
науковий пошук, який розвиває у молодого лікаря ветеринарної медицини творчий 
підхід до роботи. 

Місцями виконання дипломних робіт можуть бути сільськогосподарські 
підприємства різних видів власності, навчальні господарства, спецгоспи 
індустріального типу, м'ясокомбінати, державні чи приватні заклади ветеринарної 
медицини (клініки, лабораторії та ін.), а також лабораторії кафедр і клініки 
факультетів ветеринарної медицини, де під час виробничої практики проводять 
основні клініко-експериментальні дослідження. 

Матеріалом або об'єктом дослідження за темою дипломної роботи можуть 
бути тварини, продукція тваринницького походження, лікарські та інші біологічно 
активні засоби, що застосовують у ветеринарній медицині, комплекси заходів із 
недопущення захворювання тварин та ліквідації заразних і незаразних хвороб 
тварин тощо. 

До методів проведення клініко-експериментальних досліджень слід 
віднести клінічне дослідження стану тварин, продукції тваринницького походження 
та інших об'єктів, що є матеріалом дослідження (анамнез, огляд, пальпація, 
перкусія, аускультація, органолептичні дослідження тощо) та лабораторні 
дослідження (УЗ-діагностика, рентгенологічні, гематологічні, гістологічні, 
гістохімічні, біохімічні, бактеріологічні, вірусологічні, копрологічні, дослідження 
вмісту органів травного та сечостатевого апаратів, а також інших субстратів 
тваринного організму та кормів, лікарських та інших біологічно активних засобів, 
що виробляють для застосування у ветеринарній медицині тощо). До обов'язкових 
методів, що застосовують під час виконання дипломної роботи слід віднести 
статистичне оброблення цифрових даних досліджень, проводять його з визначенням 
таких показників: М (середньої), m (помилки середньої), р (достовірність 
результатів). За необхідності визначають й інші показники варіаційної статистики. 

Насамперед необхідно скласти план роботи, визначити місце, обсяг 
досліджень і спостережень та розробити схему досліду, написати і оволодіти 
методикою проведення досліджень, передбачити очікувані результати та календарні 
терміни виконання розділів теми. Результати експериментальних досліджень 
дипломник систематично і акуратно записує у щоденник або спеціальний журнал. В 
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окремих випадках записи оформлюють як протоколи. Клініко-експериментальне 
дослідження за темою дипломної роботи є її обов'язковим елементом і передбачає 
дотримання правил формування дослідних (однієї чи двох) та контрольної груп 
тварин (у кожній групі не менше 7−8). Відмінності за тим чи іншим показником у 
тварин-аналогів не повинні перевищувати 2−3%. 

Під час проведення досліду тварини всіх груп мають знаходитися в 
однакових умовах годівлі і утримання. Для тварин дослідних груп створюють 
додаткові фактори (призначають різні лікувальні чи профілактичні засоби тощо), 
що можуть вплинути на стан тварин чи перебіг їх захворювання. До того ж 
враховують всі зміни у тварин експериментальної групи порівняно з контрольною. 

Важливим моментом контролю за станом тварин дослідної та контрольної 
груп є реєстрація даних клінічного дослідження (температури тіла, частоти дихання, 
пульсу, стану слизових оболонок, лімфовузлів та ін.), яке проводять в одні і ті ж 
години доби. 

Зважування тварин рекомендується здійснювати у ранкові години, до 
годівлі. 

Кров для морфологічних і біохімічних досліджень беруть до годівлі тварин 
і досліджують її не пізніше 24 годин після взяття проб. Дослідження молока, 
молозива, сечі, вмісту травного апарату тощо здійснюють протягом перших годин 
після взяття проб. Терміни і кратність інших лабораторних досліджень 
регламентуються методиками або відповідними настановами Державної 
ветеринарної та фітосанітарної служби України. 

Хід та результати експериментальних досліджень бажано висвітлити 
якісними і змістовними ілюстраціями (оригінальними фотографіями, схемами, 
діаграмами тощо). 

5. Оформлення дипломної роботи 
5.1 Загальні вимоги. Дипломна робота відноситься до основної наукової 

документації, а отже повинна містити лише належним чином впорядковану наукову 
інформацію, почерпнуту з первинних документів, що відноситься до теми роботи, 
бути тісню пов'язана з нею, розкривати її суть. Відповідно до цих вимог необхідно 
створювати структуру дипломної роботи. Титульна сторінка оформлюється згідно 
форми, представленої в додатку В (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 29 березня 2012 року №384, Форма № Н-9.02).  

Розділи та пункти в дипломній роботі розміщуються в наступній 
послідовності: 



 14

ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ (вкладається в роботу 
після титульної сторінки) 
ЗМІСТ 
РЕФЕРАТ 
ВСТУП 
1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 
1.1; 1.2; 1.3 − назви підпунктів за логічним порядком 
1.4 Заключення до огляду літератури 
2. ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
2.1. Матеріал і методи досліджень 
2.2. Характеристика бази (господарства, об’єкта, району, зони, території) 
2.3. Результати власних досліджень 
2.3.1, 2.3.2... − назви підпунктів за логічним порядком 
2.4. Обговорення результатів власних досліджень 
3. ЕКОНОМІКА ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ 
4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ  
5. ЕКОЛОГІЯ (оформляється за бажанням студента) 
ВИСНОВКИ 
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
ДОДАТКИ 
При оформленні роботи слід дотримуватись наступних вимог: шрифт Times 

New Roman, розмір шрифту 14 (використовувати шрифт більшого розміру не 
можна, в таблицях та примітках при необхідності дозволяється зменшення розміру 
шрифту), міжрядковий інтервал 1,5 пункти, поля наступні − зверху і знизу − 2 см., з 
права − 1,5 см, зліва − 3 см. Обсяг дипломної роботи спеціаліста − 45 − 60, магістра 
− 60 − 80 ст. друкованого тексту без урахування додатків, (29 рядків на аркуші А4). 
Дипломну роботу бажано друкувати. Проте вона може мати вигляд рукопису 
обсягом 50 − 80 с. за умови розбірливого чіткого почерку. Робота повинна писатись 
не поспіхом, акуратно, чітко і грамотно. 

Структура дипломної роботи наступна: вступ – 1 − 2 ст., загальна 
характеристика роботи (реферат) – 1 − 2 ст., огляд літератури − 10 − 15 ст. 
(спеціаліст 8−12), матеріал і методи досліджень − 1 − 3 ст., характеристика бази − 
1,5 − 3 ст., результати досліджень − 20 − 30 ст. (спеціаліст 15−20). Сторінки 
нумеруються арабськими цифрами, які ставляться у верхньому правому куті за 
винятком титульної сторінки. Порядкові номери ставлять перед назвою розділу 
відокремлюючи їх крапкою (1.2 − другий підрозділ першого розділу). 

В межах підрозділу виділяються пункти, номера яких складаються з 
номерів розділу, підрозділу і пункту, наприклад: 2.2.1 (перший пункт другого 
підрозділу другого розділу). 

Ілюстрації (таблиці, схеми, рисунки, графіки) розміром на всю сторінку 
включають у загальну нумерацію сторінок або виносять у додаток. У правому 
верхньому куті таблиці, над її заголовком, розміщають напис "Таблиця" з номером 
Таблиця 1.2 − друга таблиця першого розділу. Схеми креслення, фотографії, 
графіки позначають "Рис. 2.3" − третій рисунок другого розділу) і підписують внизу 
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під ними. 
Заголовками структурних частин (розділів дипломної роботи) є слова 

написані окремим рядком, великими літерами: «ЗМІСТ, РЕФЕРАТ, ВСТУП, 
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ, ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЕКОНОМІКА 
ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ, ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ, ВИСНОВКИ, ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ, 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ». 

Такі структурні частини як ЗМІСТ, РЕФЕРАТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, 
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 
ДОДАТКИ не нумеруються (див. зразок вище). 

Відстань між заголовком і текстом повинна бути − 2 інтервали. Кожен 
розділ починається з нової сторінки. 

Дипломна робота має бути написана державною мовою. 
Текст розміщують на одному боці аркуша паперу формату А4 (297 х 210 

мм) за одним із наведених нижче способів: 
- із застосуванням принтерів: текстовий редактор Word 6,0; 7,0 і вище. 

Шрифт "Times New Roman" 14-го розміру. 
- рукописним шрифтом (ГОСТ 2.304-81) із висотою літер і цифр не менше 

2,5 мм. Формули і літери необхідно писати чітко чорною тушшю, або чорнилом; 
Знаки, літери, символи, позначення, які відсутні у комп’ютерах, а також 

математичні і хімічні формули, іноземні прізвища і слова вписують від руки 
чорнилом (пастою) чорного кольору. 

Абзаци в тексті починають відступом (12,5−17 мм). 
Помилки, описки і графічні неточності, виявлені у процесі виконання 

роботи, допускається виправляти підчищанням, або з використанням коректора і 
нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (графіки) машинописним чи 
рукописним способом (чорними чорнилом, пастою, тушшю). 

5.2 ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ. Відповідно до 
теми дипломної роботи керівник складає і видає студенту завдання на дипломну 
роботу з урахуванням місця виконання досліджень. (Додаток Б, Наказ Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н-
9.01). 

Після закінчення роботи над дипломною роботою завдання разом з іншими 
текстовими документами представляють до ЕК. 

У завданні вказують: назву ВНЗ і факультету; шифр і назву спеціальності; 
освітньо-кваліфікаційний рівень; назву кафедри; тему дипломної роботи; номер 
наказу ректора про затвердження теми і його дату; термін здавання студентом 
виконаної роботи у деканат; вихідні дані до роботи; зміст роботи (перелік питань, 
що досліджуються), перелік графічного матеріалу, консультанти розділів роботи, 
календарний план. 

Підписують завдання керівник дипломної роботи, консультанти і студент-
дипломник. Затверджує завдання завідувач кафедри, на якій виконується дипломна 
робота. Допускається виконувати завдання з двох боків друкарського аркуша 
формату А4. У замовленні можуть бути поставлені завдання різного змісту та 
наповнення. Заохочуються завдання, складені на рівні юридичних угод із 
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організаціями з відповідним фінансуванням, матеріальною чи іншою формами 
компенсації затрат. Завдання вкладається в роботу, його не прошивають разом з 
загальним обсягом сторінок (доцільно в роботу вшивати файл, в який вкладають 
завдання). Не вшиваються, а вкладаються в роботу також відзив наукового 
керівника, внутрішня рецензія та рецензія з виробництва. 

5.3 РЕФЕРАТ (анотація) − це скорочене викладення обсягу та змісту 
первинного документа, тобто дипломної роботи з основними розробками та 
висновками. 

В анотації увагу акцентують на новому матеріалі, викладеному у роботі і 
складають за такою формою: 

- обсяг первинного документа (кількість сторінок текстового документа, 
ілюстрацій); 

- тема, предмет (об'єкт), характер та мета роботи; 
- методи виконання роботи; якщо метод новий або розроблений автором, то 

наводять його сутність; якщо метод широко відомий, то вказують тільки його назву: 
- конкретні результати роботи, економічна ефективність виконаної автором 

розробки; дають основні теоретичні, експериментальні, розрахункові результати, 
виділяючи розробки, впроваджені у виробництво або виконані на рівні 
раціоналізаторських пропозицій, винаходів, відкриттів чи інші розробки, які є 
найважливішими у роботі; 

- галузь використання. 
Викладання матеріалу в анотації має бути стислим і точним. Слід 

використовувати вирази, які застосовують у наукових і технічних документах, 
стандартизовану термінологію; уникати незвичних термінів і символів. 

Рекомендується вживати скорочення і абревіатури згідно з ГОСТ 7.1 1088, 
ГОСТ 7.12-77 або прийняті у міжнародній практиці. 

Одиниці вимірювання наводять в одиницях міжнародної системи. 
Дозволяється включати до анотації ілюстрації та таблиці, якщо вони 

допомагають розкрити основний зміст документа і скоротити його обсяг. 
Обсяг анотації випускної роботи має складати одну сторінку рукописного 

або 0,75 с машинописного тексту, або комп'ютерного друку через 1,5 інтервали 14 
кеглем. 

5.4 ВСТУП. У вступі дипломник коротко викладає актуальність обраної 
теми для вирішення конкретних завдань у галузі ветеринарної медицини, 
обґрунтовує вибір теми, повідомляє про мету і формулює завдання роботи. Обсяг 
розділу − 1−2 друковані сторінки. 

5.5 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. Розробку теми дипломної роботи потрібно 
починати з аналізу джерел спеціальної літератури. Тільки після кваліфікованого 
аналізу джерел літератури студенту стає відомо, що і як вже зроблено, які питання і 
яким шляхом уже вирішені, і що найдоцільніше робити далі. 

Викладення цього розділу слід починати з історії, сучасного стану та 
можливі напрями розробки питання, що є предметом вивчення. Часто в науковій 
літературі зустрічаються різні думки авторів з одного і того ж питання, 
неоднозначні тлумачення результатів, протилежні висновки тощо. У такому 
випадку огляд краще вести в дискусійному плані, протиставляючи думки різних 
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дослідників і супроводжувати їх власними коментарями. Виконаний за такою 
схемою огляд літератури буде більш привабливим, цінним і змістовним. Огляд 
літератури має містити стисле (8−10 рядків) резюме, в якому формулюють основну 
суть викладеного матеріалу. 

В огляді літератури обґрунтовують обрані напрями виконання випускної 
роботи. Обґрунтування буде повноцінним, якщо воно базується на доказах, фактах і 
висновках огляду літератури та враховує стан і конкретні умови підприємства, на 
матеріалах якого виконують випускну роботу. 

Цей розділ повинен мати назву, в якій відображався б зміст проблеми, що є 
темою випускної роботи. Для більш ефективного і детального аналізу зібраного 
матеріалу джерел літератури цей розділ потрібно поділити на 3−4 підрозділи, кожен 
з яких повинен мати свою назву та номер. Розділ і підрозділи нумерують 
арабськими цифрами. 

Огляд літератури може бути кваліфіковано написаний лише після вивчення 
студентом не менше 35 (для дипломних робіт спеціалістів), 40 (для магістерських 
робіт) джерел літератури різних видів. Студент має опрацювати монографії, 
збірники наукових праць, статті періодичні видання, автореферати дисертацій, 
офіційні веб-сторінки. 

Літературні дані потрібно викладати коротко, ясно, без перекручення 
поглядів авторів, повідомляючи лише типове, показове, що має відношення до теми 
випускної роботи. Посилання на автора наводять у кінці абзацу цифрами в 
квадратних дужках. 

Якщо абзац починається з посилання на автора роботи, то вказують ще й 
ініціали і прізвище, а в дужках пишуть номер, під яким цю роботу наведено в 
списку літератури; далі у стислій формі викладають зміст роботи, як правило, 
одним абзацом. 

Характеристику роботи іншого автора потрібно починати з нового абзацу. 
В огляді літератури слід описувати тільки ті першоджерела, які вивчав 

студент і вони мають безпосереднє відношення до теми дипломної роботи. Не слід 
описувати навчальну літературу або посилання інших авторів на використані ними 
роботи. 

Огляд літератури пишеться за попередньо складеним планом і має бути 
системним, цільним та послідовним. Аналіз першоджерел, які використовують, 
проводять у хронологічному порядку. Не допускати повторень. Критичні 
зауваження слід аргументувати посиланнями на джерела літератури. За наявності 
суперечливих думок авторів з того чи іншого питання потрібно спробувати знайти 
причину розходжень. Іноді це є результатом похибок методичного характеру, 
застарілого обладнання, використаного під час проведення експериментів. Огляд 
літератури закінчують пунктом "Заключення з огляду літератури", в якому автор у 
стислій формі викладає стан і рівень вирішення поставленої перед ним проблеми за 
даними літератури. 

Загальний обсяг розділу − до 15 − 20 ст. (не більше 20% обсягу роботи). 
Під час використання джерел літератури потрібно робити посилання на 

авторів робіт і рік видання. 
Існує декілька форм звернення до джерел літератури: 
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- В. М. Петренко (1987) вважає (стверджує, зробив висновок, установив і 
т.д.), що ... У цьому випадку спочатку пишуть ініціали, далі прізвище автора, після 
цього рік видання роботи; 

-  відомо, що доросла велика рогата худоба за добу може спожити 3,0−4,5 
кг сухої речовини кормів на кожні 100 кг живої маси (Петренко В. М., 1977. 
Шевченко М. М., 1993). У цьому прикладі авторів робіт пишуть у дужках після 
посилання, спочатку прізвища, потім ініціали і рік видання роботи; 

- аналізуючи результати своїх досліджень, В. М. Петров (цит. за Шовкун Н. 
Н., 1987), звернув увагу на те, що ... Таку форму посилання застосовують у тому 
випадку, коли використовували не роботу В. М. Петрова (оригінал), а роботу Н. Н. 
Шовкуна, в якій є це посилання на В. М. Петрова. Прізвища та ініціали авторів 
джерел літератури в огляді і списку літератури пишуть мовою оригіналу без 
власного перекладу. 

Цінність представляють нові публікації за темою роботи (не пізніше 
останніх 10-ти років). Джерелами літератури можуть бути книги, брошури, статті з 
журналів, збірників наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів, автореферати 
дисертацій, інструкції, настанови, рекомендації і нормативи, офіційні веб-сторінки. 

5.6 ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. Цей розділ складає основу дипломної 
роботи, тому з найбільш важливим і об'ємним (більше 50% загального обсягу). Він 
включає ряд самостійних підрозділів, присвячених матеріалу і методикам наукових 
досліджень, характеристиці господарств, закладів та установ, де проводились 
дослідження, детальному викладенню одержаних результатів досліджень та їх 
обговоренню. 

5.6.1 Матеріал і методи досліджень. У цьому розділі має бути описаний 
конкретний матеріал та методи дослідження, що використовувались у процесі 
виконання роботи (з посиланням на автора), схема проведеного досліду тощо. 

Результативність наукових досліджень залежить від вибору методик, 
ступеня їх освоєння і точності виконання, тому методи досліджень необхідно 
підбирати сучасні з урахуванням можливості їх виконання у конкретних умовах. 

У цьому розділі також вказуються види тварин, використаних у дослідах, 
методи застосування лікувальних і профілактичних заходів контролю їх 
ефективності. 

5.6.2 Характеристика бази виконання роботи. У цьому розділі потрібно 
викласти загальні відомості про природнокліматичні та екологічні умови 
господарства (тваринницького комплексу, птахофабрики, м'ясокомбінату, 
державного чи приватного закладу ветеринарної медицини, клініки, лабораторії 
тощо), на базі якого виконувалася дипломна робота, вказати його виробничо-
економічну характеристику, провідні галузі, рівень їх спеціалізації, рентабельність, 
види тварин, їх поголів'я, породний склад, продуктивність, методи утримання 
(пасовищне чи стійлове, кліткове чи на підлозі для птиці) та годівлі, епізоотичний 
стан та благополуччя із заразних і незаразних хвороб, захворювання, які 
реєструються найчастіше тощо. 

5.6.3 Результати досліджень. У цьому підрозділі має бути проведено 
систематизацію і детальне викладення результатів проведених експериментальних 
досліджень та спостережень. 
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Дипломну роботу доцільно ілюструвати оригінальними малюнками, що 
включають макро- і мікрофотографії, графіки, діаграми, схеми тощо. 

Під ілюстраціями мають бути підписи із зазначенням порядкових номерів. 
У підписах до мікрофотографій з гістологічних препаратів потрібно вказувати 
метод фарбування і величину збільшення. Кількість ілюстрацій повинна бути 
достатньою для пояснення тексту. Ілюстрації (креслення, малюнки, графіки, схеми, 
діаграми, фотознімки) необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, де їх 
згадують вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути 
посилання у тексті. Фотознімки розміром менше за формат А4 клеять на аркуші 
білого паперу формату А4. 

5.7 Обговорення результатів власних досліджень. Тут подається 
детальний аналіз отриманих результатів досліджень. 

6. ЕКОНОМІКА ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ. Економічний аналіз 
ефективності ветеринарних заходів в сучасних умовах набуває важливого значення, 
оскільки характеризує кінцевий результат праці спеціалістів ветеринарної 
медицини. Він дозволяє, застосовуючи систему економічних показників, розробити 
більш ефективні заходи по зменшенню захворюваності та загибелі тварин, 
підвищенню їх продуктивності, скороченню терміну перебігу хвороби, підвищенню 
якості продукції та сировини тваринного походження. 

Визначення економічних збитків та економічної ефективності 
ветеринарних заходів щодо профілактики та ліквідації різних хвороб тварин 
проводять користуючись "Методикою визначення економічної ефективності 
ветеринарних заходів", затвердженою головним управлінням ветеринарії МСГ 
СРСР 4 травня 1982 р. 

Цією методикою рекомендується користуватися при: 
 визначенні економічного збитку, який спричиняють хвороби тварин; 
 економічного збитку, попередженого внаслідок проведення ветеринарних 

заходів; 
 розрахунку вартості додаткової продукції та сировини тваринного 

походження, одержаної при застосуванні ветеринарних препаратів; 
 розрахунку витрат на проведення ветеринарних заходів; 
 розрахунку економії трудових та матеріальних засобів ветеринарного 

призначення за рахунок застосування більш ефективних профілактичних, 
діагностичних, лікувальних засобів та методів, а також впровадження 
нових форм організації праці спеціалістів ветеринарної медицини;  

  визначенні економічного ефекту від проведення комплексу ветеринарних 
заходів при захворюваннях, а також внаслідок застосування нових методів, 
препаратів, нормативів; 

 визначення економічно обґрунтованих об'ємів профілактичних, оздоровчих 
та лікувальних заходів. 
Під економічною ефективністю ветеринарних заходів слід розуміти 

сумарний показник (у грошовому виразі), який складається із збитку, 
попередженого внаслідок проведення ветеринарних заходів, вартості продукції, 
одержаної додатково за рахунок збільшення її кількості чи підвищення якості, 



економії трудових і матеріальних витрат внаслідок застосування більш ефективних 
засобів та методів профілактики хвороб і лікування тварин. 

Економічний ефект визначають на основі порівняння (співставлення) 
показників захворюваності, летальності, продуктивності тварин, якості продукції, 
витрат праці та матеріалів в базовому і новому варіантах ветеринарних заходів. 
Порівняння варіантів проводять при рівності (аналогії) всіх умов, крім тих, що 
вивчаються (новий комплекс ветеринарних заходів, використання більш 
ефективних засобів та методів профілактики, лікування, ліквідації хвороб, тощо). 

На початку підрозділу потрібно подати «Вихідні дані для проведення 
розрахунків економічної ефективності». Їх, як правило, оформлюють у вигляді 
таблиці (таб. 1), в якій подають всі дані, які були використані для проведення 
обрахунків. Наприклад: кількість дослідних тварин; кількість тварин, що загинули; 
кількість тварин, що одужали; вартість продукції; продуктивність хворих та 
продуктивність здорових тварин; заробітна плата ветеринарного спеціаліста; 
затрати на лікування (вартість медикаментів, препаратів) і т.д. 

Початковим етапом проведення економічних розрахунків є перерахування 
та обрахунок всіх категорій економічного збитку, які були в певній ситуації, що 
обговорюється в дипломній роботі. 

Таблиця 1 
Вихідні дані для проведення розрахунків економічної ефективності 

Дослідні групи тварин 
Найменування показників 

Одиниця 
виміру 1 2 3 

Кількість телят, яких лікували голів 30 30 30 
Одужало телят голів 29 30 28 
Загинуло телят голів 1 0 2 
Тривалість лікування діб 8 8 9 
Затрати на лікування грн. 141 144 175 
Середньодобовий приріст живої 
маси телят 

кг 0,5 0,55 0,48 

 
Обрахунок здійснюють за формулами, які подані нижче. 

Визначення економічного збитку, що спричинюється хворобами тварин. 
1. Збиток від загибелі, вимушеного забою, знищення тварин по кожній віковій 
групі (З1) розраховують як різницю між вартістю тварин в закупівельних цінах 
(цінах на племінну худобу) і грошового виручкою від реалізації продуктів забою за 
формулою: 

ФВЦЖМЗ 1  

де М − кількість загиблих, вимушено забитих, знищених тварин, гол.; 
Ж − середня жива маса однієї тварини, кг;  
Ц − закупівельна ціна одиниці продукції, грн.; 
Вф − виручка від реалізації продуктів забою, трупної сировини, грн. 
2. Збиток від зниження продуктивності тварин, внаслідок їх захворювання (З2) 
визначають за формулою: 
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  ЦТВВМЗ хвз 2  

де М − кількість захворілих тварин (ялових маток), гол.; 
Вз і Вхв − середньодобова кількість продукції (молока, м'яса, яєць) одержана 
відповідно від здорових та хворих з розрахунку на одну голову, кг; 
Т − тривалість спостереження за зміною продуктивності тварин (період карантину, 
неблагополуччя, перехворювання), діб; 
Ц − закупівельна ціна одиниці продукції, грн.; 
 
3. Збиток від недоодержання приплоду внаслідок перехворювання та яловості 
маток (З3) визначають за форму ою: л

  пфвн ВНРКЗ 3  

де Кн − коефіцієнт народжуваності, прийнятий за плановим показником; 
Рв − можливий контингент маток для розплоду за видами тварин, гол.;  
Нф − фактична кількість народжених телят, поросят, ягнят, гол.; 
Вп − умовна вартість однієї голови приплоду, грн.  
Вартість приплоду при народженні встановлюють по вартості основної продукції, 
одержаної за рахунок кормів, витрачених на утворення приплоду, за формулами: 

Вт = 3,61хЦ; 
Вп = 1,97хЦ:Пп; 
Вя = 0,84 х Ц : Пя; 
Вл = 80хСкд, 

де Вт − вартість теляти, Вп − поросяти, Вя − ягняти, Вл − лошати при народженні, 
грн; 
3,61 − кількість молока, яку можна одержати; за рахунок коштів, що витрачаються 
на утворення приплоду однієї корови молочних порід, ц; 
1,97 − кількість приросту маси свині, яку можна одержати за рахунок кормів, що 
витрачаються на утворення приплоду основної свиноматки, ц; 
0,84 − кількість шерсті, яку можна одержати за рахунок кормів, що витрачаються на 
утворення приплоду, вівцематки шерстних порід, кг; 
Ц − ціна одиниці продукції, грн.; 
Пп − вихід поросят на основну свиноматку, гол.; 
Пя − вихід ягнят на вівцематку, гол.; 
80 − число коне-діб, що дорівнює за витратами кормів утворенню приплоду кобили; 
Скд − собівартість коне-дня, грн.; 
4. Збиток від втрати племінної цінності тварини (З4) визначають за 
формулою: 

 ВПВ ЦЦМЗ 4  

Mв − кількість тварин, що втратили племінну цінність, гол.;  
Цп і Цв − середня ціна реалізації, відповідно племінних та тих, що втратили 
племінну цінність тварин, грн.. 
5. Збиток від зниження якості продукції (сировини), одержаної від перехворілих, 
вимушено забитих, загиблих тварин (З5) визначають за формулою: 
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 ВЗР ХЦВЗ 5 , 

Вр − кількість реалізованої продукції зниженої якості кг, шт.;  
Цз і Хв. − ціни реалізації одиниці продукції (сировини), одержаної відповідно від 
здорових та хворих тварин, грн. . 
6. Збиток від вимушеного простою робочої худоби (З6) визначають за 
формулою: 

КР СТМЗ 6  

де Мр − кількість робочої худоби, що вимушено простояла, гол.;  
Т − середня тривалість простою тварин, діб; 
Ск − собівартість робочого коне-дня, грн. 
7. Збиток від бракування уражених туш, органів та сировини (З7) визначають 
за формулою: 

17 ДЦПЗ В   

де Пв − кількість вибракуваної продукції та сировини, кг; 
Ц − державна закупівельна ціна продукції та сировини середньої якості, грн.; 
Д1 − вартість продукції чи сировини, отриманих після переробки, грн. 
8. Загальна сума економічного збитку, обумовленого тією чи іншою хворобою 
(З), визначається як сума всіх видів збитку: 

7654321 ЗЗЗЗЗЗЗЗ   

Затрати (витрати) на ветеринарні заходи і методика їх обліку. 
Затрати на ветеринарні заходи (ЗТ) поділяються на прямі та непр мі я

(загальновиробничі та загальногосподарські) і складаються з трудових та 
матеріальних ресурс  тестовому виразі, потрібних  здійснення відповідних ів у  для
протиепізоотичних, лікувально-профілактичних, ветеринарно-санітарних, 
зоогігієнічних, організаційно-господарських та інших заходів. До прямих затрат 
відносять: 

1. Оплату праці робітників, безпосередньо зайнятих на роботах по 
проведенню ветеринарних заходів, в т.ч. і відрахування на соціальне страхування 
тощо. 

2. Амортизаційні відрахування від балансової вартості ветеринарного 
обладнання, апаратів, приладів та витрати на поточний ремонт приміщень і догляд 
за технікою. 

3. Вартість використаних біопрепаратів, медикаментів, дезінфектантів, 
перев'язувальних засобів, палива, електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, а 
також інстру об оментів та ладнання малої варт сті. 

4. Затрати на спорудження тимчасових забійних площадок, 
пастеризаційних установок, пропускних пунктів, шлагбаумів, дезінфекційних 
бар'єрів, знезараження продуктів забою та трупної сировини. 

Непрямі затрати включають оплату праці переважно головних та старших 
спеціалістів ветеринарної медицини, транспортні витрати, на утримання аптек, 
складів, тощо. 

Загальна сума затрат на ветеринарні заходи визначається шляхом складання 
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всіх видів затрат. 
Визначення екон мічної ефективності ветери арних заходів о н

При визначенні економічної ефективності ветеринарних заходів 
встановлюють коефіцієнти захворюваності, летальності, а також питомі величини 
економічного збитку, що спричиняють хвороби; і затрати на ветеринарні заходи. 

 Коефіцієнт можливої захворюваності (Кз1) в неблагополучному стаді і 
районі (Кз2) визначають шляхом ділення числа захворілих тварин, відповідно, на 
поголів'я неблагополучиях стад го ну. сподарства чи райо

Кз1 = Мзг : Мсг; 
Кз2. = Мзр : Мср, 

де Мсг − загальне поголів'я сприйнятливих тварин в окремому господарстві, гол.;  
Мср − загальне поголів'я сприйнятливих тварин в районі, гол,.; 
Мзг − число захворілих тварин в окремому господарстві, гол.;  
Мзр − число захворілих в районі, гол. 

 Коефіцієнт летальності (Кл) встановлюють діленням числа загиблих тварин 
на число захворілих. 

Кл = М : Мз, 
де М − кількість загиблих, вимушено забитих, знищених тварин, гол.;  
Мз − число захворілих тварин, гол. 

 Питому величину економічного збитку, спричиненого захворюванням, 
визначають на одну захворілу тварину (Кзб) розділивши загальну суму 
складових частин економіч  число захворілих тварин. ного збитку на

Кзб = 3 : Мз, 
де 3 − загальна сума економічного збитку, грн.;  
Мз − число захворілих тварин, гол. 

 Додаткову вартість (Дв), одержану додатково за рахунок збільшення 
кількості і підвищення якості продукції, внаслідок застосування 
ефективних засобів і методів профілактики хвороб тварин, їх лікування 
визначають за формулою: 

Дв = (Врп − Врт) х Ор, 
де Врт і Врн − вартість виробленої чи реалізованої продукції за діючими 
закупівельними цінами, відповідно, при застосуванні традиційних (базових) і нових 
більш ефективних) засобів, в розрахунку на одну оброблену тварину (одиницю 
роботи:), 
Ор − число оброблених тварин новими засобами (об'єм роботи), гол:., м2. 

 Економічний ефект, одержаний внаслідок здійснення профілактичних, 
оздоровчих і лікувальн ють за формулою: их заходів (Ес) визнача

Ее = Пз + Дв + Ев − ЗТ 
де Пз − попереджений економічний збиток, грн.; 
Де − вартість, одержана додатково за рахунок збільшення кількості і підвищення 
якості продукції, грн.; 
Ев − економія трудових і матеріальних затрат внаслідок застосування більш 
ефективних засобів і методів проведення ветеринарних заходів, грн.;  
ЗТ − затрати на ветеринарні заходи, грн. 
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 Економічний ефект від проведення профілактичних, оздоровчих і 
лікувальних заходів на одну гривню затрат (Егрн.) визначають за 
формулою: 

Егрн. = Ее ЗТ   : 
Економічний збиток, попереджений в окремому господарстві внаслідок 
профілактики та ліквідації хв ть за формулою: ороб тварин (Пз1) визначаю

Пз1 = Мсг х Кз1 х Кзб − З, 
де Мсг − загальне поголів'я сприйнятливих тварин, гол;  
Кз1 − коефіцієнт можливого захворювання тварин в неблагополучних гуртах;  
Кзб − питома величина економічного збитку в розрахунку на одну захворілу 
тварину, грн.; 
З − фактичний економічний збиток в господарстві, грн. 

 Економічний збиток, попереджений в господарстві внаслідок проведення 
лікувальних заходів ою:  (Пз2) визначають за формул

Пз2. = Мл х Кл х Ж х Ц - З, 
де Мл − кількість тварин, яких лікували, гол; 
Кл − коефіцієнт летальності; 
Ж − середня жива маса однієї тварини, кг; 
Ц − закупівельна ціна одиниці продукції, грн.; 
З − фактичний економічний збиток в господарстві, грн. 

 Економічний збиток, попереджений внаслідок профілактики та ліквідації 
хвороб тварин в ра лою: йоні (Пз3) визначають за форму

Пз3 = (Мср х Кз2 − Мзр) х Кзб, 
де Мср − кількість сприйнятливих тварин в районі, гол;  
Кз2 − коефіцієнт можливого захворювання тварин в районі;  
Мзр − кількість захворілих тварин в районі, гол; 
Кзб − питома величина економічного збитку із розрахунку на одну захворілу 
тварину грн.; 

 Збиток, попереджений внаслідок хірургічної операції тварин (Пз4) 
визначають за формулою: 

Пз4 = Mп х Ц − Вф, 
де Мп − кількість прооперованих тварин;  
Ц − середня вартість тварин (балансова або за закупівельними цінами), грн.;  
Вф − можлива грошова виручка при вимушеному забої прооперованих тварин. 

Кінцевим етапом проведення обрахунків є визначення економічного ефекту 
та економічного ефекту на 1 грн. затрат. В кінці підрозділу необхідно зробити 
короткий висновок про економічну доцільність проведення тих чи інших заходів чи 
застосув ж н бання певних препаратів і т.д., в зале ності від типу диплом ої ро оти. 

Деякі особливості економічних обрахунків існують при роботі з 
непродуктивними тваринами. В певних типах дипломних робіт важко обрахувати 
економічну ефективність. Тому в таких роботах проводять обрахунок економічних 
затрат на проведення тих чи інших досліджень та обґрунтовують їх економічну 
доцільність. Ос бливості брахунку можна о говорити з консультантом з економіки о  о б
ветеринарних заходів. Відповідальність за правильність та достовірність 
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проведених розрахунків несе керівник роботи і студент-дипломник. 
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Таблиця 2 
При ієнти захво та итблизні коефіц рюваності, ле льності та п омі величини 

економічного збитку при інфекційних, вазійних і незаразних хін воробах варин.  т
Коефіцієнт 

Захворювання 
захв ості орюван ле  тальності

Пито чина ма вели
економічн итку на 1 ого зб
захворіл ну, грн. у твари

Інфекційні захворювання    
Великої рогатої худоби    
Сказ 0,030 1, 0 00 324,64 
Бруцельоз 0,480 - 226,04 
Диплококова інфекція 0,640 0, 0 20 14,71 
Злоякісна катаральна лихоманка 0,007 0, 0 40 68,50 
Колібактеріоз 0,620 0,190 18,56 
Лептоспіроз 0,628 0,070 33,16 
Сальмонельоз 0,760 0,190 20,40 
Пастерельоз 0,420 0,170 17,71 
Трихофітія 0,530 - 9,50 
Сибірка 0,012 0,774 2  62,70
Туберкульоз 0,720 - 2  09 65,
Емфізематозний карбункул 0,013 0,700 1  47,31
Ящур 0,910 0,015 37,80 
Свиней    
Сальмонельоз 0,260 0, 0 18 11,58 
Коліентеротоксемія 0,052 0,  97 36,35 
Хвороба Ауескі 0,500 0, 9 40 34,75 
Бруцельоз 0,390 - 20,50 
Дизентерія 0,270 0,071 14,12 
Інфекційний атрофічний риніт 0,710 0,170 25,34 
Лептоспіроз 0,270 0, 0 19 17,43 
Пастерельоз 0,420 0, 0 29 19,90 
Вірусна пневмонія 0,270 0, 0 18 15,00 
Вірусний гастроентерит 0,311 0, 4 09 15,61 
Бешиха 0,710 0,140 15,78 
Чума 0,800 0,3 8 7 38,24 
Ящур 0,600 - 8,68 
Овець    
Бруцельоз 0,340 - 32,30 
Дизентерія 0,6 0 2 0,0 1 9 2,40 
Інфекційна ентеротоксемія 0, 0 41 0, 0 91 11,40 
Контагіозна ектима 0, 9 25 0, 8 11 3,80 
Лептоспіроз 0, 0 06 0, 6 06 8,75 
Лістеріоз 0, 0 51 0, 0 24 14,05 
Сальмонельоз 0, 0 38 0, 0 22 6,05 
Ящур 0, 0 70 - 3,50 
Птиці    
Н’юкаслська хвороба 0,820 0, 0 41 2,60 
Інфекційний ларинготрахеїт 0,530 0, 7 08 1, 1 7
Колібактеріоз 0,270 0,170 0,69 
Лейкоз 0,260, - 3,14 
Пастерельоз 0,750 0,340 2,98 
Пулороз-Тиф 0,860 0,285 0,42 
Туберкульоз 0,730 - 5,48 
Інвазійні захворювання    
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Коефіцієнт 
Захворювання 

захворюваності летальності 

Питома величина 
економічного збитку на 1 
захворілу тварину, грн. 

Великої рогатої худоби    
Гіподерматоз 0,460 - 18,50 
Діктіокаульоз  0,550 0,080 38,27 
Парамфістоматоз (гостра форма) 0,180 0,140 10,64 
Тейлеріоз  0,074 0,054 77,18 
Телязіоз 0;240 - 4,82 
Фасціольоз 0,263 - 34,71 
Цистицеркоз 0,002  17,00 
Ехінококоз 0,190 - 12,74 
Овець    
Гемонхоз 0,560 0,240 9,74 
Диктіокаульоз 0,410 0,060 6,11 
Монієзіоз 0,360 0,071 6,  24
Фасціольоз 0,320 0,022 7,15 
Ценуроз 0,070 0,190 8,11 
Ехінококоз 0,160 0,210 4,  11
Свиней    
Аскароз 0,470 0,110 7,42 
Трихоцефальоз  0,410 0,080 6,  13
Езофагостомоз 0,460 - 9,17 
Зхінококоз 0,069 - 8,90 
Птиці    
Аскаридіоз  0,700 - 0,57 
Еймеріоз  0,110 0,160 0,99 
Незаразні захворювання    
Великої рогатої худоби    
Аліментарна остеодистрофія 0,230 - 26,69 
Атонія передшлунків 0,097 - 12,46 
з т.ч. гостра 0,087 - 8,79 
хронічна 0,010 - 45,10 
Бронхопневмонія телят 0,170 0,150 25,07 
Гінекологічні захворювання 4,500 - 36,58 
Диспепсія телят 0,460 0,320 15,51 
з т.ч. проста  0,270 0,060 11,50 
токсична  0,190 0,660 34,70 
Кератокон’юнктивіт - - 7,93 
Мастит корів:    
серозний - - 9,48 
катаральний - - 11,68 
гнійно-катаральний - - 27,39 
Тимпанія рубця - - 12,31 
в т.ч. гостра   11,46 
хронічна - - 22,33 
Ендометрит 0,045 - 36,58 
Свиней    
Бронхопневмонія 0,210 0,110 11,93 
Гастроентерит 0,180 0,081 8,52 
Диспепсія поросят 0,130 0,083 7,12; 
в т.ч. проста 0,109 0,016 5,23 
токсична 0,021 0,151 16,67 
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Коефіцієнт 
Захворювання 

захворюваності летальності 

Питома величина 
економічного збитку на 1 
захворілу тварину, грн. 

Токсична дистрофія печінки 0,153 0,420 32, 4 8
Овець    
Атонія передшлунків 0,096 0,150 18,20 
Бронхопневмонія 0,310 0,330 9,00 
Гастроентерит 0,064 0,260 6,37 
Тимпанія рубця 0,140 0,401 24,20 
Мастит 0,092 - 9,81 
Норок    
Гепатоз 0,012 0,420 22,17 
Бронхопневмонія 0,014 0,501 21,03 
Гіпотрофія цуценят 0,008 0,273 12,25 
Сечокам'яна хвороба 0,013 0,310 15,05 
Лисів    
Бронхопневмонія 0,004 0,180 16,38 
Гіпотрофія цуценят 0,006 0,280 25,48 
Соболів    
Бронхопневмонія 0,003 0,190 28,50 
Гіпотрофія цуценят 0,050 0,385 57,75 
Птиці    
Авітаміноз 0,410 0,180 1,16 
Аліментарна остеодистрофія 0,180 0,090 1,33 
гепатит 0,070 0,140 2,24 
Жовтковий перитоніт 0,150 0,210 2,89 

 
7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 
господ медицини, на базі якого виконується дипломна 
робота аці при виконанні тих робіт, що 
викон

надзвичайних ситуацій природного та техногенного 
поход розробити заходи щодо створення безпечних 
умов 

п

”

данням, яке отримує від наукового керівника. Цей розділ перевіряє 
керівн р

Розділ “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” у дипломній 
роботі виконується згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 
969/922/216 від 21.10.2010 року. Цей розділ є необхідною частиною дипломної 
роботи, в якому студент повинен провести аналіз стану охорони праці на тому

арстві чи об’єкті ветеринарної 
, або розробити заходи безпеки пр
уються під час проведення досліджень з теми дипломної роботи, дати оцінку 

можливості виникнення 
ження на об’єкті досліджень, 
для працюючих при виникнення надзвичайних ситуацій та заходи щодо 

ліквідації можливих аварій.  
Написання розділу повинно базуватись на знаннях, набутих студентами ід 

час вивчення таких дисциплін, як “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони 
праці”, “Охорона праці у ветеринарній медицині”; при вивченні питань охорони 
праці під час проходження навчальних та виробничих практик.  

“Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях  – це розділ 
випускної роботи, зміст і послідовність висвітлення якого студент виконує за темою 
роботи і зав

ик оботи, який разом з студентом несе відповідальність за правильність його 
оформлення. 

1. Зміст розділу в дипломній роботі 
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.  Нормативно-правове забезпечення охорони праці в господарстві (об’єкті 
ветеринарної медицини); 

2.  Структура управління ’єкті ветеринарної 
медицини); 

3.  Виробнича санітарія та гігієна праці; 
Питання №4, №5, №6, №7, №8 - виконуються відповідно до обраної теми 

дипломної роботи:  
4.  Безпека під час обслугову н (великої рогатої худоби, 

коней); 
5.  Безпека під час обслуговування дрібних тварин (свиней, овець, птиці, 

хутрових звірів, бджіл); 
6.  Безпека під час роботи в технологічних приміщеннях ветеринарної 

медицини (лабораторії, віварії, клініці, аптеці тощо); 
7.  ча ня сані дів у тві 

(дезінфекції , дератизації
.  Безпека під час проведення планових та невідкладних ветеринарних 

заході
о

,  
в ц  

омендації щодо поліпшення охорони праці у господарстві (об’єкті 
ветери

 ПОЛОЖЕННЯ 

ої медицини).  

ентами з охорони праці користуються у даному 
господ

ацю України. Далі необхідно 
дослідити к в я і

 даному господарстві (об’єкті ветеринарної 
медицини

Структура управління охорони праці в господарстві (об’єкті 
ветер

Розділ “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” є, як правило 
четвертим в дипломній роботі. Матеріали повинні бути узгодженні з темою та 
змістом дипломної роботи. Об’єм розділу 5 − 6 сторінок машинописного тексту.  

Розділ “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” повинен 
складається з таких питань: 

1

 охорони праці в господарстві (об

вання великих твари

  Безпека під
, дезінсекції

с проведен
);  

тарних захо  тваринниц

8
в: 
- ректальног  дослідження, дослідження молочної залози, акушерської 

допомоги і проведенні хірургічних операцій; 
- проведення масових діагностичних, лікувальних та профілактичних 

заходів (туберкулінізації, щеплення, взяття крові, введення антигельмінтиків, взяття 
і пересилка патологічного матеріалу для лабораторних досліджень утилізація і 
знищення трупів т арин, фікса ія і повалення сільськогосподарських тварин тощо; 

9. Вимоги пожежної безпеки.  
10. Безпека в надзвичайних ситуаціях.  
11. Рек
нарної медицини). 
2. ЗАГАЛЬНІ
1. Нормативно-правове забезпечення охорони праці в господарстві 

(об’єкті ветеринарн
Висвітлюючи це питання слід з’ясувати, якими законодавчими та 

нормативно-правовими докум
арстві (об’єкті ветеринарної медицини). Розкрити основні положення Закону 

України “Про охорону праці і Кодексу законів про пр
порядо  опрацювання, узгодження, зат ердженн   скасування 

нормативних актів з охорони праці у
). 

2. 
инарної медицини). 
При вивченні структури управління охорони праці у господарстві (об’єкті 
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вати хто відповідальний за охорону праці, їх обов’язки і як вони 
и праці. 

Крім т ам 
ветери  і професійних захворювань. 

 гігієна праці.  

о виконання певних видів робіт (стать, 
навчан

хисту (спецодягом, спецвзуттям, миючими і 
дезинф ати 
саніта ринарних закладів; 
саніта

 обраної теми 
дипло

раторії, віварії, клініці, аптеці тощо);  
 е а   

. 

ь та забезпечення первинними засобами 

ветеринарної медицини) необхідно побудувати схему системи управління охороною 
праці. З’ясу
виконуються. Вивчити обов’язки ветеринарних спеціалістів з питань охорон

ого, необхідно з’ясувати, які компенсації видаються потерпілим працівник
нарної медицини у разі нещасних випадків
 

Керівник господарства (об’єкта ветеринарної 
медицини) 

Служба охорони праці 

 
3. Виробнича санітарія та

підрозділ №1 підрозділ №2 підрозділ №3 підрозділ №4 

Розглядаючи це питання, слід з’ясувати умови та порядок допуску 
працівників ветеринарної медицини д

ня, медичні огляди). Необхідно звернути увагу на заходи особистої гігієни 
під час обслуговування здорових (хворих) тварин; забезпечення працівників 
засобами індивідуального за

ікуючими засобами) і санітарно-побутовим приміщенням. З’ясув
рно-гігієнічні вимоги щодо виробничих приміщень вете
рні вимоги до стану територій і виробничих приміщень ферм (комплексів)  

майданчиків. 
Питання №4, №5, №6, №7, №8 – виконуються відповідно до
мної роботи:  
4. Безпека під час обслуговування великих тварин (великої рогатої  худоби, 

коней);  
5. Безпека під час обслуговування дрібних тварин (свиней, овець, птиці, 

хутрових звірів, бджіл);  
6. Безпека під час роботи в технологічних приміщеннях ветеринарної 

медицини (лабо
7. Б зпека під час проведення санітарних з ходів у тваринництві  

(дезінфекції, дезінсекції, дератизації);  
8. Безпека під час проведення планових та невідкладних ветеринарних 

заходів
9. Вимоги пожежної безпеки.  
Звернути увагу на наявніст
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пожеж
ни); 

ипадок пожежі. 

цини і тваринництва при загрозі та виникненні 
надзви дження. Слід 
проан ій (аварій, 
пожеж

 порятунку потерпілих 
із буди их правил:  

 щільної тканини;  

спалах

о
но притиснути; 

воду 
подав

і в навітряний бік, тобто в той, звідки дме вітер. 

ин 
або очік

яжні і притокові вентиляційні люки, 
перевіри

ди, надягти ватно-марлеві пов’язки; 
р

егасіння, наявність блискавковідводів в господарстві (об’єкті ветеринарної 
медици

-  наявність схем евакуації тварин і працівників на в
Для спеціальності «Спеціаліст» і «Магістр» додатково висвітлюється: 
10. Безпека в надзвичайних ситуаціях.  
Розкриття цього питання полягає із захистом тваринницьких господарств 

(об’єктів ветеринарної медицини) і порядком їх використання, а також можливих 
дій працівників ветеринарної меди

чайних ситуацій природного та техногенного похо
алізувати можливі причини виникнення надзвичайних ситуац
, вибухів, стихійних лих тощо) та розробити відповідні заходи щодо їх 

усунення.  
Наприклад:  
Дії працівників у випадку виникнення пожежі (для
нків та споруд і при її гасінні) слід дотримуватись так
- перед входом в палаюче приміщення, накритися з головою мокрим 

покривалом, шматком
- двері в задимлене приміщення відкривати обережно, щоб уникнути 
ування полум’я від припливу свіжого повітря; 
- для захисту від чадного газу дихати через зволожену тканину; 
- побачивши людину в палаючому дязі, необхідно накинути на неї 

покривало і щіль
- при гасінні пожежі використовувати вогнегасники, пожежні крани, воду, 

пісок, землю, покривала та інші засоби; 
- вогнегасну речовину направляти в місце найбільш інтенсивного горіння і не 

на полум’я, а на палаючу поверхню, якщо горить вертикальна поверхня, 
айте у верхню її частину; 
- виходити із зони пожеж
Дії в зонах можливого радіоактивного зараження:  
- при отриманні сигналу “Аварія на АЕС” з викидом радіоактивних речов
уваного радіоактивного зараження необхідно: отримати ЗІЗ, підготувати 

ватно-марлеві пов’язки, діяти по команді штабу цивільної оборони; 
- провести герметизацію житлових (службових, тваринницьких) приміщень, 

закрити і заклеїти рами, кватирки, вит
ти герметичність дверей; 

- упакувати в поліетиленові мішки продукти, підготувати запас води, 
заливши її в посуд з кришками чи пробками; 

- тримати постійно включеними засоби передачі інформації та уточнити 
місце укриття; 

- у випадку виникнення аварії на АЕС − виключити газ, воду, 
електроприла

- поза приміщенням бути в щільно застебнутому ве хньому одязі і головному 
уборі; 

- перед прийомом їжі добре прополоскати ротову порожнину 5% розчином 
соди, ретельно вимити з милом руки; 
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і притокові вентиляційні люки, 
перевірити герметичність дверей); 

- тр
ебуваючи на вулиці, не слід торкатися будь-яких предметів; 

 ряді випадків передбачаєть асового укриття людей у 
с

При 
- з н

вентиляційн
- пре , закріплюють чи заносять у приміщення; 
- рек х 

ламп, свічо
- пе и 

віконного с
у 
. 

При цьому и 
перебуванн .   

- при изько 
до опор лін

В кі  по 
поліпшенн цини).  

- заходячи до приміщення, зняти заражений одяг і взуття, залишити їх біля 
входу. 

Дії при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах:  
- за сигналом “Аварія на ХНО” надягти промисловий протигаз, за наявності 

ВМП, а також вироби з тканини змочені водою, засоби захисту шкіри;  
- залишатися в будівлях і при необхідності здійснити їх герметизацію  

(закрити і заклеїти рами, кватирки, витяжні 

имати постійно включеними засоби передачі інформації; 
- пер
- у

овищах; 
ся можливість тимч

х
- у м
Дії пр

ісцях збору уражених надається перша лікарська допомога. 
и стихійних лихах (у випадку урагану, бурі).  

одержанні сигналу “Штормове попередження”: 
авітряного боку будинків щільно закриваються вікна, двері, горища, 
і отвори; 
дмети, що знаходяться в дворах
омендується подбати про підготовку електричних ліхтарів, гасови
к, запасу продуктів харчування, питної води, медикаментів; 
ребуваючи у приміщенні, слід остерігатися поранень осколкам
кла; 

- при
віддаленні в

 вимушеному перебуванні під відкритим небом необхідно бути 
ід будинків і займати для захисту канави, кювети доріг, рови, ями, яри

 треба лягти на дно і щільно притиснутися до землі. Слід уникат
я на мостах, поблизу зі СДОР і речовинами, які легко займаються
 ураганах, грозах не можна ховатися під деревами, стовпами і бл
ій електропередач. 
нці розділу необхідно розробити пропозиції та рекомендації
ю охорони праці в господарстві (об’єкті ветеринарної меди

8.  ЕКОЛОГІЯ. В цьому розділі описується екологічна ситуація в
населеному   пункті (території, місцевості), де виконана робота (стан роботи
вод я за оканалів, радіологічного забруднення, охоронні заходи). Розділ виконуєтьс
бажанням студента і не є обов’язковим. 

9. В  ИСНОВКИ. ПРОПОЗИЦІЇ. Висновки і пропозиції є досить важливою
частиною д і ипломної роботи. В них мають бути концептуально відображені основн
результати , виконаної роботи. У висновках повинні знайти відбиття ті результати
які відпові ти дають темі і завданням роботи. Найбільш важливі результати робо
пропонують , а  до впровадження у виробництво. Висновки мають бути доказовими
пропозиції атися на матеріалі, який має високу ступінь обґрунтованими, тобто базув
вірогідності. 
10. ОФОР  МЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Список
використан стема ої літератури бажано оформляти згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Си
стандартів с. з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запи
Бібліо афічний ся гр  опис. Загальні вимоги та правила складання». Допускаєть
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оформленн  у я згідно вимог 1997 р. Приклади оформлення бібліографічного опису
списку дж о в таблиці 3. Літературні джерела розміщують в ерел наведен
алфавітном мовні у порядку, при чому спочатку подають україно- та російсько
джерела, в а пізніше − іншомовні. Допускається також їх розміщення 
хронологічн к ому чи за порядком розміщення посилань в огляді літератури. Списо
використан я ої літератури повинен містити мінімум 35 для спеціаліста, 40 дл
магістра джерел (не рекомендується більше 80). 

Таблиця 3 
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел 

Характерис
тика 

джерела 
Приклад оформлення 

Книги: 
Один автор  

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. 
Л. Звонська]. — Львів: Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського 
Сходу. Золотий вік патристики IV — V ст.; № 14). 
2. Коренівський Д.Г.  Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в 
неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К.: Ін-
т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т 
математики НАМ України; т. 59). 
3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К.: 
Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри 
України; т. 1).  
4. Шкляр В. Епементал: [роман] / Василь Шкляр. — Львів: Кальварія, 2005. — 
196, [1] с. — (Першотвір).  

Два автори  1. Матяш І.Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: 
історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К.: Києво-Могилян. акад., 
2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна 
дипломатична" ; вип. 1).  
2. Ромовська З.В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю.В. 
Черняк. — К.: Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека 
адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання 
Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).  
3. Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних 
матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Суберляк, П.І. Баштанник. 
— Львів: Растр-7, 2007. — 375 с.  

Три автори  1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить 
завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., 
Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : 
Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.  

Чотири 
автори  

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ 
Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : 
НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106с. — (Бібліотека спеціаліста 
АПК. Економічні нормативи).  
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для 
учнів проф. -техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздев, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. 
М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-
технічна освіта).  

П'ять і 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. 
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більше 
авторів  

М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — X. : Гуманитар, центр, 
2007. — 510с.  
2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для 
працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, 
О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 
2005. — 115с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 
кн., кн. 13).  

Без автора  1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту 
В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119с. — (Грані світу).  
2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., 
ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.  
3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та 
графіці кінця XIX — початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. 
Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с. Проблеми типологічної та 
квантитативної лексикології : [зб. наук. праць / наук, ред. Каліущенко В. та ін.]. 
— Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.  

Багатотомн
ий 
документ  

1. Історія  Національної академії наук України, 1941 — 1945 / [упоряд. Л. М. 
Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 — . — 
(Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1 ] с.  
2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., 
Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт, 2005 
— (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1.— 2005. —277с.  
3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : 
трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006 — . — (Сочинения : в 8 кн. 
/А. Дарова ; кн. 4).  
4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. 
Кучерявенко. — X.: Право, 2002 — . — Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 
с.  
5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : 
Полісся, 2006 — . — (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані 
історією" : у 27 т. / голов, редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). , Кн. 1 / [обл. 
редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.  
6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. 4.1 / В. Г. 
Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 
125с.  

Матеріали 
конференці
й, з'їздів  

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового 
комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь 
України і аграрна реформа"], (Харків, 11— 13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. 
політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева. — X. : Харк. держ. аграр. 
ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. — 167 с.  
2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на 
республік, міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, 
обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.  
3. Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. 
бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).  
4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці 
конф., 6 — 9 черв. 2000 p., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : HAH 
України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, XIII, [2] с. — (Ресурс 
2000).  
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5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук, праць / 
наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.  
6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук, праць за матеріалами 
міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, 
Держ подате, адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. 
— 452с.  

Препринти 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов 
нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, 
управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — X. 
ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр 
"Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).  
2. Панасюк М. 1. Про точність визначення активності твердих радіоактивних 
відходів гамма-методами / Панасюк М. 1., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — 
Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — 
(Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).  

Депоновані 
наукові 
праці  

1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и 
др.];  М-во образования  Рос. Федерации, Финансовая академия. - М., 2002. - 
110 с. - Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 2. Разумовский В. А. Управление 
маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. 
Андреев. - М., 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 
139876.  

Словники  1.   Географія : словник-довідник / [авт. -уклад. Ципін В. Л.]. — X. : Халімон, 
2006. — 175, [1]с.  
2.   Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ, термінів 
і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / 3. І. Тимошенко, О. І. 
Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.  
3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : 
Карпенко, 2007. — 219 с.  
4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге 
вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.  

Атласи  1.   Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт, дню науки в ім'я миру та 
розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол.: С. С. 
Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт, сил України НАН України [та ін.]. — 
/ [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.  
2. Анатомія пам'яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур 
нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті : посіб. для студ. та 
лікарів / 0. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге 
вид., розшир, та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.  
3. Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — X. : 
Ранок, 2005. — 96 с.  

Законодавч
і та 
нормативні 
документи  

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / 
Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — 
(Бібліотека офіційних видань).  
2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов, ред. В. 
М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — 
(Нормативні директивні правові документи).  
3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, 
апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501 :2007. — 
Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VI, 74 
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с. — (Нормативний документ Мінпализенерго України. Інструкція).  
Стандарти  1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та 

огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. 
— К. : Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 231 с. — (Національний 
стандарт України).  
2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-
9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. 
— 181 с. — (Національні стандарти України).  
3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного 
електричного    устаткування.    Частина    2-020.    Додаткові    вимоги    до 
лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-
020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 
2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).  

Каталоги  
  

1.    Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., 
Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт", 
2006 — . — (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 5. — 2007. — 264 с. Т. 
6. — 2007. — 277 с. 2.  
2. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-
упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.  
3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 
11 с. 4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / 
Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.  

Бібліографі
чні 
показчики  

1.   Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, 
захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету 
фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 
2007. —74с.  
2.   Систематизований   покажчик   матеріалів   з   кримінального   права, 
опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997 — 2005 роки / 
[уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. —Львів : Львів, держ. ун-т внутр. справ, 
2006. — 11с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).  

Дисертації  1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-
мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. - К., 2005. -276 с.  

Авторефер
ати 
дисертацій  

1.   Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих 
органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування" / 1. Я. 
Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1 ] с.  
2.   Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних 
показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними 
фінансами : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес, інформ. технології" / Нгуен Ші 
Данг. — К., 2007. —20с.  

Авторські 
свідоцтва  

1. А. с. 1007970 СССР, МКИЛ В 25 J 15/00. Устройство для захвата 
неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). 
- № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.  

Патенти  1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК' Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 
Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель 
Воронеж, науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 
20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).  

Частина 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування 
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книги, 
періодично
го, 
продовжув
аного 
видання  

системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. 
Козіна // еорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—Т
18, 35—38.  
2. Гранчак  Т.   Інформаційно-аналітичні   структури   бібліотек  в   умовах 
демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний 
вісник. —2006. — № 6, — С. 14—17.  
3.Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации 
компьютерных технологий / Ю. P. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский 
//Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — №1. — С. 39— 
61.  
4.   Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної 
освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. 
— С. 12—14.  
5.   Регіональні особливості смертності населення України /Л. А. Чепелевська, 
Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та 
організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25 — 29.  
6.   Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. 
Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 1 3 — 20.  
7.   Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. 
Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр, письменства) : статті / 
Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245 — 291.  
8.    Третьяк   В.    В.    Возможности    использования    баз   знаний   для 
проектирования   технологии   взрывной   штамповки   /   В.   В.   Третьяк, С. А. 
Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных 
источников энергии в промышленности : междунар ч. -техн. конс ., 3-5 . нау р
окт. 2007 г. : тезисы докл. — X., 2007. — С. 33.  
9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. 
М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець 
XIX— початок XX ст. / Д. М. Чорний. — X., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.  

 
Електронні 
ресурси  

1.    Богомоль ий Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний н  
ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III — IV рівнів акредитації / Б. Р. 
Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв, — 80 Міп / 700 MB. — Одеса : 
Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон, опт. диск 
(CD-ROM) ; 12 см. — Систем, вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 
2000, XP ; MS Word 97-2000. — Назва з контейнера.  
2.    Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та 
віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний 
ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001  р. / Держ. ком. 
статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. 
— 1 електрон, опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис 
населення, 2001). — Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM 
Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул, екрану.  
3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в 
науці, культурі та освіті _: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") 
[Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, . Г. Бров ін, І. А. А к
Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до 
журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.  
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11. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ЧАСТИН 
Формули. У формулах слід застосовувати позначення, встановлені 

відповідними державними стандартами. Пояснення символів і числових 
коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не роз'яснені раніше у тексті, 
мають бути наведені безпосередньо перед формулою. Пояснення кожного символу 
слід давати з нового рядка у тій послідовності, в якій символи наведено у формулі. 
Перший рядок пояснення має починатися зі слів "де" без двокрапки після цього. 

Приклад: Відстань L, км, обчислюють за формулою: 
L=Vt, 
де V − швидкість руху, км/год; t − час руху, год. 
Формули, що йдуть одна за одною і не розділені текстом, розділяють 

комою. 
Переносити формули на наступний рядок допускають тільки на знаках 

операцій, причому знак на початку наступного рядка повторюють. У разі 
перенесення формули із знаком множення застосовують знак "*". 

Формули можуть бути виконані машинописним, машинним способами або 
креслярським шрифтом висотою не менше 2,5 мм. Застосування машинописних і 
рукописних символів в одній формулі не допускають. 

Формули, за виключенням формул, що розміщені у додатках, мають 
нумеруватися порядковою нумерацією арабськими цифрами, які записують на рівні 
формули праворуч у круглих дужках. Одну формулу позначають − (1). Посилання у 
тексті на порядкові номери формул дають у дужках, наприклад: ...у формулі (3). 

Формули, що розміщені у додатках, мають нумеруватися окремою 
нумерацією арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед 
кожною цифрою позначення літерами додатка, наприклад: формула (В.4). 

Допускають нумерацію формул у межах розділу. У цьому випадку номер 
формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, 
відокремлених крапкою, наприклад: (3.1.). 

Порядок викладення у записці математичних рівнянь такий самий, як і 
формул. 

Ілюстрації. Кількість ілюстрацій має бути достатньою для пояснення 
тексту. Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід 
розмішувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на 
наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті. Фотознімки 
розміром менше за формат А4 мають бути наклеєні на аркуші білого паперу 
формату А4. 

Ілюстрації, за винятком ілюстрацій додатків, слід нумерувати арабськими 
цифрами порядковою нумерацією. Якщо малюнок один, його позначають "Рисунок 
1". Допускають нумерування ілюстрації у межах розділу. У цьому випадку номер 
ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, 
відокремлених крапкою, наприклад: Рисунок 1.1. 

У разі посилання на ілюстрації слід писати ".... відповідно до рисунка 2", у 
разі наскрізної нумерації і нумерації в межах розділу "....відповідно до рисунка 1.2". 

Ілюстрації, за необхідності, можуть мати найменування і пояснювальні дані 
(текст під малюнком). Слово "Рисунок" і найменування розміщують після 
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пояснювальних даних і друкують (записують) таким чином: 
Рисунок 1. Деталі приладу. 
На електричних схемах біля кожного елемента вказують його позиційне 

позначення, встановлене відповідними стандартами, і, за необхідності, номінальне 
значення величини. 

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. 
Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується 
вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання у тексті 
записки. Таблиці, за винятком таблиць додатків, слід нумерувати арабськими 
цифрами. Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими 
цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. Якщо у записці одна 
таблиця, її позначають "Таблиця 1". У разі наведення таблиці в додатку А, вона 
позначається "Таблиця А. 1". 

Допускається нумерувати таблиці в межах розділу. В цьому випадку номер 
таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених 
крапкою. 

Таблиця має назву, яку друкують (пишуть) малими літерами (крім першої 
великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст 
таблиці. 

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, 
таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, 
або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній 
частині таблиці її головок. 

У разі поділу таблиці на частини допускається її головку або графи для 
заголовків рядків заміняти відповідно, номерами граф чи рядків, нумеруючи їх 
арабськими цифрами у першій частині таблиці. 

Слово "Таблиця" вказують один раз з права над першою частиною таблиці, 
над іншими частинами друкують (пишуть) "Продовження таблиці X із зазначенням 
номера таблиці." 

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки − з 
малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають 
самостійне значення, друкують (пишуть) з великої літери. В кінці заголовків і 
підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в 
однині. 

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а 
також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, 
якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею. 

Головка таблиці повинна бути відокремлена лінією від іншої частини 
таблиці. Висота рядків таблиці − не менше 8 мм. 

Графу "Номер за порядком" в таблицю не включають. Якщо показники, 
парамет і хі н , яри або інш  дані необ дно умерувати їх пор дкові номери вказують у 
графах для заголовків рядків таблиці перед найменуванням. 

Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків граф кремі поняття о
замінюють позначеннями, літерами, що встановлені ГОСТ 2.321−84, або іншими 
позначеннями, якщо вони пояснені у тексті або наведені на ілюстраціях, наприклад: 
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О − діаметр, Н − висота, L − довжина. 
Одиниці величин вказують або у заголовках, або у підзаголовках. Окрему 

графу для одиниць не виділяють. Якщо всі параметри, розміщені у таблиці, мають 
тільки одну одиницю, наприклад, міліметри, то їх скорочене позначення (мм) 
розміщують над таблицею. Якщо графи таблиці містять величини переважно однієї 
одиниці, але є й показники, виражені в інших одиницях, над таблицею розмішують 
напис про переважаючу одиницю, а відомості про інші одиниці подають у 
заголовках відповідних граф. 

Цифри у графах розміщують так, щоб класи чисел у всіх графах були точно 
один під одним. Числові значення величин в одній графі повинні мати, як правило, 
однакову кількість знаків після коми. За відсутності окремих даних у таблиці слід 
ставити тире. 

За наявності у записці невеликого за обсягом цифрового матеріалу його 
недоцільно оформлювати таблицею, а слід подавати текстом, розміщуючи цифрові 
дані у вигляді колонок. 

Скорочення. У дипломних роботах всі слова мають бути написані 
повністю. Усі не загальноприйняті або маловідомі скорочення потрібно оговорити 
під час першого їх вживання. Допустимі такі скорочення: 

-  окремих слів: с.-г. (сільськогосподарський) − тільки в таблицях; рис. 
(рисунок), табл. (таблиця) − під час посилання у тексті, коли скорочення ставлять у 
круглі дужки, наприклад: "Матеріали досліду показують, що продуктивність 
свиноматок збільшується у разі введення до їх раціону вітаміну Д (табл. 3)"; і т.д. (і 
так далі), і ін. (і інш ), і т.п. (і таке подібне) − в кінці ре  після пер ліку; р. (рік),  і  чення е
pp. (роки), шт. (штук), тис. (тисячі), млн. (мільйони), млрд. (мільярди ) − біля чисел; 

-  спеціальних термінів: ККД (коефіцієнт корисної дії), МО (міжнародні 
одиниці), СР ( суха речовина), ОЕ (обмінна енергія), БЕР (безазотні екстрактивні 
речовини) − у таблицях; 

-  наукових ступенів і звань: к. вет. н. (кандидат ветеринарних наук), д. с.-г. 
н. (доктор сільськогосподарських наук), доц. (доцент), проф. (професор), акад. 
(академік) − біля прізвищ у тексті; 

-  назв широковідомих установ: НАН України (Національна академія наук), 
НААН (Національна академія аграрних наук); 

-  назв наукових і навчальних закладів: ун-т (університет), ін-г (інститут), 
НДІ ( науково-дослідний інститут) біля назв цих закладів у списку літератури; 

-  назв видавництв навчальних закладів: Вид-во Укр. держ. агр. ун-ту 
(Видавництво Українського державного аграрного університету), РВВ Харк. зоовет. 
ін-ту (Редакційно-видавничий відділ Харківського зооветеринарного інституту), 
РВЦ НАУ (Редакційно-видавничий центр Національного аграрного університету) − 
у разі наведення цих назв  списку літератури. Крім того икористовую ь у в т
загальноприйняті скорочення, після яких крапка не ставиться: «л», «кг», «міс» і т.д. 

Додатки. Матеріал, що доповнює текст пояснювальної записки, 
допускається розміщувати у розділі "Додатки". Додатками можуть бути, наприклад, 
результати біохімічних, морфологічних чи інших досліджень крові, кормів, 
графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, опис апаратури і 
прикладів, опис алгоритмів і програм задач, що вирішують за допомогою 
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комп'ютерної техніки тощо. Додатки оформлюють як продовження пояснювальної 
записки на наступних її сторінках. 

У тексті роботи на всі додатки мають бути посилання. Розміщують за 
порядком посилань на них у тексті. 

Кожний додаток слід розташовувати на новій сторінці з написанням зверху 
посередині сторінки слова "Додаток" і його позначення. Згідно з ДСТУ 3008-95 
додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за 
винятком літер Г, С, З, І, І, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, додаток Н і т.д. У випадку 
повного використання літер української абетки допускається позначати додатки 
арабськими цифрами. 

Додаток повинен мати заголовок, який друкують (записують) з великої 
літери окремим рядком симетрично тексту. 

Додатки, як правило, виконують на аркушах формату А4. Допускають 
оформлення додатків на аркушах формату A3, А4хЗ, А4х4, А2 і А1 згідно з ГОСТ 
2.301-68. 

Текст кожного додатка, за необхідності, може бути розділений на розділи, 
підрозділи, пункти, підпункти, які нумерують у межах кожного додатка. Перед 
номером ставлять позначення цього додатка. 

Ілюстрації кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими 
цифрами з додаванням перед цифрою літерного позначення додатка, наприклад: 
Рисунок А.2, Рисунок В.З і т. ін. Додатки мають загальну з дипломною роботою 
наскрізну нумерацію сторінок. Всі додатки мають бути перелічені у змісті роботи з 
їх позначеннями і заголовками. Допускається як додаток до записки 
використовувати інші самостійні документи, креслення, схеми тощо. 

12. ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС 
ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ. Мережа Інтернет є унікальною для 
навчального процесу за дистанційною формою. Завдяки комп'ютерним мережам 
студент, що навчається за дистанційною формою має вільно користуватися 
віртуаль вним електронним бібліотечним фондом, опрацьову ати електронні лекції 
тих навчальних курсів, які йому запропоновано, а також виконувати лабораторно-
практичні роботи, готувати курсові і дипломні роботи. 

Під час підготовки дипломних проектів студент користується мережею 
Інтернет, де можна знайти потрібну інформацію. 

Для пошуку необхідних літературних джерел студенту слід знати адресу 
WEB-сторінки, зайти на пошукову сторінку і провести пошук потрібної літератури. 

У багатьох бібліотеках, зокрема в бібліотеках навчальних закладів, є 
реферативні та повні версії всіх необхідних літературних джерел для навчання за 
вибраною спеціальністю. Так, наприклад, WEB-сторінка Національної бібліотеки 
України ім. Вернадського − http://www.nbuv.tov.ua. Слід посилатися і 
використовувати інформацію лише з офіційних веб-сторінок. 

Щоб провести аналіз літературних джерел та електронних посилань для 
досліджень у межах дипломного проектування, у разі недостатньої кількості 
звичайних електронних версій у бібліотеках ВНЗ, студенту можуть допомогти 
центральні пошукові сервери мережі Інтернет − це такі як Index, Google, Meta та ін. 
У випадку використання вище наведених серверів, пошук здійснюють у всій 
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доступній мережі Інтернет, а це дає змогу переглянути навіть найновіші WEB-
сторін а, вибирають, копіюють, ки. Знайдену інформацію, яка цікавить студент
друкують. 

Для опрацювання іноземних WEB-сторінок до послуг студента, який не 
достат  програм-перекладачів: Socrat, ньо орієнтується в іноземній мові, є багато
Promt, Lingvo, Pragma тощо. За машинного перекладу лінгвістична точність тексту 
дещо втрачається, тому потрібна ще додаткова корекція тексту. 

Велику допомогу під час підготовки дипломних робіт і проектів може 
надати комп'ютер щодо збирання та оброблення статистичних даних. Наприклад, у 
дипломних роботах для оброблення даних, отриманих експериментальним чи 
дослідним шляхом, студентам та науковцям комп'ютерна техніка пропонує багато 
програм − від простих до професійних, складних. Серед простих можна виділити 
зручні компактні програми Curve Expert 2.0, Advanced Grapfer, які між двома (або 
декількома) числовими масивами шукають різного виду залежності, навіть до 18 
порядку. До складних професійних програм можна віднести такі потужні як Math 
Cad, Math Lab та Statistica. За допомогою цих програмних середовищ можна 
будувати цілі автоматичні системи та прораховувати їх характеристики, робити 
прогнози. Результатом оброблення даних у цих програмах можуть бути тривимірні 
графіки, діаграми тощо. 

Подібні графічні образи функцій теоретичних формул (залежностей) можна 
отримувати за допомогою цих же програм. 

Для побудови схем, ескізів та креслень існують найбільш поширені 
комп'ютерні програми КОМРАС та AutoCad. Під час дипломного проектування не 
рідко постає потреба у обробленні графічних даних, отриманих із фотографії. Для 
таких видів робіт необхідний сканер (пристрій для перетворення графічної 
інформації в цифрову) або цифровий фотоапарат. Обробляти таким чином дані 
можна за допомогою найбільш розповсюджених комп'ютерних програм: Corel 
Photo-Paint, Adobe Photoshop, Microsoft Photo Editor тощо. 

Завдяки подібним комп'ютерним програмам у студентів з'являється 
можливість виконувати дипломні роботи на високому рівні. 

 
13. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ. Дипломну роботу слід представити на 

випускну кафедру не пізніше ніж за 2 тижні до захисту.  
Підготовлену до здачі в ЕК дипломну роботу слід відредагувати, акуратно 

оформити, переплести, а також поставити підписи на титульному аркуші автора, 
наукового керівника, рецензента. 

Згідно з "Положенням про екзамени у вищих навчальних закладах" разом із 
випускною роботою студент готує до ЕК такі документи: 

•  подання голові екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної роботи, 
яке містить довідку про успішність, висновок керівника дипломної роботи, 
висновок кафедри про дипломну роботу; 

• утрішню рецензію іншої кафедри; рецензію спеціаліста з виробництва та вн
рецензент після ознайомлення з випускною роботою і висновком керівника 
дипломної роботи у поданні, пише рецензію з висвітленням позитивного і 
негатив тво найбільш цінних ного, відмічаючи можливість впровадження у виробниц
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розробок дипломника; 
У  роботу повинно міститися:  рецензії на дипломну
ак тичне значення і аналіз основних розділів випускної туальність, прак

роботи; 
оц лення дипломної роботи; інка змісту і оформ
ві татів, обґрунтованість висновків і пропозицій рогідність отриманих резуль

виробництву; 
ви аційної сновок про відповідність роботи вимогам освітньо-кваліфік

характе ого ристики і можливість присвоєння автору відповідного кваліфікаційн
рівня. 

Водночас із оформленням випускної роботи студенти готуються до захисту 
роботи перед ЕК: складають тези доповіді, де викладають основний зміст роботи, 
готують фотографії, слайди, графіки, діаграми, таблиці з результатами основних 
досліджень (на листках ватману, прозорих плівках для графопроектора чи у вигляді 
комп'ют о . ерних презентацій) та проглядають н ві публікації

Обсяг ілюстративного (графічного) матеріалу може складати 5−6 аркушів 
формату А1 на паперових носіях у вигляді плакатів, слайдів на плівках, або у 
вигляді презентації (титульний лист; зміст (детальний); матеріали ілюстративної 
частини; список наукових праць; титульні аркуші збірників наукових праць; копії 
публікацій; довідки про участь в конференціях; акти впровадження; висновки і 
рекомендації; список використаної літератури тощо). 

У випадку розміщення графічних матеріалів на електронних носіях для 
подальшого їх екранного показу, кількість останніх слід збільшити, виходячи із 
трудомісткості, рівнозначної виготовленню паперових варіантів подання матеріалів. 

14. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ. Захист випускної роботи 
спеціаліста відбувається на відкритому засіданні екзаменаційної комісії (ЕК) за 
умови участі не менше половини її членів. 

Головою екзаменаційної комісії із захисту випускних робіт наказом ректора 
ВНЗ, за погодженням з органом управління, якому підпорядковано виший 
навчаль ного працівника ний заклад, призначають досвідченого науково-педагогіч
або провідного фахівця відповідної галузі, що не працює в установах, які належать 
до структури закладу. До складу ЕК окрім керівників вищого навчального закладу 
та його  за факультетів мають входити представники кафедр, що готують фахівців
окремими напрямами. Персональний склад членів ЕК затверджує ректор за 
поданням факультету не пізніше, як за місяць до початку роботи комісії. 

Перед початком захисту випускних робіт до ЕК має бути надано такі 
документи: 

-   наказ ректора про затвердження тем дипломних робіт, 
-    наказ ректора про затвердження складу ЕК; 
-  зведена відомість із зазначенням тем дипломних робіт випускників та 

середньої оцінки результатів їх атестування протягом попереднього періоду. 
Рекомендовано таку процедуру захисту: 
1. Дипломник готує ілюстративний матеріал і доповідає секретарю ЕК про 

готовність. 
2.    Голова ЕК оголошує початок захисту, зачитуючи: 
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a)   тему роботи; 
b)   автора; 
c)  кафедру;  
d) керівника; 
є) консультантів. 
3.     Секретар ЕК зачитує: 
-   характеристику дипломника; 
-     протокольне рішення кафедри про допуск студента до захисту; 
-      засвідчує відповідність теми проекту наказу про затвердження тем. 
4. Голова ЕК пропонує членам ЕК ставити запитання щодо змісту 

характеристики та документації, що дозволяє захист. 
5.   Після відповідей на запитання, голова ЕК надає дозвіл дипломнику для 

доповіді, регламентуючи час, як правило, це становить 10 − 12 хв (не більше 15 хв.). 
Під час доповіді переривати дипломника не слід. 

Дипломник, доповідаючи зміст дипломної роботи, використовує 
ілюстративний матеріал, аудіо, відео чи комп'ютерну техніку. Для їх використання 
можна попередньо замовити помічника-оператора з кафедри, відділу ТЗН, про що 
заздалегідь попередити голову ЕК. 

6.  Після закінчення доповіді, голова ЕК пропонує членам ЕК задати 
питання доповідачу. Кількість питань не обмежено. З дозволу голови ЕК питання 
доповідачу можуть задавати всі присутні. 

7.   Дипломник відповідає на запитання. У випадку незнання дипломником 
відповіді на запитання, він повідомляє про це фразою на зразок:  "Мені важко 
відповісти зараз на Ваше запитання. 

8.    Основні питання задає голова ЕК. 
9.  Після закінчення опитування дипломника, секретар ЕК зачитує рецензії 

(внутрішні, зовнішні), відзиви з виробництва тощо. 
10.  На вказані зауваження та недоліки дипломник дає пояснення або 

погоджується з ними чи з деякими з них. 
11.   Секретар зачитує відзив керівника випускної роботи. 
12. За наявності додаткових матеріалів, що підсилюють роботу: акти, 

патенти, довідки тощо, секретар подає їх до ЕК. 
13. За необхідності дипломник дає пояснення щодо поданих матеріалів. 
14. Під час захисту кожний член комісії і голова ЕК у персональних 

відомостях виставляють оцінки за: 
a)  доповідь; 
b)  оформлення випускної роботи; 
c)  відповіді;  
d)  середню. 
15. Після прослуховування всіх дипломників, на закритому засіданні голова 

ЕК оформляє загальну відомість, виставляючи загальну середню оцінку. 
16. Запрошують всіх дипломників, які захищалися, та присутніх. Голова ЕК 

оголошує оцінки захисту, які будуть занесені у протоколи. 
17. Видача документів про освіту та нагородних відзнак, як правило, 

практикують на урочистому засіданні ЕК та вченої ради ВНЗ після оформлення 
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відповідного наказу, дипломів та додатків до них. 
У разі отримання незадовільної оцінки за дипломну роботу ЕК має вказати 

на можливість її повторного захисту. 
Дипломникам, що з поважних (документально підтверджених) причин не 

змогли захищати роботу в затверджений термін роботи комісії, наказом ректора 
може бути призначено захист дипломної роботи протягом року в наступний термін 
роботи ЕК із захисту дипломних робіт випускників освітньо-кваліфікаційного рівня 
"спеціаліст". 

Випускнику, який отримав після захисту дипломної роботи незадовільну 
оцінку, має бути видана академічна довідка. Повторно захищатися цей випускник 
може не пізніше як через три роки після закінчення навчання у вищому 
навчальному закладі. 

Після захисту випускник зобов'язаний здати матеріали дипломної роботи на 
кафедру, до якої він був прикріплений для її виконання. Надалі дипломні роботи 
мають зберігатися в архіві (бібліотеці) вищого навчального закладу протягом п'яти 
років, а потім їх списують в установленому порядку. 

У результаті захисту дипломної роботи знання випускника та правильність 
представленого ним описового та графічного матеріалу може бути оцінено на 
"відмінно", "добре", "задовільно" та "незадовільно". 

Рішення ЕК щодо оцінювання знань, виявлених випускником під час 
захисту дипломної роботи, а також про присвоєння йому освітньо-кваліфікаційного 
рівня з виданням диплома державного зразка ухвалює екзаменаційна комісія на 
закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів 
комісії, що оцінювали захист випускника. За однакової кількості голосів, відданих 
за різні оцінки, голос голови комісії є вирішальним. 
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__________________ (дата)   Підпис ___________ 
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 Б 
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИ НИЙ У  

 
Факультет ветер ни 

К _____ _____________________ 
Освітньо-кваліфікаційний рівень_________ ______________________ 
Н __________ ______ ___________ 
   і назва)          

С ____________ _______________________ 

Завідувач кафедри, 
__________________ 
__________________ 

                                               “___ 0__
 

 
НА ДИПЛ МНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ 

___________________________ __________________________ ______________ 
( ізвище, ім’я,  по батькові) 

1. ема роботи______________ __________________________ ________ __ 
___________________________ __________________________ _____________ 
Керівник роботи ___________ __________________________ _____, 

( прізвище, ’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”______ 20__року №  
2. трок подання студентом ро  __________________________ ___________ __ 
3. ихідні дані до роботи _____ _____________________________ ______________ 
___________________________ __________________________ ______________
___________________________ __________________________ ______________
___________________________ __________________________ ______________
___________________________ __________________________ ______________
___________________________ __________________________ ______________

 розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потр но 
озробити)___________________________ _________________________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

__________________________
___________ 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Додаток
Й АГРОЕКОЛОГІЧ НІВЕРСИТЕТ

инарної медици
афедра ______________________ _______________

___________
апрям підготовки_________

                                                     (шифр

пеціальність ___________

_______________
  

____
                                  

_ ____________
                                                        (шифр і назва)                                              

                                                                                                 «ЗАТВЕРДЖУЮ»  

                                                      ” _______2 _року 

ЗАВДАННЯ
О
____ _
пр

Т ____ ____ _
____ _
____ ____
ім

_ ___
С боти _ _
В _ _

____ _
____ _
____
____

_
_

____ _
4. 
р

Зміст іб
___
________________________________________ _________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
______________________________________________
_
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6. Консультанти розділів проекту (
Підпис, дата 

роботи) 

Розділ та посада  завдання завдання
Прізвище, ініціали 

нсультанта видав 
 

прийняв ко
Економіка ветеринарних заходів К вет.н, доцент  

Бегас В.Л. 
  .

Охорона праці та безпе
надзвичайних ситуаціях ездітко Л.В 

  ка в К.вет.н, доцент  
Б
 

7. Дата видачі завдання________ __________________________ 
 

 

КАЛЕНДАР ИЙ ПЛАН 
 
№ 
з/п 

Назва етапів дипломн   
роботи 

Строк  виконання 
етапів роботи 

Примітка 

_________________

Н

ої

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Студент                 _________  __________
                                   ( підпис )                               (пріз

Керівник роботи _________  __________
                                    ( підпис )                             (прізв

 

 
____________ 
вище та ініціали) 
____________ 
ище та ініціали) 
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ЖИ ЕТ 

_________________ ________________ 

а записка 
до и 

 
_________________________________________________________________ 

напряму підготовки (спеціальності)           
___________________________________ 
(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності) 

 
__________________________________ 

(прізвище та ініціали, підпис) 

Керівник ___________________________ 
                                  (прізвище та ініціали, підпис) 

Рецензент___________________________ 
                                  (прізвище та ініціали, підпис) 

 
 
 

Житомир - 20__ року 

Додаток В 
 

ТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТ
 
 
 

Факультет ветеринарної медицини 
 

______________________________________
(повна назва кафедри) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснювальн
 дипломної робот

___________________________________________ 
(освітньо-кваліфікаційний рівень) 

 
на тему:_________________________________________________________________

 
 
 
Виконав: студент ___курсу, групи______ 
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____ до захисту дипломної роботи  
) 
_________________________________ 

                                                      (шифр і назва спеціальності) 
 тему:______________________________________________________________________ 

                                                                          (назва теми) 
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Дипломна робота 

еті, у відділенні 

підготовки, спеціальністю з таким розподілом оцінок 
:  
аціональною шкалою: відмінно ____%, добре ____%, задовільно ____%; 
шкалою ECTS: А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%. 
                                 Секретар інституту, факультету (відділення) _______ _______________ 
                                                                                                                                                                      
(підпис)             (прізвище та ініціали) 
 

Додаток Д 
 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 

ПОДАННЯ 

ГОЛОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 
 
Направляється студент______________
                                              (прізви іалище та ініц

 за напрямом підготовки _____________________
альністю_______________________________________________________________  спеці

   
 на
   
_
_

і рецензія додаються. 
Декан факультету __________________________________________ 
                                      (підпис) 

Довідка про успішність 

 ___________________________ за період навчання в інституті, на факульт
(прізвище та ініціали студента) 
____________________________________________ з 20____ року до 20___ року повністю 
виконав навчальний план за напрямом 
за
н
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Студент (ка)______________________________________________________________ 
______________________________

____________

___________________
__________________

_ 
           

Висновок  керівника дипломної роботи 

__________________________________________________
____________________________________________________________________

_ _ _ _ _____________________ _________ __________ __________________ ______ ____________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Керівник роботи ________________________ 

(підпис) 
_“____”_ _____________________20 _____ року 

 
 
 
 
 
 

Висновок кафедри про дипломну роботу 
____________________ Дипломна робота розглянута. Студент (ка)____

                                                                                                 (прізвище та ініціали) 
допускається до захисту даної роботи в екзаменаційній комісії. 
                    Завідувач кафедри ________________________________________________ 
                                                                                                                                   (назва) 
                    _____________________________________      __________________________
                                                             (підпис)                                                  (прізвище та ініціали)         
“______”___________________20___ року 
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УРГІЯ 

вання. 
 

іологія та ефективність лікування 

’юнктиво-кератит: перебіг і лікування. 

ураженні органу 

порівняна характеристика різних методів лікування отиту. 

, лікування. 

ктивність герніотомії у поросят. 

ія): перебіг ранового процесу, лікування. 

іагностика, лікування. 

іни в крові. 

24. Пододерм

мптоми, зміни в крові, лікування. 

тна гниль овець: перебіг, лікування і профілактика. 

ьних гриж. 

тивне лікування інтравагінальних (пахвинно-мошонкових) кил. 

а інвазія великої рогатої худоби 
(особливості епізоотології та заходи боротьби) 

Перелік орієнтовних тем дипломних робіт 
ХІР

1. Перебіг і лікування кон’юнктиво-кератиту. 
2. Фолікулярний кон’юнктивіт у собак: ефективність ліку
3. Помутніння рогівки: етіологія, патоморфологічні зміни в рогівці та
лікування. 
4. Виразки рогівки: ет
5. Телязіозний кон’юнктиво-кератит: перебіг і лікування. 
6. Рікетсійний кон
7. Катаракта собак (котів): етіологія, перебіг і лікування. 
8. Застосування ретробульбарної новокаїнової блокади при 
зору. 
9. Заворот повік: симптоми, етіологія та лікування. 
10. Патологія зубів: класифікація, лікування. 
11. Перебіг та 
12. Актиномікоз: актинобактеріоз, ботріомікоз. Диференційна діагностика, 
патоморфологічні зміни в тканинах
13. Паралічі і парези нервів: перебіг, лікування. 
14. Кили (грижі): пупкова, пахова. Ефе
15. Рани: лікування, перебіг, зміни в крові. 
16. Кастрації (оваріоектом
17. Післякастраційні ускладнення (вагіналіт, фолікуліт): етіологія, симптоми, 
лікування. 
18. Парез (параліч) нервів кінцівок: диференційна діагностика, лікування. 
19. Розтягнення сухожилків, м’язів: диференційна д
20. Міозит: диференційна діагностика, лікування, зміни в крові 
21. Міопатоз: диференційна діагностика, лікування, зм
22. Гематома: етіологія, перебіг, лікування. 
23. Лімфоекстравазат: етіологія, перебіг, лікування. 

атит: диференційна діагностика, лікування. 
25. Деформація ратиць: лікування, профілактика 
26. Флегмона вінчика, м’якуша: етіологія, си
27. Тендовагініт: етіологія, симптоми, лікування. 
28. Копи
29. Порівняна ефективність новокаїнових блокад при загоюванні ран, аеробні 
та анаеробні інфекції 
30. Експериментальне дослідження ксилонесту як анестетика. 
31. Оперативне лікування інтравагінал
32. Абсцес: лікування, профілактика. 
33. Ефек
34. Актиномікоз ВРХ: лікування, профілактика. 
35. Рани у ВРХ: перебіг та лікування, зміни в крові. 

ПАРАЗИТОЛОГІЯ 
36. Фасціольозно-парамфістоматидозн
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ізоотологія, лікувально-профілактичні заходи) 

рих розладах харчотравлення у 
новонароджених тел

– 

ефективність протипаразитарних препаратів 

ня отодектозу котів 

А 

ка риби, що реалізується на господарчих 

уктів, що 

нка молока, одержаного в господарстві ______ 

і меду, одержаного протягом медоносного сезону. 

х форм власності. 

37. Зміни морфологічних та біохімічних показників при фасціольозі великої 
рогатої худоби та заходи боротьби 
38. Дикроцеліоз великої рогатої худоби в умовах Центрального Полісся 
України (еп
39. Лікувально-профілактичні заходи при демодекозі собак у місті Житомирі 
40. Комбінована терапія при гост

ят 
41. Розробка комплексних схем лікування та їх економічна ефективність при 
фасціольозі корів  
42. Симптоми і функціональний стан щитоподібної залози, печінки та їх 
гістологічна структура у корів в господарствах Житомирщини 
43. Стан неспецифічної резистентності та гістологічна структура органів 
імунної системи у корів в господарствах Житомирщини 
44. Порівняльний аналіз якості м’яса кролів залежно від породних 
особливостей 
45. Порівняльна якість м’яса кролів-помісей порід каліфорнійської та фландр 
після лікування еймеріозу 
46. Порівняльний аналіз продуктивності та якості м’яса кролів після 
застосування тривіту та елеутерококу 
47. Еколого-епізоотичні особливості ентомозів собак та розробка заходів їх 
ефективної профілактики 
48. Еколого-епізоотичні особливості біотопів пасовищних кліщів 
переносників бабезіозу собак в умовах м. Житомира 
49. Порівняльна терапевтична 
фірми „Bayer AQ” при spot-on застосуванні у собак 
50. Епізоотичний моніторинг дирофіляріозу собак м. Житомира 
51. Особливості перебігу і лікуван
52. Кишкові паразитози котів та методи ліквідації 
53. Еймеріоз телят і розробка заходів його ліквідації та профілактики 

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗ
54. Ветеринарно-санітарна експертиза та оцінка продуктів забою тварин (ВРХ, 
свині, кролі, нутрії) на господарчих ринках. 
55. Ветеринарно-санітарна оцін
ринках. 
56. Ветеринарно-санітарна оцінка молока, одержаного в особистих підсобних 
господарствах населення. 
57. Ветеринарно-санітарна оцінка молока і молочних прод
реалізуються на господарчих ринках. 
58. Ветеринарно-санітарна оці
області. 
59. Оцінка якост
60. Ветеринарно-санітарна оцінка молока при інвазійних хворобах. 
61. Ветеринарно-санітарна експертиза і ветсаноцінка ковбас, вироблених на 
підприємствах різни
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я кокцидіостатиків з лікувальною метою. 
 віку та в різні 

спертиза і ветсаноцінка рослинницької продукції, 

65. Лікувально-профілактичні з нів дихання у телят (поросят) в 

осподарстві_______________ 
одняку 

телят): розповсюдження, етіологія, діагностика та 

ективність тривітаміну (тетравіту та ін.) для профілактики А-

вання та профілактика А-гіповітамінозу молодняку 

мінозу 
_______ 

 хвороб молодняку курей на 

остика та профілактика травматичного ретикулоперитоніту у корів 

___________ 
ючої 

ят в 

 при інтенсивному вирощуванні та відгодівлі молодняку. 
іею 

_ 

тит (гепатоз) при інтенсивній відгодівлі молодняку в 

сюдження, етіологія, діагностика 

 та профілактика. 

86. Діагностика та лікування та профілактика отруєнь нітратами та нітритами. 

62. Ветеринарно-санітарна експертиза і ветсаноцінка кролятини після 
застосуванн
63. Порівняльний аналіз якості кролятини різних порід, різного
пори року. 
64. Ветеринарно-санітарна ек
що реалізується на господарчому ринку. 

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ ТВАРИН 
аходи орга

господарстві ___________ 
66. Лікувально-профілактичні заходи при шлунково-кишкових хворобах 
новонароджених телят (поросят) в г
67. Структура незаразної патології при вирощуванні та відгодівлі мол
великої рогатої худоби (свиней) в промисловому господарстві_______________ 
68. Анемія поросят (
профілактика. 
69. Еф
гіповітамінозу телят раннього віку. 
70. Діагностика, ліку
великої рогатої худоби в господарстві________________ 
71. Розповсюдження, діагностика, лікування та профілактика Д-гіповіта
при вирощуванні молодняку в господарстві________
72. Діагностика та профілактика гіповітамінозів при вирощуванні бройлерів. 
73. Структура незаразних
птахофабриці_______________ 
74. Гіпотрофія поросят (телят) в господарстві________________ 
75. Діагн
господарства_________________ 
76. Лікувально-профілактичні заходи при гастроентериті телят (поросят). 
77. Розповсюдження, етіологія, діагностика та профілактика токсичної 
гепатодистрофії поросят в господарстві_____
78. Використання антистресових обробок та неспецифічної стимулю
терапії для профілактики респіраторних хвороб тел
господарстві________________ 
79. Хронічний румініт
80. Ефективність новокаїнових блокад при лікуванні телят, хворих диспепс
(бронхопневмонією) в господарстві___________
81. Діагностика та профілактика остеодистрофії корів (молодняку). 
82. Гнійний гепа
господарстві_______________ 
83. Гепатоз норок в звірогосподарстві: розпов
та профлактика. 
84. Уролітіаз норок: розповсюдження, діагностика
85. Лікувально-діагностичні заходи при отруєннях молодняку великої рогатої 
худоби сечовиною. 
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мікроелементозів в 

ія поросят: етіологія, лікування та профілактика 

87. Лікувально-профілактичні заходи при отруєннях корів цукровими 
буряками. 
88. Кероз корів (свиноматок) в спеціалізованих господарствах. 
89. Діагностика та профілактика 
господарстві______________ 
90. Гіпоглікем
АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ РОЗМНОЖЕННЯ С/Г 

ТВАРИН 
91. Порівняльна оцінка методів лікування маститів в господарстві. 
92. Залежність запліднювальної здатності  корів від терміну зберігання сперми 
і частоти осіменіння в одну охоту. 

у 
 

стики тільності 

 перебігу отелення 

прихованого маститу у корів. 

ю Апгара). 

нінні в залежності від 

корів і телиць. 
 у корів. 

альної і 

ічні зміни в статевому апараті корів за час статевого циклу. 

вання антибіотиків з розчином глюкози внутрішньоцистернально 

в в молочну залози при маститах. 

вальну здатність корів і на стан 

вплив на 

лоінтенсивного іонізуючого опромінення на перебіг отелення та 

крові у сухостійних корів у зоні 

93. Порівняльна оцінка методів лікування корів при затриманні послід
94. Ефективність лікування маститів у корів в залежності від методики
введення антибіотиків. 
95. Порівняльна оцінка клінічних і лабораторних методів діагно
корів. 
96. Перебіг післяотельного періоду у корів при нормальному
і затриманні посліду. 
97. Набряки при токсикозі, вагітних і їх вплив на відтворювальну здатність. 
98. Діагностика, лікування і профілактика 
99. Неплідність корів: лікування і профілактика. 
100. Фізіологічний статус новонароджених телят в залежності від перебігу 
тільності за (шкало
101. Діагностика, перебіг, лікування гострого маститу у корів. 
102. Запліднювальна здатність корів при штучному осіме
їх стану. 
103. Акушерсько-гінекологічна диспансеризація 
104. Діагностика, лікування і профілактика хронічного ендометриту
105. Запліднювальна здатність корів в залежності від функціон
морфологічного стану статевого апарату. 
106. Морфолог
107. Особливості діагностики лікування корів при маститі і ендометрит 
108. Застосу
при маститах у корів. 
109. Застосування антибіотиків і фітонциді
110. Профілактика затримання посліду у корів. 
111. Дія екологічних факторів на відтворю
новонароджених. 
112. Профілактика А-гіповітамінозу сухостійних корів та його 
післяотельний період і стан новонароджених. 
113. Вплив ма
життєздатність новонароджених телят. 
114.  Гематологічні, біохімічні показники 
радіоактивного забруднення. 



 57

иток плаценти і стан 

 матки. 

ів у корів. 

в сухостійного періоду на розвиток плаценти та стан новонароджених 

ирення і причини яловості і неплідності корів в зоні Полісся. 
ості у корів. 

ан біохімічних показників крові в післяотельний період у корів. 

их схем лікування гострих серозних маститів у корів. 

уванні ендометриту у корів. 

риманні посліду. 

онароджених. 

корів в зоні РАЗ. 

ня перебігу родів у кобил при різних умовах експлуатації. 

ації. 

 слизу. 

115. Вплив різних рівнів іонізуючого опромінення на розв
новонароджених телят. 
116. Застосування стимулюючих препаратів коровам в сухостійний період з 
метою профілактики післяотельної інволюції
117. Порівняльна оцінка різних методів післяотельної стимуляції статевої 
функції корів. 
118. Профілактика, діагностика і лікування мастит
119. Профілактика лікування післяотельної інволюції матки у нетелів. 
120. Корекція отелення і післяотельного періоду у високопродуктивних корів. 
121. Впли
телят. 
122. Пош
123. Роль вітамінів і мікроелементів при стимуляції статевої активн
124. Перебіг отелення на відтворювальну функцію корів. 
125. Дія абіотичних факторів на відтворювальну здатність корів. 
126. Ст
127. Патогенетична терапія гострого ендометриту у корів. 
128. Особливості діагностики, лікування, профілактики ендометриту у корів. 
129. Ефективність різн
130. Профілактика патології дійок у корів. 
131. Ефективність новокаїнової блокади при лік
132. Ефективність внутрішньоаортального введення лікарських речовин при 
маститах у корів. 
133. Поєднаний вплив дії лікарських речовин на перебіг третьої стадії отелення. 
134. Комплексне лікування корів при зат
135. Внутрішнє середовище матки корів при тільності і в післяродовий період. 
136. Розвиток плаценти і стан нов
137. Ефективність профілактики патології третьої стадії отелення. 
138. Вплив адсорбентів на відтворювальну здатність 
139. Вплив адсорбентів на розвиток плаценти  і стан  новонароджених телят в 
зоні РАЗ. 
140. Вплив тканинних препаратів на перебіг післяотельного період)- у корів і 
первісток. 
141. Ефективність акушерсько-гінекологічної диспансеризації у корів і телиць. 
142. Профілактика гіпокальцеємії у корів. 
143. Вплив внутрішнього середовища матки на результати осіменіння корів. 
144. Профілактика патології родів у корів. 
145. Кратність осіменіння кобил та результати запліднення. 
146. Вивчен
147. Особливості прояву статевої охоти у кобил в залежності від породи і 
експлуат
148. Прогнозування порушення відтворювальної функції глибокотільних корів 
за показниками крові та шийкового
149. Стимуляція відтворювальної функції первісток різних порід біологічно-
активними препаратами. 
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гнійно-катарального 

звитку. 

способи її корекції. 
льну функцію 

на відтворювальну функцію 

актика хворих на хронічний ендометрит 

икненні неплідності свиноматок. 
маток при різних 

го застосування. 

і після застосування біологічно активних препаратів. 
стосуванні 

активних препаратів. 
центату-К» при 

центату-К» при 

топлацентату-К» при 

я тканинного препарату «Фетоплацентату-К» при 

ь корекції відтворної функції фізіологічно зрілих 

ізних пород та ефективність методів 

наміка прояву пірометри у сук різних пород та ефективність методів їх 

центат-К» - ефективний засіб профілактики і лікування корів 

ід впливом 

150. Діагностика і лікування гіпофункції яєчників у корів. 
151. Анафродизія: діагностика, лікування і профілактика. 
152. Комплексна терапія після отельного гострого 
ендометриту у високопродуктивних корів. 
153. Дослідження морфофункціонального стану неонатальних телят та корекція 
їх внутрішньоутробного ро
154. Профілактика акушерської патології у корів. 
155. Відтворювальна функція телиць і корів-первісток та 
156. Фактори зовнішнього середовища та їх вплив на відтворюва
тварин. 
157. Вітаміно-мінеральні добавки та їх вплив 
тварин. 
158. Діагностика і профілактика відтворювальної функції тварин. 
159. Методи стимуляції репродуктивної функції тварин. 
160. Діагностика, лікування і профіл
корів. 
161. Роль акушерської патології у вин
162. Морфологічні зміни в органах статевої системи свино
формах неплідності. 
163. Використання фетоплацентату при післяродових ускладненнях у 
свиноматок та перспектива йо
164. Показники відтворення основних свиноматок при аліментарній формі 
неплідност
165. Корекція відтворної функції фізіологічно зрілих телиць при за
різних біологічно активних препаратів. 
166. Профілактика післяродової патології свиноматок при застосуванні 
біологічно 
167. Ефективність застосування тканинного препарату «Фетопла
акушерсько-гінекологічній патології у свиноматок. 
168. Ефективність застосування тканинного препарату «Фетопла
акушерсько-гінекологічній патології у телиць, нетелі в та корів-первісток. 
169. Ефективність застосування тканинного препарату «Фе
акушерсько-гінекологічній патології у кобил. 
170. Ефективність застосуванн
акушерсько-гінекологічній патології у овець. 
171. Економічна ефективніст
телиць при застосуванні різних біологічно активних препаратів. 
172. Динаміка прояву пірометри у кішок р
їх терапії. 
173. Ди
терапії. 
174. «Фетопла
хворих на хронічний ендометрит. 
175. Гормональний фон сироватки крові нетелі в та корів-первісток п
дії тканинних та мінеральних препаратів, вітамінів. 
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анинного препарату «фетоплацентату» на показники неплідності 

итомирщини. 

ах зони Полісся і Лісостепу Житомирщини. 

них препаратів «Метрофет» та «Фетоплацентат-К» для 

дників і свиноматок. 

185. Синхронізація відтво ів тканинними препаратами 

ервісток. 

ля профілактики та лікування патології 

плексної терапії корів при гіпофункції 

 корів. 

ковіт - засоби профілактики і лікування гострих 

лактика родових і післяродових хвороб у корів, 

оди відновлення відтворної функції у корів-первісток 

х препаратів нетелям з метою корекції 

гностики та заходи профілактики післяродових ускладнень у 

 профілактика патологічних родії; у 

актика неплідності основних свиноматок. 

204. Імуностимулююча і тканинна терапія ри фолікулярній кісті яєчників. 

176. Взаємообумовленість неплідності і акушерської патології у свиноматок. 
177. Вплив тк
та стан новонароджених телят у нетелі в і корів-первісток. 
178. Стимуляція відтворної функції телиць, корів-первісток. 
179. Причини і форми неплідності великої рогатої худоби в зоні Полісся і 
Лісостепу Ж
180. Причини і форми неплідності основних і перевірюваних свиноматок в 
господарств
181. Вплив біостимуляторів на відтворну функцію телиць і корів. 
182. Вплив плацентар
інтенсифікації відтворної функції телиць і корів. 
183. Вплив плацентарних препаратів «Метрофет» та «Фетоплацентат-К» для 
інтенсифікації відтворної функції кнурів-плі
184. Синхронізація відтворної функції свиноматок тканинними препаратами 
«Метрофет» та «Фетоплацентат-К». 

рної функції телиць і кор
«Метрофет» та «Фетоплацентат-К». 
186. Діагностика і профілактика неплідності корів-п
187. Ефективність застосування тканинних препаратів «Метрофет», 
«Фетоплацентат» і «Фетоплацентат-К» д
яєчників у корів-первісток. 
188. Ефективність різних схем ком
яєчників. 
189. Методи діагностики і тканинна терапія при анафродизії у корів. 
190. Методи діагностики і тканинна терапія при фолікулярних кістах у
191. Профілактика, діагностика і лікування симптоматичної неплідності у корів-
первісток. 
192. Заходи профілактики післяродового періоду у свиноматок. 
193. Заходи профілактики патологічних родів у свиноматок. 
194. Заходи профілактики перебігу тільності та родів у не гелів. 
195. Фетоплацентат і іхглю
післяродових гнійно-катаральних ендометритів у корів. 
196. Поширення та профі
197. Заходи їх профілактики. 
198. Мет
високопродуктивних порід. 
199. Застосування імуностимулюючи
вагітності, родів і післяродового періоду. 
200. Методи діа
корів. 
201. Діагностика, прогнозування та
свиноматок. 
202. Діагностика і профіл
203. Імуностимулююча і тканинна терапія при гіпофункції яєчників. 

 п
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205.
вівцематок. 

кція статевого циклу сук при застосуванні фетоплацентату у 

_______ районі _________області. 

 свиней в господарствах 

ней. 

-
ті. 

 району, 

ніторинг та профілактика мікотоксикозів свиней в 
господарствах ________

и в 

ний моніторинг та заходи боротьби з лейкозом ВРХ в 

них 

 Вплив біологічно активних препаратів на показники плодючості 

206. Піометра м'ясоїдів. Етіологія, патогенез, основні принципи лікування. 
207. Основні принципи лікування несправжньої вагітності сук. 
208. Трансмісивна венерична саркома. Етіологія, патогенез, загальні принципи 
лікування. 
209. Гіпертрофія сечостатевого клапану у сук. Ефективність оперативного 
лікування. 
210. Гострий післяродовий ендометрит сук. Етіологія, патогенез та основні 
принципи лікування. 
211. Оперативна та консервативна терапія для надання рододопомоги сукам. 
212. Ефективність застосування ковінаму у порівнянні діетилстильбестролом 
для гальмування статевого циклу м'ясоїдів. 
213. Коре
порівнянні з гормональною терапією. 

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ 
214. Аналіз забезпечення ветеринарного благополуччя технології вирощування 
свиней в ______
215. Профілактика та лікувальні заходи при набряковій хворобі свиней в 
_______ району _____________ області. 
216. Діагностика та профілактика мікотоксикозів у
промислового типу _________ р-ну 
217. Аналіз ветеринарного забезпечення тваринництва в _______ р-ну. 
218. Удосконалення методів та засобів діагностики ринопневмонії ко
219. Біохімічні показники крові за хронічного перебігу лептоспірозу. 
220. Забезпечення ветеринарного благополуччя технології вирощування свиней 
в _________ ___________ району __________ області 
221. Діагностика та аналіз оздоровчих заходів при лейкозі ВРХ в науково
дослідному господарстві __________району ____________ облас
222. Удосконалення діагностики герпесвірусної інфекції коней, зумовленої 
першим та другим типом. 
223. Лікування та профілактика набрякової хвороби свиней _______
__________ області 
224. Аналіз забезпечення ветеринарного благополуччя в _____ району, ______ 
області 
225. Епізоотологічний мо

____ області 
226. Особливості хронічного перебігу лептоспірозу великої рогатої худоби в 
________р-ну. 
227. Діагностика та заходи боротьби з лейкозом великої рогатої худоб
господарствах ___________ району 
228. Епізоотич
_____________ області 
229. Епізоотологічний моніторинг інфекційних хвороб домашніх м’ясоїд
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РАКТИКА У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ 
одів клініки 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ, ПРИВАТНА 
П

230. Аналіз лікувально-профілактичних та протиепізоотичних зах
Державної міської лікарні ветеринарної медицини м. ________ 
231. Планування, організація та економіка ветеринарних заходів при 
профілактиці і ліквідації незаразних хвороб тварин в господарстві _________ 
232. Планування, організація та економіка ветеринарно-профілактичних і 
протиепізоотичних заходів в господарстві ______________ 
233. Планування, організація та економіка ветеринарних заходів при ліквідації 
заразної хвороби тварин (птиці) в господарстві _________________ 
234. Аналіз роботи районного (міського) державного управління (підприємства) 
ветеринарної медицини (дільничної лікарні ветеринарної медицини, дільниці 
ветеринарної медицини) при профілактиці та ліквідації незаразних хвороб 
тварин. 
235. Аналіз роботи районного (міського) державного управління (підприємства) 
ветеринарної медицини в т. ч. (дільничної лікарні ветеринарної медицини, 
дільниці ветеринарної медицини) при профілактиці та ліквідації заразних 
хвороб тварин. 
236. Планування, організація та економіка ветеринарних заходів в спецгоспі 
(комплексі) при виробництві молока (яловичини, свинини, продуктів 
птахівництва чи вівчарства) та вирощуванні нетелів. 
237. Сегментація ринку ветеринарних товарів (послуг) в _________ області 
238. Ринок та реалізація ветеринарних товарів та послуг у __________ 
239. Вивчення ринку ветеринарних товарів і послуг _____________ 
240. Організація ветеринарних заходів у __________ району _____ області 
241. Бізнес-план на відкриття приватної практики у ветеринарній медицині (у 
сільській місцевості або місті, спеціалізована клініка). 
242. Бізнес-план приватної ветеринарної аптеки (у сільській місцевості, місті). 
243. Бізнес-план аптечного кіоску (у сільській місцевості, місті). 
244. Бізнес-план підприємства з виробництва і реалізації препаратів і товарів 
ветеринарного призначення. 
245. Бізнес-план організації оптової торгівлі у ветеринарній медицині. 
246. Бізнес-план приватної лікарні ветеринарної медицини. 
247. Бізнес-план підприємства з організації та проведення дезінфекційних, 
дератизаційних і дезінсекційних робіт (на об’єктах, підконтрольних 
ветеринарній медицині). 

АНАТОМІЯ І ГІСТОЛОГІЯ 
248. Морфофункціональна характеристика щитоподібної залози собак в 
постнатальному періоді онтогенезу в умовах Полісся Житомирщини. 
249. Вплив мало інтенсивного опромінення на паренхіматозні органи собак. 
250. Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного 
забруднення. 
251. Патоморфологічні зміни у свиней при енцефаломієліті. 
252. Морфологія і гістохімія спинномозкових вузлів хребетних тварин. 
253. Морфологія і гістохімія грудного відділу спинного мозку хребетних тварин. 
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254. Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах Полісся 
Житомирщини. 
255. Морфометрія спинного мозку та спиномозкових вузлів собак. 
256. Морфофункціональна характеристика деяких органів свиней  при 
згодовуванні алуніту. 
257. Морфофункціональна характеристика деяких органів свиней  при 
згодовуванні каоліну. 
258. Морфологія і гістохімія органів імуногенезу свиней при згодовуванні 
природніх алюмосилікатів. 
259.  Морфофункціональний стан залоз внутрішньої секреції в системі гіпофіз-
наднирники-яєчники у великої рогатої худоби в умовах радіаційного 
забруднення. 
260. Особливості будови яєчників великої рогатої худоби чорно-рябої породи в 
екологічних умовах Житомирщини. 
261. Морфофункціональні зміни при лейкозі великої рогатої худоби. 
262. Морфофункціональні зміни при інфекційній анемії коней. 
263. Клініко-гематологічний статус та морфологічна характеристика внутрішніх 
органів телят з ознаками антенатальної гіпотрофії 
264. Порівняльна Морфологічна характеристика органів статевого апарату 
косулі європейської і кози свійської. 
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