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1. МЕТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Виробнича практика студентів є складовою частиною і одним із важливих етапів у підготовці їх як майбутніх лікарів 

ветеринарної медицини, організаторів і керівників виробництва. В цей період студенти безпосередньо знайомляться із 

структурою державної і відомчої ветеринарної медицини, системою фінансування та забезпечення закладів і установ 

ветеринарної медицини приладами, апаратурою, інструментами та лікувально-профілактичними засобами.  

Метою практики є оволодіння студентами, під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, сучасними 

методами, знаряддями праці в галузі, формування у них (на базі одержаних в університеті знань) професійних умінь і 

навичок для прийняття самостійних рішень. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

Виробничу практику студенти проходять в установах і закладах державної служби ветеринарної медицини, базових 

господарствах, філіях кафедр, сільськогосподарських підприємствах, фахівці яких спроможні забезпечити кваліфіковане 

керівництво практикою та їх надійне побутове влаштування. 

Організація, навчально-методичне керівництво та виконання програми практики забезпечується професорсько-

викладацьким складом відповідних кафедр. До керівництва виробничою практикою залучаються досвідчені викладачі 

кафедр, які проводять: 

– інструктаж студентів за програмою практики перед їх від’їздом на місце практики; 

– контроль за ходом практики шляхом виїздів на бази практики; 

– перевірку щоденників про практику з написанням відгуку; 

– захист результатів практики (за умов призначення його до складу комісії випускової кафедри акушерства і хірургії).  

Основною формою організації праці є індивідуальна робота кожного студента під контролем досвідченого лікаря 

ветеринарної медицини – керівника практики від виробництва. На місцях керівництво практикою здійснюють головні лікарі 

ветеринарної медицини господарств, завідувачі закладами ветеринарної медицини. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ  

Проходження виробничої практики надає здобувачам освіти можливість набути таких компетентностей та програмних 

результатів навчання: 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК09. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
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СК02. Здатність використовувати інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, лабораторне обладнання та інші 

технічні засоби для проведення необхідних маніпуляцій під час професійної діяльності.  

СК03. Здатність дотримуватися правил охорони праці, асептики та антисептики під час фахової діяльності. 

СК06. Здатність здійснювати відбір, пакування, фіксування і пересилання проб біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

СК08. Здатність планувати, організовувати та реалізовувати заходи з лікування тварин різних класів і видів, хворих на 

незаразні, інфекційні та інвазійні хвороби.  

СК20. Здатність організовувати, здійснювати і контролювати документообіг під час професійної діяльності. 

 

РН01. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини. 

РН07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання та годівлі, виробничих і 

технологічних процесів на підприємствах з утримання чи розведення тварин. 

РН11. Узагальнювати та аналізувати інформацію щодо ефективності роботи ветеринарних фахівців різного 

підпорядкування.  

РН12. Знати правила зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного і рослинного походження. 

РН17. Знати правила та вимоги біобезпеки, біоетики та добробуту тварин.  

РН18. Знати законодавчі та нормативні акти щодо нагляду і контролю у галузі, правила підготовки фахової 

документації, здійснювати облікову звітність під час фахової діяльності.  

 

4. ГРАФІК ТА ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

№  з/п Найменування практики і дисциплін Курс Семестр 
Тривалість практики 

тижнів/кредитів годин 

1 Організація і економіка ветеринарної справи 

5 10 

2/2 60 

2 Екологічний стан підприємства та благополуччя тварин 2/2 60 

3 Оперативна, загальна та спеціальна хірургія 3/3  90 

4 Ветеринарно-санітарна експертиза 2/2 60 

5 Оформлення звітної документації 1/1 60 

Всього   10/10 300 
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4.1 ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІКА ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ  

 

Мета і завдання практики. Закріпити знання і придбати практичні навики з планування, організації і матеріально-

технічного постачання служби ветеринарної медицини, ведення документації на базі практики.  

Зміст практики: 

– вивчити організаційну структуру місцевої державної установи ветеринарної медицини, ознайомитися з організацією 

ветеринарної справи та посадовими обов'язками спеціалістів ветеринарної медицини державної мережі і відомчої служби 

бази практики; 

- провести аналіз організації та виконання поточних планів ветеринарних заходів в господарстві (в зоні діяльності 

дільниці або пункту держветмедицини, районі); 

-  визначити сумарний збиток від хвороб заразної й незаразної етіології в господарстві, дати аналіз ефективності 

ветеринарних заходів (профілактичних, лікувальних та оздоровчих); 

- ознайомитись з порядком забезпечення (постачання) служби ветеринарної медицини господарства зооветтоварами, 

умовами їх зберігання, обліку, витрачання та списування. 

 

4.2 ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИН 

 

Мета і завдання практики. Набути практичного досвіду з питань гуманного ставлення до тварин, забезпечення  

належного благополуччя відповідно до їх фізіологічних особливостей, вдосконалення існуючих систем та створення нових, 

не агресивних по відношенню до тварин, що буде попереджувати ряд захворювань, спричинених особливостями утриманням 

тварин і сприяти отриманню якісного, здорового продукту.  
 

Зміст практики: 

– дати характеристику ґрунтових карт (угідь) господарства з метою оцінки геохімічних особливостей конкретної 

території з низьким або високим рівнями елементів, важких металів, радіонуклідів та встановлення фізіологічних і 

біохімічних відхилень у сільськогосподарських тварин. 

– дати критичну оцінку зберігання, використання мінеральних і органічних добрив, гербіцидів, пестицидів та 

інсектицидів в господарстві; 
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– дати критичну оцінку знищення (знешкодження) основних джерел збудників паразитозів, які циркулюють в 

господарстві та шкідливих факторів, які негативно впливають на організм тварин і сприяють виникненню незаразних хвороб; 

– ознайомитись з основними законодавчими актами та іншими документами, що регулюють забезпечення благополуччя 

тварин та захисту їх від жорсткого поводження під час перевезення та забою. 

 

4.3 ОПЕРАТИВНА, ЗАГАЛЬНА І СПЕЦІАЛЬНА ХІРУРГІЯ 

Мета і завдання. Закріпити теоретичні знання, набути і вдосконалити навики організації і проведення хірургічної роботи 

(хірургічна диспансеризація, лікувально-профілактична робота). Закріпити способи фіксації тварин та навики дотримання 

техніки безпеки під час роботи з тваринами різних видів і віку, відпрацювати прийоми місцевої та загальної анестезії. 

Зміст: 

– провести хірургічну диспансеризацію тварин на молочно-товарній фермі (спеціалізованому господарстві), вивчити 

особливості травматизму продуктивних тварин залежно від утримання, годівлі, експлуатації та визначити найбільш поширені 

хірургічні патології і економічні збитки від них; скласти акт, в якому викласти результати проведеної роботи; 

– досконало оволодіти оперативними методами лікування гриж, асептичних і гнійних процесів, проведенням 

руменотомії, кесерового розтину, кастрації самців і самок; оволодіти основними методами анестезії та наркозу; 

– проявляти ініціативу і приймати активну участь в організації і проведенні профілактичних заходів при масових 

хірургічних хворобах тварин (деформація копитець, хірургічна інфекція, травматизм); 

– проводити післяопераційне лікування тварин; 

– найбільш цікаві випадки з хірургічної практики слід зафіксувати в щоденнику. 

 

4.4. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА 

Мета і завдання практики. Закріпити і набути практичні навики приймання і здачі забійних тварин, транспортування і 

підготовки їх до забою та ветеринарно-санітарну експертизу продуктів і сировини тваринного походження та інших 

продуктів харчування. 

Зміст практики: 

Під час проходження виробничої практики студент-практикант зобов’язаний провести особисто відповідну роботу і 

висвітлити її у щоденнику, в кінці кожної теми зробити висновки і рекомендації виробництву щодо покращення якості 

продукції. 

Записи у щоденнику проводяться згідно з даними журналів реєстрації експертизи в державних лабораторіях 

ветсанекспертизи ринків, ілюструються копіями ветеринарних документів (ветеринарне свідоцтво, довідка, сертифікати 
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відповідності, посвідчення про якість тощо), фотографіями що підтверджують проведення студентом досліджень якості і 

безпеки продукції. В щоденнику мають бути висвітлені наступні теми: 

 

– «Технологія забою і ветеринарно-санітарна експертиза туш і органів в умовах м'ясопереробного підприємства» (під 

керівництвом лікаря господарства студент-практикант проводить передзабійний огляд тварин і підготовку їх до 

транспортування на м’ясопереробне підприємство, опановує методи визначення вгодованості худоби, способи її 

транспортування, порядок передзабійного огляду тварин, оформлення відповідних документів (товарно-транспортна 

накладна, ветеринарне свідоцтво ф.№1 або довідка, акт про вибраковку на дорослих тварин та ін.), транспортує тварин на 

м’ясокомбінат, присутній при їх забої і закріплює у виробничих умовах методику післязабійного огляду продуктів забою з 

наступною їх ветеринарно-санітарною оцінкою.  

– «Ветеринарно-санітарні умови забою тварин в господарстві» (провести передзабійний огляд тварин у господарстві (2-3 

голови). Описати в щоденнику умови забою тварин в господарстві, результати ветсанекспертизи 2-3 голови, утилізацію 

боєнських конфіскатів, ветеринарний облік і звітність. 

– «Ветеринарно–санітарна експертиза і ветсаноцінка продуктів забою при вимушеному забої тварин» (визначити, які 

тварини належать до вимушено–забитих. Провести ветсанекспертизу і ветсаноцінку продуктів забою вимушено забитої 

тварини. Відібрати зразки, скласти супровідний документ і направити в державну лабораторію ветеринарної медицини. 

– «Організація одержання молока в господарстві» (описати у щоденнику санітарно-гігієнічні умови одержання 

молока, способи доїння, санітарну обробку молочного устаткування, технологію первинної обробки молока.  

– «Ветеринарно-санітарний контроль харчових продуктів в державній лабораторії ветсанекспертизи ринку» (у 

державній лабораторії господарчого ринку студент-практикант працює 1-2 дні, знайомиться зі структурою, обов’язками 

фахівців, веденням документації та закріплює в практичних умовах методи ветсанекспертизи харчових продуктів тваринного 

і рослинного походження.  

 

5. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ 
Студенти, відряджені на виробничу практику, повинні з’явитись до начальника районного (міського) управління 

держпродспоживслужби і представитися йому. Після представлення студенти прибувають на базу виробничої практики і 

звертаються до керівника практики для отримання житла, робочого місця, спеціального одягу та вирішення інших питань 

стосовно умов практики та її проходження. 

Студенти зобов’язані суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку підприємства, закладу чи установи, у яких 

вони проходять практику. На початку роботи практикант має ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку, 
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посадовими обов’язками, що йому належить виконувати, отримати інструктаж з техніки безпеки та охорони праці 

безпосередньо на робочому місці. 

В період проходження практики студенти зобов’язані: 

– з першого і до останнього дня практики регулярно вести щоденник за встановленою формою ; 

– виконати завдання, передбачені програмою практики; 

– виконувати вказівки керівника практики, що стосуються професійних питань; 

– проводити бесіди з працівниками виробництва; 

– здати щоденник практики та захистити її у встановлені деканатом терміни. 

Майбутній спеціаліст повинен вміти: 

– проводити ветеринарно-санітарне обстеження ферми, господарства; 

– ставити діагноз і лікувати тварин з використанням сучасних методів діагностики, ефективних лікувальних засобів; 

– проводити ветеринарно-екологічні заходи і ветеринарно-санітарну експертизу і оцінку при заготівлі та забої тварин, 

торгівлі продуктами тваринництва та рослинництва, заходи по охороні навколишнього середовища від забруднення 

відходами тваринництва; 

– здійснювати оцінку  проектування і використання тваринницьких приміщень та інших об’єктів ветеринарної 

медицини, відповідність їх еколого-гігієнічним вимогам; 

– здійснювати заходи по одержанню екологічно чистих кормів та продуктів тваринництва; 

– вести ветеринарну документацію; 

– здійснювати заходи і дотримуватись вимог попередження виробничого травматизму і професійних захворювань. 

 

6. ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Головним документом обліку виконаної роботи студента в період виробничої практики є щоденник (титульна сторінка –  

в Додатку 1). Щоденник відображає об'єм і сутність виконаної роботи за кожний день практики, ведеться з усіх дисциплін, 

передбачених програмою, за правилом «кожна дисципліна - окремий розділ». 

У щоденнику повинні бути записи про виконання всіх передбачених в цій програмі завдань. На другій сторінці повинен 

бути розділ «Зміст», в якому вказуються дисципліни практики, номер сторінки щоденника, а також –  бази практики 

(«господарство», «державна лабораторія ветеринарної медицини», «районне управління держпродспоживслужби», 

«лабораторія ВСЕ на ринку» тощо). 

Щоденник перевіряється і завіряється один раз на 7 днів (щотижня) керівником практики, а в кінці підписується 

студентом, керівником та скріплюється печаткою підприємства. Документ має бути пронумерований, прошнурований. 

Захист щоденника супроводжується демонстрацією презентації результатів проходження практики. 
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При оформленні щоденника студенти повинні звернути увагу на наступні питання щодо охорони праці у ветеринарній 

медицині»:  

1. занести в щоденник запис щодо проходження вступного та первинного інструктажів з техніки безпеки; 

2. занести запис у щоденник  про умови і порядок допуску працівників ветеринарної медицини до виконання певних 

видів робіт (стать, навчання, медичні огляди);  

3. занести записи у щоденник  щодо заходів особистої гігієни під час обслуговування здорових (хворих) тварин, рівня 

забезпечення працівників ветеринарної медицини засобами індивідуального захисту (спецодягом, спецвзуттям, миючими і 

дезінфікуючими засобами) та санітарно-побутовим приміщенням. 

 

При проведенні масових ветеринарних заходів (лікувально-профілактичні обробки тварин, щеплення, діагностичні 

дослідження, диспансеризації тощо), а також патологоанатомічного розтину, вибраковок, вимушеного забою тварин 

складається акт, протокол, копії яких потрібно додати до щоденника і пронумеровати. Записи в щоденнику при цьому 

роблять у короткій, конкретній формі. 

Результати ветсанекспертизи продуктів тваринництва, рослинництва (в тому числі і в лабораторії ВСЕ на ринку), при 

реєстрації роботи у державних лабораторіях ветеринарної медицини (дослідження проб крові, патматеріалу, кормів, тощо) 

записують за формою відповідних документів первинного державного обліку цих закладів. 
 

Записи в щоденнику для розділів «Організація і економіка ветеринарної справи», «Ветеринарно-санітарна 

експертиза» та «Екологічний стан підприємства та благополуччя тварин» роблять за наступною формою: 
 

№ 

запису 
Дата Місце практики Виконані роботи та проведені дослідження Результат досліджень 

1 2 3 4 5 

     
 

Записи в щоденнику для розділу «Оперативна, загальна та спеціальна хірургія» роблять за наведеною нижче 

формою, на двох сторінках зошиту (журналу): 
 

№ запису Дата  Місце  

практики, 

реєстрація тварин, 

адреса власника 

Анамнез, 

симптоми, 

результат 

досліджень 

Діагноз  Лікування і режим утримання Результати 

лікування Первин-

ного 

Первинного при 

повторному 

прийомі 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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В графі 1 вказується порядковий номер запису. 

В графі 2 - номер первинного запису при повторному прийомі хворої тварини. 

В графі 3 - пишуться число, місяць і рік. 

В графі 4 - записується назва господарства або прізвище власника тварини, вид, стать, масть, інвентарний номер або 

кличка тварини, вік, адреса власника тварини. 

В графі 5 - приводяться дані анамнезу, клінічні ознаки хвороби і результати діагностичних досліджень. 

В графі 6 - записуються дані про лікування в рецептурній формі латинською мовою та профілактичні заходи, 

рекомендації з дієти, умов утримання тварин; при повторному прийомі однієї і тієї ж тварини чи групи тварин, якщо 

лікування проводиться декілька днів, знову записують їх клінічні ознаки. Якщо лікування не змінюється, то про нього 

роблять посилання на попередню дату, а у графі 2 проставляють номер первинного запису. Якщо в лікуванні є зміни або 

доповнення, то про це також роблять відповідний запис. 
 

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 

Виробнича практика оцінюється у 100 балів як окремий залік. Захист проводиться комісійно, на випусковій кафедрі, 

впродовж 10 днів після закінчення практики. Оцінка вноситься в заліково-екзаменаційну відомість за підписами членів 

комісії та в залікову книжку. 
 

Оцінка керівника практики Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до 30 до 30 до 40 100 
 

Формування оцінки за виробничу практику 
Види оцінювання Кількість балів 

Оцінка керівника 
Керівник від бази практики 

15 балів максимально 

Керівник від кафедри 15 балів максимально 

Разом 30 балів максимально 

Ілюстративна частина 
Презентації результатів проходження практики під час захисту щоденника 

30 балів максимально 

Захист роботи 
Відповіді на запитання 

20 балів максимально 

Якість доповіді та творчого доробку (презентації) 20 балів максимально 

Разом 40 бал максимально 
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Всього 100 балів максимально 

 

Список літератури 

1. Спеціальна ветеринарна хірургія /І.С.Панько та ін.; за ред. І.С.Панька. Біла Церква; БДАУ, 2003. 416 с. 

2. Загальна ветеринарна хірургія / І.С.Панько та ін. Біла Церква, 1999. 264 с. 

3. Оперативна хірургія тварин з основами топографічної анатомії і анестезіології/І.І.Магда, та ін.; за ред. І.І.Магди. Вища 

школа, 1995. 296 с. 

4. Євтушенко А.Ф., Радіонов М.Т. Організація та економіка ветеринарної справи. Підручник. К. : Арістей, 2004. 284 с. 

5. Організація та економіка ветеринарної справи : навч. посібник / В.В. Недосєков та ін. Київ, 2019. 408 с. 

6.  Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва / О.М. Якубчак, та ін. ; 

за ред. О.М.Якубчак, В.І.Хоменка. Київ, 2005. 800 с. 

7. Кучерявий В. П. Благополуччя тварин, етологія та професійна етика.: Львів : Світ, 2000. 500 с. 
 

Інформаційні ресурси 
1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на електронних носіях тощо) бібліотеки 

Поліський національний університет; Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича 

(http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33); Національної бібліотеки України ім. В. І. 

Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших бібліотек (на розсуд 

викладача). 

2.  Репозитарій Поліського національного університету (наукові статті, автореферати дисертацій та дисертації, навчальні 

матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні 

об'єкти, наукові звіти). 
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Додаток 1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Факультет  ветеринарної медицини 
 

 

ЩОДЕННИК 

з проходження виробничої практики 
 

для здобувачів освіти 2-го (магістерського) рівня, спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

 

 

Студента (ки) 5 курсу _____ групи 

Факультету ветеринарної медицини 

ПІБ____________________________ 

 

 

                                                                                                        Місце проходження практики: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
                                                                                                                                                                (повна адреса та назва підприємства) 

 

Початок практики:__________________ 

 

Кінець практики:____________________ 
 

 

Житомир –20__ 


