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1. МЕТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Переддипломна практика – один із важливих етапів у підготовці майбутніх лікарів ветеринарної медицини, організаторів 

і керівників виробництва. В цей період студенти знайомляться із структурою та організацією роботи державних і приватних 

галузевих підприємств, набувають практичних навиків у виконанні діагностичної, лікувально-профілактичної та 

організаційної роботи.  

 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі їх 

майбутньої професії, формування у них можливостей  для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в 

реальних виробничих умовах. 

 

Під час практики студенти проводять курації тварин, виконують різноманітні виробничі завдання, накопичують або 

систематизують експериментальний матеріал для дипломних робіт. У державних ветеринарних лабораторіях вони 

знайомляться з роботою бактеріологічного, вірусологічного, серологічного, хімікотоксикологічного, радіологічного та інших 

відділів, приймають безпосередню участь у дослідженні патологічного матеріалу, кормів тощо. Здійснюють 

патологоанатомічний розтин трупів тварин і птиці, оформлюють протоколи розтину, проводять утилізацію трупів. 
 

Назви компетентностей, на розвиток яких спрямована переддипломна практика: 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК09. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

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. 

СК04. Здатність проводити клінічні дослідження з метою формулювання висновків щодо стану тварин чи встановлення 

діагнозу.  

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. 
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Програмні результати навчання: 

РН 01 Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини. 

РН 04. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, приймати рішення щодо вибору ефективних 

методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин.  

РН 06. Розробляти карантинні та оздоровчі заходи, методи терапії, профілактики, діагностики та лікування хвороб різної 

етіології.  

РН 07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання та годівлі, виробничих і 

технологічних процесів на підприємствах з утримання чи розведення тварин. 

РН 11 Узагальнювати та аналізувати інформацію щодо ефективності роботи ветеринарних фахівців різного 

підпорядкування.  

РН 18. Знати законодавчі та нормативні акти щодо нагляду і контролю у галузі, правила підготовки фахової 

документації, здійснювати облікову звітність під час фахової діяльності.  

РН 21. Формулювати висновки щодо експлуатації та лікування тварин різних класів і видів, профілактики їх заразних та 

незаразних хвороб. 
 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

Переддипломну практику студенти проходять в установах і закладах держпродспоживслужби, базових господарствах, 

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

практикою та їх надійне побутове влаштування. 

Організація і керівництво практикою студентів здійснюється професорсько-викладацьким складом відповідних кафедр 

факультету, а на виробництві – головним лікарем підприємства До керівництва виробничою практикою залучаються 

досвідчені ведучі 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 та звітів про практику, написання відгуків щодо роботи практикантів; 

–  захист звітів про практику шляхом участі у роботі відповідної комісії. 
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3. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ 
Студенти, відряджені на переддипломну практику, повинні з’явитись до начальника районного (міського) управління 

держпродспоживслужби (головного лікаря обласної чи районної державної лікарні ветеринарної медицини) і представитися 

йому. Після представлення студенти прибувають на базу переддипломної 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 студент має ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку, 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 (див. Додаток 3); 

– виконати завдання, передбачені програмою практики; 

– виконувати вказівки керівника практики, що стосуються професійних питань; 

– відбирати патологічний матеріал для поновлення музеїв кафедр; 

– проводити бесіди з працівниками виробництва; 

– здати щоденник і звіт про практику та захистити їх у встановлені деканатом терміни. 

Майбутній спеціаліст повинен вміти: 

– проводити обстеження ферми, господарства та виявляти причини захворювання тварин; 

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

– розробити план профілактичних, лікувальних, оздоровчих і протиепізоотичних заходів, складати плани-заявки на 

біопрепарати, медикаменти; 

– давати наукове і економічне обґрунтування доцільності застосування тих чи інших способів лікування тварин, 

спеціальних заходів щодо запобігання інфекційних та незаразних хвороб; 

– вести ветеринарну документацію; 

– здійснювати заходи і дотримуватись вимог попередження виробничого травматизму і професійних захворювань. 
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4. ГРАФІК ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 
Найменування практики і дисциплін Курс Семестр 

Тривалість практики 

тижнів/кредитів годин 

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 6 11 11/11 330 

1 Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин   2/ 2 60 

2 Паразитологія та інвазійні хвороби тварин   2 / 2 60 

3 Внутрішні хвороби тварин   2 / 2 60 

4 Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення   2 / 2 60 

5 Патологічна анатомія та судова ветеринарія   2 / 2 60 

 Оформлення звітної документації   1 / 1 30 

 

5. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 
 

5.1. ЕПІЗООТОЛОГІЯ ТА ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ТВАРИН 

Мета і завдання практики. Закріпити одержані теоретичні знання і оволодіти практичними навиками епізоотологічного 

аналізу, діагностики інфекційних захворювань, лікування хворих тварин, проведення протиепізоотичних заходів, 

забезпечення стійкості тварин до зараження інфекційними агентами. 

Зміст практики: 

– провести епізоотологічне обстеження сільськогосподарського підприємства, скласти акт і ознайомитися з 

епізоотичною ситуацією в зоні обслуговування дільничої лікарні (дільниці, пункту) державної ветеринарної медицини або 

районі, з планами ветеринарно-профілактичних  і протиепізоотичних ветеринарно-санітарних заходів; 

– ознайомитись і відобразити в звіті режим роботи ветеринарно-санітарних об'єктів господарства; 

- прийняти активну участь в підготовці, проведенні і контролі якості дезінфекції, дератизації ветеринарних об’єктів; 

скласти акти, в звіті описати їх результативність: 

– дати характеристику профілактичного (вимушеного) карантинування тварин, перелік діагностичних досліджень та 

профілактичних (лікувальних) обробок в цей період; 

– прийняти активну участь, дати перелік і описати в звіті порядок проведення і результативність планових діагностичних 

досліджень на туберкульоз, лейкоз, сап та інших практичних (вимушених) щеплень та лікувальних заходів в тваринництві, 

які проводяться в господарстві, з посиланням копії актів в додатку до звіту, записів у щоденнику; 

– прийняти активну участь в дослідженні проб клінічного, патологічного матеріалу', кормів в умовах серологічного, 

бактеріологічного, хіміко-токсикологічного відділів державної лабораторії ветеринарної медицини, а також веденні облікової 
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і складанні звітної документації; дати аналіз, обсяг виконаної роботи, її результативність (копії лабораторних експертиз 

додати до звіту); 

– в додатки до звіту помістити фотографії «клінічно хвора тварина», «патологічні зміни в органах», які також 

відобразити в презентації. 

 

5.2. ПАРАЗИТОЛОГІЯ ТА ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ ТВАРИН 

Мета і завдання практики. Закріпити теоретичні знання та набути практичні навики у проведенні діагностичних, 

лікувально-оздоровчих та профілактичних заходів, диспансерного дослідження тварин. Ознайомлення з епізоотичною 

ситуацією господарства (зони, району) відносно паразитоценозів. 

Зміст практики: 

– під час проведення обстеження господарства, шляхом власних спостережень  та використання статистичних даних 

(планів, звітів, експертиз), вивчити і описати в звіті ситуацію, яка склалася відносно паразитозів тварин  (із визначенням  

економічних збитків); 

– провести клінічне обстеження тварин господарства на наявність ектопаразитів; повні гельмінтологічні розтини 

окремих органів туш і систем при забої тварин та їх загибелі; 

– під час проходження практики в державній лабораторії ветеринарної медицини прийняти активну участь в діагностиці 

паразитозів тварин, ознайомитися з веденням і складанням документів державного обліку; 

– прийняти активну участь в організації і виконанні дегельмінтизації, хіміопрофілактиці, оздоровчих заходах в 

господарстві; 

– до моменту захисту звіта представити на кафедру мікро- і макропрепарати паразитів з уражених органів і тканин; 

– в додатки до звіту помістити фотографії «клінічно хвора тварина», «патологічні зміни в органах», «наявність в них 

гельмінтів», які також відобразити в презентації. 

 

5.3. ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ ТВАРИН 

Мета і завдання практики. Закріпити теоретичні знання, набути й вдосконалити практичні навики диспансерного 

дослідження тварин, організації і проведення заходів (профілактичних, санітарно-екологічних) щодо запобігання внутрішніх 

хвороб тварин, виконання лікувальної роботи, ефективного використання даних ветеринарної статистики. 

Зміст практики: 

– узагальнити статистичні дані (1-3 роки) щодо внутрішніх хвороб тварин з джерел первинного обліку (Ф №1-вет.), 

звітної документації (Ф№2-вет., №24) та іншої оперативної інформації, набути досвіду введення та складання цих 

документів; 
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– ознайомитися з ситуацією відносно внутрішніх хвороб тварин, які найбільш часто зустрічаються в господарстві, 

районі, їх діагностикою, економічними збитками, з планом заходів та ефективністю лікувальної роботи; 

– вивчити основні причини внутрішньої незаразної патології і зниження продуктивності з урахуванням характеру 

стресових факторів і природної резистентності організму; 

– прийняти активну участь в проведенні диспансеризації тварин, клінічної діагностики, лікуванні різними методами, 

ознайомитися з засобами терапії, в тому числі при групових способах лікування (копії на виконану роботу прикласти до 

звіту); 

– звернути увагу на діагностику та методи терапії при внутрішніх хворобах молодняка сільськогосподарських тварин; 

– на конкретних прикладах зробити порівняльний аналіз ефективності різних методів терапії з визначенням їх 

економічності; 

– в додатки до звіту помістити фотографії, які відображають найбільш цікаві і значні моменти з практики, 

(спостереження, маніпуляції з тваринами), які також відобразити в презентації. 

 

5.4. АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ ВІДТВОРЕННЯ  

Мета і завдання практики. Закріпити теоретичні знання і набути практичного досвіду в діагностиці, лікуванні та 

профілактиці акушерсько-гінекологічних  захворювань тварин,  хвороб  молочної залози та новонароджених тварин; вивчити 

і розробити заходи з ліквідації та профілактики неплідності корів в господарстві.  

Зміст практики: 

– ознайомитися з первинним зоотехнічним обліком, провести клініко-гінекологічне дослідження (диспансеризацію) 

маточного поголів'я, визначити придатність тварин до відтворення; скласти акт, в якому викласти результати проведеної 

роботи; 

– ознайомитися з будовою і обладнанням пунктів штучного осіменіння, наявністю і кваліфікацією спеціалістів з 

відтворенням тварин, показниками виходу та збереження молодняку; засвоїти методи штучного осіменіння; 

– засвоїти методи діагностики, лікування, профілактики хвороб у вагітних тварин, у післяродовий період, корів з 

ознаками маститу; 

- засвоїти правила ведення нормальних родів і надання допомоги при патологічних родах, а при необхідності - 

новонародженим тваринам; вивчити перебіг післяродового  періоду у корів за умов нормальних та патологічних родів; 

– вивчити хвороби статевих органів у тварин, причини виникнення маститів у корів; 

– закріпити навики проведення вагінального і ректального досліджень статевих органів, масажу матки, введення 

лікарських препаратів тощо. 
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5.5. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ ТА СУДОВА ВЕТЕРИНАРІЯ. 

Мета і завдання практики. Засвоїти навики розтину трупів тварин, набути досвіду аналізу патологоанатомічних змін в 

органах і тканинах трупів тварин з метою постановки патологоанатомічного діагнозу та формулювання  висновків про 

причини їх загибелі; оформлення документів розтину і супровідної для лабораторного дослідження патологічного матеріалу;  

організації місця розтину трупа і його знешкодження. 

Зміст практики: 

– ознайомитися з місцями розтину трупів тварин, способами транспортування трупів до місця  розтину, дати санітарно-

екологічну характеристику місць захоронення і розтину трупів тварин бази практики; 

– приймати активну участь в проведенні патологоанатомічного розтину трупів тварин, відбирати і фіксувати 

патологічний матеріал для лабораторних досліджень, оформляти документи розтину (протокол, акт, супровідні, копії яких 

додати до звіту); 

– визначити відсоток підтвердження клінічного діагнозу патологоанатомічним, ступінь співпадіння 

патологоанатомічного діагнозу із діагнозом основного захворювання, його ускладнення і супутніх патологічних процесів; 

– дотримуватись вимог техніки безпеки і охорони навколишнього середовища під час розтину трупів; 

–  представити на кафедру  2 фіксовані органи  або частини органів/тканин з цікавими патологічними змінами. 

 

 

6. ВЕДЕННЯ ЩОДЕННИКА І СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУ. 
 

Головним документом обліку об'єму і сутності виконаної роботи в період переддипломної практики є щоденник, в якому 

відображено результати роботи за кожний день усього періоду практики. Цей документ первинного обліку студента-

практиканта щотижня перевіряється і завіряється керівником практики, а в кінці підписується студентом, керівником з 

господарства та скріплюється печаткою підприємства. Документ має бути пронумерований, прошнурований.  

 Вигляд титульної сторінки щоденника наведено  в Додатку 3. На другій сторінці щоденника має бути розміщений розділ 

«Зміст», де вказуються дисципліни і номер сторінки, на який наявна інформація про них.  

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);  
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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. 

Щоденник ведеться з усіх дисциплін, які передбачені програмою за правилом «кожна дисципліна - окремий розділ» за 

наданим нижче зразком 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 

 

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. 

При проведенні лікувально-профілактичних обробки тварин, щепленнях, діагностичних дослідженнях, диспансеризації, 

патологоанатомічному розтині, вибраковках, у випадках смерті або при вимушеному забої тварин складається акт чи 

протокол, копії яких додаються до звіту і нумеруються. Записи в щоденнику при цьому роблять у короткій, конкретній 

формі, через все поле, посилаючись на копію акту «див. Акт № _____». 
 

 ЗВІТ складається лише на основі матеріалів щоденника, копій актів, протоколів, експертиз, а також фотографій. В ньому 

студент у лаконічній формі, з наданням висновків і пропозицій, дає аналіз виконаної роботи на базах практики. Загальний 

об'єм звіту повинен складати 20-30 сторінок друкованого тексту на стандартних аркушах паперу. Текст звіту повинен бути 

чітким, акуратним, з обов'язковими полями, виділенням розділів, підрозділів, абзаців. Сторінки звіту повинні пронумеровані. 
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Оформлення звітної документації відбувається в останній тиждень практики. Звіт, на відміну від щоденника, не 

підписується керівником і не затверджується.  Захист звітів проводиться комісійно, протягом 10 днів після закінчення 

практики. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість за підписами членів комісії, в залікову книжку 

студента.  

Звіт має такі розділи: 

Зміст 

Вступ. 

1. Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин. 

2. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин. 

3. Внутрішні хвороби тварин. 

4. Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин. 

5. Патологічна анатомія, розтин та судова ветеринарія. 

Висновки та пропозиції. 

Додатки. 
 

У вступній частині студент дає коротку характеристику місцю проходження практики. 

У розділах 1-5 дається описуються отримані результати наданих  завдань з усіх дисциплін (у вигляді тексту, таблиць, 

графіків, діаграм тощо). 

В розділі «Висновки та пропозиції» дається оцінка місць проходження практики, зазначаються позитивні та негативні 

сторони в організації ветеринарного обслуговування, висловлюються побажання щодо усунення недоліків в організації та 

керівництві практикою. Пропозиції повинні бути короткими, логічними.   

У додатках студент вміщує копії документів, які підтверджують виконання тої чи іншої роботи з його участю (акти, 

протоколи, експертиза, фотографії, малюнки та інше), нумерує їх в порядку викладання матеріалу та відповідної зноски на 

документ (копію).  
 

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 

Переддипломна практика оцінюється у 100 балів. 

 

Оцінка керівника практики Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до 30 до 30 до 40 100 
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 Формування оцінки переддипломної практики 

Види оцінювання Кількість балів 

Оцінка керівника практики 

Керівника від бази практики  15 балів максимально 

Керівника від кафедри 15 балів максимально 

Разом 30 балів максимально 

Ілюстративна частина 

Презентації результатів проходження практики під час захисту звіту практики 30 балів максимально 

Захист роботи 

Відповіді на запитання 20 балів максимально 

Якість доповіді та творчого доробку (презентації) 20 балів максимально 

Разом 40 бал максимально 

Всього 100 балів максимально 
 

Список літератури 
1. Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології / В.Я.Яблонський та ін. ; за ред. В.А. 

Яблонського та С.П. Хомина. Вінниця: Нова книга, 2008. 600 с. 

2. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения / А.П. Студенцов и др. / под ред. В.Я.Никитина и М.Г.Миролюбова. 7-е 

изд., перераб. и доп. М.: Колос, 2000. 495 с. 

3. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин / В.Ф. Галат та ін. Київ, Вища освіта, 2003 с. 

4. Довгій Ю.Ю. Трематодози жуйних тварин в забрудненій радіонуклідами та умовно чистій зоні. Київ. 2008 с. 

5. Внутрішні незаразні хвороби тварин / В.І. Левченко та ін. ; за ред. В.І.Левченка. Біла Церква, 1999. Ч.1. 376 с. 

6. Внутрішні хвороби тварин / В.І. Левченко  та ін.; за ред. В.І. Левченка. Біла Церква, 2012. Ч.1. 528 с. 

7. Каришева А.Ф. Спеціальна епізоотологія: Підручник. К.: Вища освіта, 2002. 703 с. 

8.  Ярчук Б.М. Загальна епізоотологія. Біла Церква. 2002. 718 с. 

9.  Ізабелло Е.М. Патологічна анатомія інфекційних хвороб тварин. Київ, Аграрна наука. 1997. 312 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 
 

 

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

з проходження переддипломної практики 
 

для здобувачів освіти 2-го (магістерського) рівня за спеціальністю 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__ 
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Додаток 2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Факультет  ветеринарної медицини 
 

 

ЗВІТ 

з проходження переддипломної практики 
 

для здобувачів освіти 2-го (магістерського) рівня за спеціальністю 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__ 
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Додаток 3 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Факультет  ветеринарної медицини 
 

 

ЩОДЕННИК 

з проходження переддипломної практики 
 

для здобувачів освіти 2-го (магістерського) рівня за спеціальністю 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__ 


