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У методичних рекомендаціях викладено вимоги до 

структурного оформлення, порядку підготовки та захисту 

кваліфікаційної роботи, до проведення експериментальних, 

аналітичних та статистичних досліджень, а також рекомендації з 

виконання окремих розділів кваліфікаційної роботи. 

 

 

Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні 

кафедри акушерства і хірургії (протокол № 2 від «22» вересня 2020 

р.), розглянуто і рекомендовано до друку навчально-методичною 

комісією (протокол № 2 від «23» вересня 2020 р.) і вченою радою 

(протокол № 2 від «23» вересня 2020 р.) факультету ветеринарної 

медицини Поліського національного університету. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Кваліфікаційна робота є самостійним теоретико-прикладним 

дослідженням, яке виконується студентом на завершальному етапі 

фахової підготовки. Кваліфікаційна робота є однією з форм 

виявлення теоретичних і практичних знань, уміння застосовувати 

їх для розв’язання конкретних наукових та/або практичних 

завдань. 

Основою для виконання кваліфікаційної роботи можуть бути 

результати дослідження аналітичного, розрахункового або 

експериментального напрямку, визначені відповідно кафедрою. 

При виконанні кваліфікаційної роботи здобувач набуває таких 

компетентностей: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, 

оброблення інформації з різних джерел. 

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК06. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК07. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

СК04. Здатність проводити клінічні дослідження з метою 

формулювання висновків щодо стану тварин чи встановлення 

діагнозу.  

СК07. Здатність організовувати і проводити лабораторні та 

спеціальні діагностичні дослідження й аналізувати їх результати. 

СК18. Здатність використовувати спеціалізовані програмні засоби 

для виконання професійних завдань. 

СК20. Здатність організовувати, здійснювати і контролювати 

документообіг під час професійної діяльності. 

Результати навчання за виконання кваліфікаційної роботи: 

РН 01. Знати і грамотно використовувати термінологію 

ветеринарної медицини.  

РН 02. Використовувати інформацію із вітчизняних та іноземних 

джерел для розроблення діагностичних, лікувальних і 

підприємницьких стратегій.  
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РН 04. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення щодо вибору ефективних методів 

діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин.  

РН 10. Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні 

методи і підходи вирішення проблемних ситуацій професійного 

походження.  

РН 17. Знати правила та вимоги біобезпеки, біоетики та добробуту 

тварин.  

РН 20. Володіти спеціалізованими програмними засобами для 

виконання професійних завдань 

РН 21. Формулювати висновки щодо експлуатації та лікування 

тварин різних класів і видів, профілактики їх заразних та 

незаразних хвороб. 

РН 22. Здатність формувати комунікаційні стратегії діяльності при 

виникненні нових проблем та викликів у галузі. 

 
 РН 01 РН 02 РН 04 РН 10 РН017 РН 20 РН 21 РН 22 

ЗК01 +        

ЗК04      +  + 

ЗК06   +     + 

ЗК07     +  +  

СК04  +       

СК07 + +       

СК18    +     

СК20    +     

 
Науковий керівник за темою кваліфікаційної роботи 

рекомендує здобувачу нормативну і довідкову літературу, надає 

допомогу при її опрацюванні, консультації при виконанні окремих 

розділів. 

Кваліфікаційна робота формується за сукупністю наукових 

публікацій здобувача вищої освіти за темою дослідження. 

У кваліфікаційній роботі не допускається академічного плагіату, 

фальсифікації та списування. Наукові публікації і кваліфікаційна 

робота здобувачів вищої освіти підлягають розміщенню в 

інституційному репозитарії університету. 
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2. ЗМІСТ І СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 Кваліфікаційна робота здобувача вищої освіти освітнього 

ступеня магістра виконується державною мовою у вигляді 

спеціально підготовленої праці на правах рукопису в твердій 

палітурці та в електронній формі. 

 Структура кваліфікаційної роботи: 

 титульний аркуш; 

 анотація; 

 зміст; 

 перелік умовних позначень, символів, одиниць 

вимірювання, скорочень і термінів (за необхідності); 

 основна частина; 

 список використаних джерел; 

 додатки. 

Кожен з цих елементів, а також розділи основної частини та 

додатки мають починатися з нової сторінки. 

Титульний аркуш кваліфікаційної роботи оформлюється за 

формою, наведеною у додатку 1. 

Анотація кваліфікаційної роботи подається державною та 

англійською мовами.  

В анотації вказуються: прізвище та ініціали здобувача вищої 

освіти; тема кваліфікаційної роботи; освітній ступінь, на який 

претендує здобувач; спеціальність (шифр і назва); найменування 

закладу вищої освіти; місто, рік. 

В анотації мають бути стисло представлені основні результати 

дослідження та практична цінність роботи. 

Для забезпечення тематичного пошуку кваліфікаційної роботи 

в анотації наводяться ключові слова відповідною мовою. 

Сукупність ключових слів повинна відповідати основному змісту 

роботи і відображати тематику дослідження. Кількість ключових 

слів становить 5‒15. Ключові слова подають у називному відмінку, 

друкують в рядок через кому в алфавітному порядку. Обсяг 

анотації – 1 сторінка. Зразок анотації наведено у додатку 2. 
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 Зміст кваліфікаційної роботи повинен містити назви всіх 

структурних елементів із зазначенням нумерації та номери їх 

початкових сторінок (додаток 3). Назви структурних елементів у 

змісті й тексті роботи мають бути тотожними. 

 Перелік умовних позначень, символів, одиниць 

вимірювання, скорочень і термінів подається за необхідності у 

вигляді окремого списку. Його слід друкувати двома колонками, в 

яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа – їх 

детальне розшифрування. Додатково їх пояснення наводиться у 

тексті при першому згадуванні. Скорочення слів проводиться 

згідно ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. 

Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень 

українською мовою. Загальні вимоги та правила». 

Основна частина кваліфікаційної роботи включає: 

 вступ; 

 розділи роботи; 

 висновки та пропозиції. 

Вступ є окремим розділом роботи. У вступі подається загальна 

характеристика кваліфікаційної роботи, зокрема: 

 актуальність теми дослідження; 

 мета і завдання роботи; 

 предмет та об’єкт дослідження; 

 методи дослідження (із зазначенням конкретного 

застосування кожного методу) та статистичної обробки отриманих 

даних; 

 перелік публікацій автора за темою дослідження; 

 практичне значення отриманих результатів; 

 структура та обсяг роботи.  

Кваліфікаційна робота включає три розділи (Огляд літератури, 

Результати досліджень, Аналіз і узагальнення результатів 

досліджень), вимоги до змістового наповнення яких визначає 

випускова кафедра. Розділи кваліфікаційної роботи можуть 

поділятися на підрозділи і пункти.  
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Огляд літератури пишеться за попередньо складеним планом 

і повинен бути системним, цільним та послідовним. Центральне 

місце у цитованій літературі повинні займати наукові праці, 

офіційні матеріали, рекомендації профільних служб та міністерств, 

автореферати дисертацій та ін. (переважно, за останні 10 років). 

Небажано робити посилання на матеріали підручників і навчальних 

посібників, оскільки вони у більшості випадків не є оригінальними 

дослідженнями її авторів.  

Огляд літератури завершується висновками до нього 

(Висновки до розділу 1), в яких здобувач у короткій формі 

викладає стан та рівень вирішення поставленої перед ним 

проблеми за даними літератури.  

Результати досліджень присвячені матеріалам та методам 

наукових досліджень; характеристиці місця виконання роботи, 

закладів і установ, де проводились дослідження; детальному 

викладенню одержаних результатів досліджень.  

У Матеріалах і методах досліджень обґрунтовується вибір 

напряму досліджень; вказується вид, вік, стать, порода 

досліджуваних тварин; описується схема проведеного досліду, 

методики і методи дослідження (з посиланням на автора) або 

застосування лікувальних та профілактичних заходів, контролю їх 

ефективності.  

Важливо за проведення клініко-експериментальних досліджень 

дотримуватись правил формування дослідних (однієї чи двох) та 

контрольної груп тварин (в кожній групі не менше 3). Під час 

проведення досліду тварини всіх груп повинні 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.  

Характеристика місця виконання роботи може містити 

загальні відомості про сільськогосподарське підприємство, 

м’ясокомбінат, державні чи приватні заклади ветеринарної 

медицини (клініки, лабораторії та ін.), тваринницький комплекс, 

птахофабрику чи інші підприємства, на базі яких виконувалася 
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кваліфікаційна робота; провідні галузі господарства, рівень їх 

спеціалізації; види тварин, їх поголів’я, порідний склад і 

продуктивність; методи утримання (пасовищне чи стійлове, 

кліткове чи напільне – для птиці) та годівлі; благополуччя із 

заразних хвороб; захворювання, які реєструються найчастіше; 

основні економічні показники і рентабельність господарства.  

У Результатах власних досліджень викладається  зміст 

власних досліджень здобувача з посиланням на його праці. Список 

цих праць має міститися у списку використаних джерел. При 

статистичній обробці цифрових даних досліджень обов’язково 

наводяться такі показники, як М (середня арифметична), m 

(стандартна помилка середньої), р (вірогідність результатів). 

Результати досліджень завершуються висновками ‒ Висновки 

до розділу 2.  

Аналіз і узагальнення результатів досліджень присвячений 

оціненню повноти розв’язання поставлених завдань, порівнянню 

результатів власних досліджень з іншими літературними 

джерелами чи загальноприйнятою практикою. У разі використання 

наукових результатів, ідей та матеріалів інших авторів у тексті 

повинні бути посилання на публікації даних авторів.  

Аналіз і узагальнення результатів досліджень завершується 

висновками ‒ Висновки до розділу 3.  

Висновки та пропозиції представляють собою коротко 

сформульовані і пронумеровані тези, які містять конкретні дані, 

отримані на підставі результатів власних досліджень. Останньою 

тезою має бути пропозиція щодо наукового або практичного 

використання одержаних результатів. Рекомендується, щоб 

кількість висновків була не меншою, ніж кількість поставлених у 

кваліфікаційній роботі завдань.  

Список використаних джерел формується здобувачем 

освітнього ступеня за вибором одним із таких способів: 

 у порядку появи посилань у тексті; 

 в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або 

заголовків; 

 у хронологічному порядку. 
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Список використаних джерел у кваліфікаційній роботі має 

налічувати не менше 40 найменувань. Він оформлюється 

відповідно до вимог  Національного стандарту України ДСТУ 

8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання» (додаток 4). 

 Додатки оформлюються як продовження кваліфікаційної 

роботи і розміщуються після списку використаних джерел. 

Додатки починаються з аркуша, на якому в центрі написано слово 

«ДОДАТКИ». Далі кожен додаток починається з окремої сторінки. 

До додатків можна включати допоміжний матеріал, необхідний для 

повноти сприйняття кваліфікаційної роботи: 

 проміжні формули і розрахунки; 

 таблиці допоміжних статистичних даних; 

 протоколи та акти випробувань, впровадження; 

 інструкції та методики; 

 ілюстрації допоміжного характеру. 

На кожний додаток має бути посилання у тексті роботи. 

 

3. ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Кваліфікаційна робота має бути викладена у науковому стилі з 

використанням усталених термінів. Не допускається художній чи 

публіцистичний стиль. Слід уникати надто складних словесних 

конструкцій, не допускати надмірної описовості, необґрунтованих 

тверджень і висловів, повторів думок.  

Кваліфікаційна робота оформлюється відповідно до вимог, 

наведених у додатку 5. 

Обсяг основної частини кваліфікаційної роботи становить для 

здобувачів освітнього ступеня «Магістр» – 25‒30 сторінок, з них: 

Вступ ‒ 2‒3 стор. 

Огляд літератури ‒ 5‒8 стор. 

Результати досліджень (матеріали і методи досліджень, 

характеристика місця виконання роботи, результати власних 

досліджень) ‒ 10‒16 стор. 

Аналіз і узагальнення результатів досліджень ‒ 3‒5 стор. 



 10 

Висновки та пропозиції ‒ 1‒2 стор. 

До загального обсягу основної частини кваліфікаційної роботи 

не входять анотація, зміст, перелік умовних позначень, символів, 

одиниць вимірювання, скорочень і термінів, список використаних 

джерел, додатки, а також таблиці та рисунки, які повністю 

займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів 

кваліфікаційної роботи підлягають нумерації на загальних засадах. 

Заголовки структурних частин кваліфікаційної роботи 

«ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, 

ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», 

«ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦIЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично 

до тексту. Заголовки підрозділів – маленькими літерами (крім 

першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не 

ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх 

розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленьким 

літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розбивку в 

підбір до тексту. В кінці таким чином надрукованого заголока 

ставиться крапка. Відстань між заголовком (за винятком заголовка 

пункту) та текстом повинна дорівнювати двом міжрядковим 

інтервалам. 

 

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Порядок виконання кваліфікаційної роботи містить такі етапи: 

 вибір теми; 

 постановка мети, визначення завдань, об’єкту, предмету та 

методів дослідження, формування змісту роботи; 

 проведення дослідження за обраною темою, підготовка наукових публікацій, викладення тексту роботи згідно з її структурою; 

 формування висновків та пропозицій, складання списку 

використаних джерел, оформлення роботи згідно встановлених 

вимог; 

 подання наукових публікацій та кваліфікаційної роботи 

керівнику; 

 усунення зауважень, доопрацювання роботи; 
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 складання відгуку на роботу, перевірка відповідності 

електронної версії кваліфікаційної роботи рукопису; 

 рецензування роботи; 

 проведення попереднього захисту кваліфікаційної роботи на 

засіданні відповідної кафедри; 

 подання роботи із супроводжуючими документами 

(завдання на роботу, відгук керівника, рецензія, висновок кафедри, 

рішення експертної комісії та перші дві сторінки Unicheck) та 

науковими публікаціями за відповідною тематикою на випускову 

кафедру. 

Здобувач освітнього ступеня обирає тему кваліфікаційної 

роботи із переліку тем, який розробляє випускова кафедра з 

урахуванням: вимог освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців, галузевого стандарту вищої освіти; власного досвіду 

керівництва кваліфікаційними роботами; напрямків наукових 

досліджень та професійних інтересів науково-педагогічного складу 

кафедри, замовлень і рекомендацій виробничих підприємств, 

науково-дослідних інститутів, галузевих міністерств і відомств 

тощо. Окремі теми кваліфікаційних робіт можуть бути 

запропоновані здобувачами освітнього ступеня з відповідним 

обґрунтуванням доцільності їх розробки.  

Тематика кваліфікаційних робіт розглядається на засіданні 

випускової кафедри і затверджується наказом ректора 

університету.  

Після затвердження теми кваліфікаційної роботи здобувач 

освітнього ступеня разом із керівником складає індивідуальний 

план виконання роботи у вигляді «Завдання на кваліфікаційну 

роботу», яке повинно містити: тему роботи, предмет, об’єкт, 

методи та інформаційну базу дослідження, перелік питань, які 

потрібно розробити, а також календарний план виконання роботи 

(додаток 6). 

Завдання на кваліфікаційну роботу підписує керівник роботи, 

здобувач вищої освіти і завідувач кафедри, затверджує завідувач 

випускової кафедри. 
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Згідно затвердженого плану роботи здобувач освітнього 

ступеня проводить дослідження за обраною темою, результати 

якого оприлюднює у вигляді наукових публікацій. 

Для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» – не менше 

трьох, у тому числі одноосібних не менше однієї, або не менше 

однієї наукової публікації у фаховому виданні. 

Як наукові публікації можуть зараховуватися тези доповідей 

здобувача на факультетських (або міжфакультетських) наукових 

конференціях, які проводяться в університеті. Здобувачу 

дозволяється публікувати більше однієї тези в одному збірнику.  

Керівник кваліфікаційної роботи консультує здобувача 

освітнього ступеня на всіх етапах виконання роботи, контролює 

процес проведення дослідження та оформлення отриманих 

результатів. Ознайомившись із матеріалами роботи, формулює 

зауваження і рекомендації щодо покращення її якості. Складає 

відгук на завершену та оформлену кваліфікаційну роботу, обсяг 

якого становить 1‒2 сторінки (додаток 7). Здійснює перевірку 

відповідності електронної версії кваліфікаційної роботи рукопису 

(під час передачі її на випускову кафедру). Консультує у процесі 

підготовки доповіді та презентаційних матеріалів, контролює їх 

відповідність результатам дослідження, наведеним у роботі. 

Кваліфікаційна робота підлягає рецензуванню. Рецензувати 

роботу можуть наукові та науково-педагогічні працівники               

(з науковим ступенем) закладів вищої освіти, провідні спеціалісти 

підприємств, організацій та установ. Коло наукових і фахових 

інтересів рецензента має відповідати тематиці кваліфікаційної 

роботи. 

Рецензія має містити (додаток 8): 

 характеристику актуальності теми й практичної цінності 

результатів дослідження; 

 відповідність змісту роботи меті й завданням; 

 висновок про переваги й недоліки розкриття теми; 

 зауваження до оформлення, стилю роботи; 

 оцінку роботи за національною шкалою 

оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», 
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«незадовільно») і висновок про можливість її допуску до захисту 

перед екзаменаційною комісією; 

 посаду рецензента, його підпис і дату. 

Обсяг рецензії становить 1‒2 сторінки. 

З метою підвищення якості кваліфікаційної роботи 

проводиться її попередній захист на засіданні відповідної кафедри 

(за 1‒1,5 міс до офіційного захисту).  

За результатами попереднього захисту ухвалюється рішення 

про рекомендацію кваліфікаційної роботи до захисту перед 

екзаменаційною комісією або її доопрацювання (додаток 9). 

У разі позитивного рішення кафедри кваліфікаційна робота 

перевіряється на академічний плагіат. Після чого кваліфікаційна 

робота і наукові публікації здобувача освітнього ступеня 

розміщуються в інституційному репозитарії університету. 

Якщо кваліфікаційна робота отримує негативну оцінку, 

авторові надається можливість її доопрацювати у встановлені 

терміни.  

У визначений рішенням випускової кафедри термін, але не 

пізніше ніж за два тижні до захисту кваліфікаційної роботи перед 

екзаменаційною комісією, здобувач освітнього ступеня подає на 

випускову кафедру: 

 кваліфікаційну роботу, оформлену згідно встановлених 

вимог, у друкованому й електронному вигляді (у форматі PDF – з 

можливістю копіювання); 

 супроводжуючі документи до роботи (завдання на роботу, 

відгук керівника, рецензія, висновок кафедри, рішення експертної 

комісії та перші дві сторінки Unicheck); 

 наукові публікації, які містять основні результати за темою 

дослідження. 

Порядок комплектації аркушів кваліфікаційної роботи подано 

у додатку 10. 

У випадку надання негативного відгуку керівником роботи або 

негативної рецензії остаточне рішення про допуск (або 

недопущення) кваліфікаційної роботи до захисту перед 

екзаменаційною комісією приймає випускова кафедра. 
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5. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Порядок захисту кваліфікаційної роботи містить такі етапи: 

 підготовка до захисту роботи; 

 захист роботи. 

Підготовка до захисту кваліфікаційної роботи – це формування 

здобувачем освітнього ступеня доповіді та презентаційних 

матеріалів за результатами дослідження, наведеними у роботі. 

Доповідь – це стислий виклад основних положень роботи з 

акцентуванням уваги на практичну цінність отриманих здобувачем 

результатів. Зміст доповіді повинен містити посилання на 

презентаційний матеріал. Обсяг доповіді становить до 8 стор. 

друкованого тексту. 

Презентаційний матеріал розробляється здобувачем освітнього 

ступеня, як правило, у програмі Microsoft PowerPoint. Кількість 

слайдів – 8‒10 шт. 

Доповідь і презентаційний матеріал погоджуються із 

керівником роботи. 

Для проведення публічного захисту кваліфікаційних робіт 

щорічно створюється екзаменаційна комісія (або декілька 

екзаменаційних комісій) з кожної спеціальності усіх форм 

навчання. Екзаменаційна комісія діє протягом календарного року. 

До складу екзаменаційної комісії входять голова комісії та 

члени комісії. Голова комісії призначається ректором університету 

з числа провідних фахівців підприємств, вчених наукових установ, 

науково-педагогічних працівників інших закладів вищої освіти. 

Члени екзаменаційної комісії призначаються з числа деканів 

факультетів, завідувачів кафедрами, професорів, доцентів, старших 

викладачів університету, які мають науковий ступінь, та провідних 

фахівців підприємств із відповідних спеціальностей. Персональний 

склад членів екзаменаційної комісії затверджується ректором 

університету не  пізніше, як за місяць до початку роботи комісії. 

Терміни проведення публічного захисту кваліфікаційних робіт 

визначаються навчальними планами підготовки фахівців та  

графіком освітнього процесу. 
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Порядок організації захисту кваліфікаційних робіт, критерії 

оцінювання компетентностей здобувачів вищої освіти під час 

захисту розробляються випусковою кафедрою. 

Публічний захист кваліфікаційних робіт проводиться на 

засіданні екзаменаційної комісії за участю не менше половини її 

членів. Публічний захист кваліфікаційних робіт може проводитися 

як в університеті, так і на підприємствах, в організаціях, для яких 

тематика робіт становить науково-теоретичний або практичний 

інтерес. 

Для розкриття змісту кваліфікаційної роботи здобувачу 

освітнього ступеня надається до 10 хв. Демонстрація 

презентаційних матеріалів здійснюється із застосуванням, як 

правило, мультимедійного проектора. 

Після доповіді здобувач відповідає на запитання членів 

екзаменаційної комісії. З дозволу голови екзаменаційної комісії 

запитання можуть поставити всі присутні на захисті. 

Секретарем екзаменаційної комісії зачитуються відгук 

керівника і рецензія на роботу. Завершується захист 

кваліфікаційної роботи відповіддю здобувача освітнього ступеня 

на висловлені зауваження. 

Результати публічного захисту кваліфікаційних робіт 

оцінюються за стобальною шкалою, шкалою ECTS та 

національною шкалою. Рішення про оцінювання рівня підготовки 

здобувачів освітнього ступеня, а також про присвоєння їм 

кваліфікації та видачу документів про вищу освіту державного 

зразка, приймається екзаменаційною комісією на закритому 

засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів 

членів комісії, які брали участь у засіданні. При однаковій 

кількості голосів «за» і «проти» голос голови комісії є 

вирішальним. Повторний захист кваліфікаційних робіт з метою 

підвищення оцінки не проводиться. 

Якщо відповідь здобувача освітнього ступеня під час захисту 

кваліфікаційної роботи не відповідає вимогам рівня атестації, 

екзаменаційна комісія ухвалює рішення про те, що здобувач не 

пройшов атестацію і у протоколі засідання екзаменаційної комісії 

йому проставляється оцінка «незадовільно». 
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У випадку, якщо здобувач не з’явився на засідання 

екзаменаційної комісії для захисту кваліфікаційної роботи, у 

протоколі зазначається, що він не атестований у зв’язку з неявкою 

на засідання. Якщо здобувач не з’явився на засідання 

екзаменаційної комісії з поважної причини, що підтверджується 

відповідними документами, йому може бути встановлена інша дата 

захисту кваліфікаційної роботи під час роботи екзаменаційної 

комісії. 

Здобувач освітнього ступеня, який отримав оцінку 

«незадовільно» на захисті роботи, відраховується з університету з 

академічною довідкою встановленого зразка. 
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Додаток 1 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                        Факультет  ветеринарної медицини 

                                                                 Кафедра____________________________ 
  (на якій виконувалась кваліфікаційна робота) 

  

                                                                                                                                 

 

Кваліфікаційна робота  

на правах рукопису 

 

_______________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти) 

 

УДК    
                                                                                                        (індекс) 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА 

 

          __________________________________________________________ 
(тема роботи) 

 

211 «Ветеринарна медицина» 
(шифр і назва спеціальності) 

 

Подається на здобуття освітнього ступеня  «Магістр» 

 

Кваліфікаційна робота містить результати власних досліджень. Використання 

ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне 

джерело. 

 

____________________________________ 
(підпис, ініціали та прізвище здобувача вищої освіти) 

 

Керівник роботи 
 

______________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові)  
______________________________                     

 (науковий ступінь, вчене звання) 

 

 Житомир – 20__ 



 18 

Додаток 2 

 

АНОТАЦІЯ 

Коваленко О.С. Патоморфологічні зміни в печінці, легенях, 

нирках, шлунку кролів за псороптозу. – Кваліфікаційна робота на 

правах рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра 

за спеціальністю 211 – ветеринарна медицина. – Поліський 

національний університет, Житомир, 2020. 

Зміст анотації  

Ключові слова 

 

 

SUMMARY 

Kovalenko O.S Postmortem сhanges in liver, lungs, kidneys, 

stomach of rabbits of a psoroptosis. – Manuscript qualification work. 

Qualification work for the master’s degree in specialty 211 – 

veterinary medicine. – Polіsia National University, Zhytomyr, 2020.  

Contents of the abstract  

Key words  
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Додаток 3 

 

ЗМІСТ 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, 

ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ ………………........ 

 

ВСТУП…………………………………………………………  

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ……………………………  

 1.1. Назва підрозділу………………………………..  

 1.2. Назва підрозділу………………………………..  

 1.2.1. Назва пункту……………………………………  

Висновки до розділу 1………………………………….….….  

РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ   

 2.1 Матеріали і методи досліджень…………….....  

 2.2. Характеристика місця виконання роботи…....  

 2.3. Результати власних досліджень…………….....  

 2.3.1. Назва пункту……………………………………  

 2.3.2. Назва пункту……………………………………  

 2.3.3. Назва пункту……………………………………  

 2.3.4. Назва пункту……………………………………  

Висновки до розділу 2………………………………………...  

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ…………………………….…… 

 

Висновки до розділу 3 ………………………………….…….  

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ………………………..……  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………….……  

ДОДАТКИ………………………………………………….….  

Додаток А………………………………………………….…...  

Додаток Б…………………………………………….…….…..  

Додаток В……………………………………………….……...  

Додаток Д………………………………………………….…...  

Додаток Е…………………………………………………..…..  

Додаток К…………………………………………………..…..  
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Додаток 4 
 

ПРИКЛАДИ 

оформлення списку використаних джерел згідно  

ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання» 
 

Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Книги 

До трьох авторів 

Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. 

Л. Підприємництво у сільській місцевості : 

довідник. Житомир, 2013. 321 с. 

Чотири і більше 

авторів 

Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. 

Київ : ДІА, 2013. 172 с. 

Колективний 

автор 

Органічне виробництво і продовольча безпека 

: зб. Матеріалів  доп. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. 

Житомир : Полісся, 2015. 648 с. 

Багатотомне 

видання 

Генетика і селекція в Україні на межі 

тисячоліть : у 4 т. / гол. ред. В. В. Моргун. 

Київ : Логос, 2001. Т. 2. 636 с. 

За редакцією 

Сталий розвиток сільських територій : 

монографія / за ред. Т. Зінчук, Ю. 

Раманаускаса. Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. 421 с. 

Автор і перекладач 

Котлер Ф. Основы маркетинга : учеб. пособие 

/ пер. с англ. В. Б. Боброва. Москва, 1996. 698 

с. 

Частина видання 

 

Розділ книги 

Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в 

аграрній сфері виробництва. Основи 

аграрного підприємництва / за ред. М. Й. 

Маліка. Київ, 2000. С. 5-15. 
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Тези доповідей, 

матеріали 

конференцій 

Зінчук Т. О. Економічні наслідки впливу 

продовольчих органічних відходів на 

природні ресурси світу. Органічне 

виробництво і продовольча безпека : зб. 

матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. Житомир : Полісся, 2014. С. 103–108. 

Статті з 

періодичних 

видань 

Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети 

інноваційного розвитку підприємництва в 

аграрній сфері. Вісник Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка. 

Сер. Економіка. 2013. Вип. 148. С. 31-34. 

Електронні ресурси 

Книги 

Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна 

інноваційна політика: підручник. Суми : 

Університетська книга, 2007. 281 с. URL: 

http://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата 

звернення: 10.11.2017). 

Законодавчі 

документи 

Про стандартизацію : Закон України від 11 

лют. 2014 р. № 1315. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 

(дата звернення: 02.11.2017). 

Періодичні 

видання 

Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток 

органічного виробництва та ринку органічної 

продукції в Україні. Ефективна економіка. 

2013. № 10. URL:  

http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna

- ekonomika&s=ua&z=2525 (дата звернення: 

12.10.2017). 
 

http://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf
http://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp;amp%3Bj=efektyvna-ekonomika&amp;amp%3Bs=ua&amp;amp%3Bz=2525
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp;amp%3Bj=efektyvna-ekonomika&amp;amp%3Bs=ua&amp;amp%3Bz=2525
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp;amp%3Bj=efektyvna-ekonomika&amp;amp%3Bs=ua&amp;amp%3Bz=2525
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp;amp%3Bj=efektyvna-ekonomika&amp;amp%3Bs=ua&amp;amp%3Bz=2525
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Додаток 5 
 

ПРАВИЛА 

оформлення кваліфікаційної роботи 

Формат 
Друкований текст за допомогою комп’ютерної 

техніки з використанням текстового редактора Word 

Інтервал 

Роботу друкують на одному боці аркуша білого 

паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 

міжрядкового інтервалу 

Шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 14 рt 

Поля 

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля 

таких розмірів: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє – 

20 мм, нижнє – 20 мм 

Нумерація 

сторінок 

Сторінки нумеруються арабськими цифрами, з 

дотриманням наскрізної нумерації впродовж усього 

тексту роботи. Нумерація сторінок починається з 2-ї 

сторінки. Номер сторінки проставляється у правому 

верхньому куті 

 

Нумерація 

розділів і 

підрозділів 

Розділи і підрозділи роботи нумеруються арабськими 

цифрами. Підрозділи нумеруються у межах кожного 

розділу. Номер підрозділу складається з номера 

розділу й порядкового номера підрозділу, 

відокремлених крапкою 

Формули 

Формули і рисунки розміщують безпосередньо після 

тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній 

сторінці. Нумерація формул і рисунків наскрізна 

арабськими цифрами.  

Формула, що нумерується, наводиться посередині 

нового рядка (нумерація – з правого боку в дужках). 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, 

що входять до формули, якщо вони не пояснювалися 

в тексті, слід наводити безпосередньо під формулою 

в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі 

Рисунки 

Рисунок розміщують безпосередньо після посилання 

на нього у тексті роботи або на наступній сторінці. 

Номер рисунка, назва та пояснювальні дані 

розміщують під рисунком. Номер рисунка  

складається з номера розділу й порядкового номеру 

рисунка, відокремлених крапкою. Всі складові 
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підпису під рисунком, окрім пояснювальних даних, 

друкуються жирним шрифтом. Наприклад: Рис. 2.1. 

План території СТОВ «Старинська 

птахофабрика»: 1 ‒ адміністративне приміщення; 2 ‒ 

гаражі; 3 ‒ цех з виробництву комбікорму; 4 ‒ 

заправка; 5 ‒ пожежне водоймище;                       6 ‒ 

електростанція; 7 ‒ пташники.  

У підписах до мікрофотографій з гістопрепаратів 

потрібно вказувати метод фарбування і величину 

збільшення 

Таблиці 

Таблицю розміщують безпосередньо після посилання 

на неї у тексті роботи або на наступній сторінці. 

Слово «Таблиця» друкують справа. Номер таблиці 

складається з номера розділу й порядкового номеру 

таблиці, відокремлених крапкою. Назву таблиці 

друкують з великої літери жирним шрифтом по 

центру. У матеріалах таблиць (за потреби)  

допускається  використання одинарного 

міжрядкового інтервалу та шрифту менше 14 pt  

Посилання на 

використані 

джерела 

Посилання на використані джерела зазначаються 

порядковим номером згідно їх переліку у квадратних 

дужках. 

Наприклад: [7, с. 35], що означає 7 – номер джерела із 

списку літератури; с. 35 – сторінка з даного джерела, 

з якої наведено конкретну інформацію;  

[10] – 10 – джерело із списку літератури, з якого 

наведено узагальнену інформацію 

Додатки 

Кожний додаток розташовують на новій сторінці з 

написанням угорі посередині сторінки слова 

«Додаток» і його позначення великими літерами 

української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, 

О, Ч, Ь. Наприклад: Додаток А. 

Додаток повинен мати заголовок, який друкують 

симетрично тексту з великої літери окремим рядком.  

У матеріалах додатків допускається використання 

шрифту розміром не менше 10 pt та одинарного 

міжрядкового інтервалу. 
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Додаток 6 
 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет ветеринарної медицини 

Кафедра акушерства і хірургії 

Освітній ступінь «Магістр» 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

 

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри акушерства і хірургії 

__________________________________ 

 «____»______________20___р. 

 

 

ЗАВДАННЯ 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 

                __________________________________________________ 
                                (прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти) 

 

1. Тема кваліфікаційної роботи _________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                                                                                                                    

затверджена наказом від «___»  20___ р. №    

2. Термін подання роботи _________________________ 

3. Предмет дослідження________________________________________________ 

_____________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                 

4. Об’єкт дослідження_________________________________________________                                                                                                

5. Методи дослідження________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Інформаційна база дослідження_______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                                                                                                                                           

7. Зміст роботи (перелік  питань, які потрібно розробити) __ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________            

8. Перелік графічного матеріалу_________________________________________ 

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                                                                    

9. Дата видачі завдання_________________                                             

 

 

Керівник роботи 

 _______________________             ____________          ______________________                                                                                                                   
 (науковий ступінь, вчене звання)                         (підпис)                         (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

Завдання прийняв  

до виконання                                    ___________          ________________________           
                                                                     (підпис)                        (прізвище, ім’я, по батькові)   
                                                     

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

№ 

з/п 
Назва етапів кваліфікаційної роботи Термін виконання Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Здобувач вищої освіти                     ___________           _______________________        
                                                                     (підпис)                         (прізвище, ім’я, по батькові)                                                      

 

Керівник роботи 

 _______________________             ____________          ______________________                                                                                                                   
 (науковий ступінь, вчене звання)                         (підпис)                         (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

Завідувач кафедри 

 _______________________             ____________          ______________________                                                                                                                   
 (науковий ступінь, вчене звання)                         (підпис)                         (прізвище, ім’я, по батькові) 

 
 

«___»______________20___ р. 
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Додаток 7 

 

ВІДГУК 

керівника кваліфікаційної роботи 

                       ___________________________________________ 
                                        (прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти)   

 

на тему:    

__________________________________________________________ 

 

Актуальність теми 

Відповідність виконаної роботи виданому завданню 

Короткий огляд змісту роботи (із зазначенням самостійних 

розробок студента) 

Найважливіші теоретичні та практичні результати роботи, інші 

питання, які характеризують професійні якості студента 

Загальний висновок (про можливість допуску роботи до 

захисту на засіданні ЕК) 

 

Керівник роботи 
 _______________________             ____________          ______________________                                                                                                                   
 (науковий ступінь, вчене звання)                         (підпис)                         (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

«___»______________20___ р. 
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Додаток 8 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на кваліфікаційну роботу 

                       ___________________________________________ 
                                        (прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти)   

 

на тему:    

__________________________________________________________ 

 

Актуальність теми 

Практична цінність результатів досліджень 

Відповідність змісту роботи меті й завданням 

Висновок про переваги й недоліки розкриття теми 

Зауваження до оформлення, стилю роботи  

Оцінка  роботи за національною шкалою 

оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 

Висновок про можливість допуску роботи до захисту на 

засіданні ЕК) 

 

Рецензент 
 _______________________             ____________          ______________________                                                                                                                   
 (науковий ступінь, вчене звання)                         (підпис)                         (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

«___»______________20___ р. 
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Додаток 9 

 

Висновок кафедри____________________________________________________                                                                                                                   
за результатами попереднього захисту: _________________________________ 

____________________________________________________________________                                                                     
 (вказується рішення можливості допущення до захисту та відповідність до вимог написання 

кваліфікаційної роботи) 

 

Протокол засідання кафедри_____________________________________________  

№____ від «___»__________ 20        р. 

 

Завідувач кафедри_____________________________________________________ 

 

 _______________________             ____________          ______________________                                                                                                                   
 (науковий ступінь, вчене звання)                         (підпис)                         (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

«___»                20       р. 

 

 

 

 

 

 

Результати захисту кваліфікаційної роботи 

 

Здобувач вищої освіти_______________________________________захистив (ла) 
           (прізвище, ім’я, по батькові) 

кваліфікаційну роботу з оцінкою: 

сума балів за 100-бальною шкалою __________ 

за шкалою ECTS __________ 

за національною шкалою ___________ 

 

 

Секретар ЕК 

_______________________             ____________          ______________________                                                                                                                   
 (науковий ступінь, вчене звання)                         (підпис)                        (прізвище, ім’я, по батькові) 
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Додаток 10 

 

Комплектація аркушів кваліфікаційної роботи 

 
Титульний аркуш  

П’ять файлів, в які, в наступному 

порядку, необхідно додати 

супроводжуючі документи: 

1-й файл – Завдання на кваліфікаційну 

роботу; 

2-й файл – Відгук керівника 

кваліфікаційної роботи; 

3 3-й файл – Рецензія; 

4 4-й файл – Висновок кафедри; 

5-й файл – Рішення експертної комісії 

та перші дві сторінки Unicheck 

 

Анотація 

Зміст  

Перелік умовних позначень, символів, 

одиниць вимірювання, скорочень і 

термінів (за необхідності) 

не враховують у загальну 

кількість сторінок роботи * 

Вступ 

Три розділи роботи 

Висновки та пропозиції 

25‒30 сторінок 

Список використаних джерел 

Додатки 

не враховують у загальну 

кількість сторінок роботи 

Наукові публікації 

не менше трьох, у тому числі 

одноосібних не менше однієї, 

або не менше однієї наукової 

публікації у фахому виданні. 

Копії публікацій (титулка, 

друга сторінка, зміст збірника, 

сама публікація)  
прошиваються у складі 

роботи після додатків без 

файлів 

Примітка. * ‒ нумерацію сторінок починаємо з другої сторінки, яка 

ставиться на аркуші з анотацією 
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Додаток 11 

Перелік тем кваліфікаційних робіт 

Кафедра акушерства і хірургії 

1. Порівняльна оцінка методів лікування маститів в 

господарстві. 

2. Залежність запліднювальної здатності корів від терміну 

зберігання сперми і частоти осіменіння в одну охоту. 

3. Порівняльна оцінка методів лікування корів при 

затриманні посліду. 

4. Ефективність лікування маститів у корів в залежності від 

методики введення антибіотиків. 

5. Порівняльна оцінка клінічних і лабораторних методів 

діагностики тільності корів. 

6. Перебіг післяотельного періоду у корів при нормальному 

перебігу отелення і затриманні посліду. 

7. Набряки при токсикозі вагітних і їх вплив на 

відтворювальну здатність. 

8. Діагностика, лікування і профілактика прихованого 

маститу у корів. 

9. Неплідність корів: лікування і профілактика. 

10. Фізіологічний статус новонароджених телят в залежності 

від перебігу тільності за шкалою Апгара. 

11. Діагностика, перебіг, лікування гострого маститу у корів. 

12. Запліднювальна здатність корів при штучному осіменінні 

в залежності від їх стану. 

13. Акушерсько-гінекологічна диспансеризація корів і 

телиць. 

14. Діагностика, лікування і профілактика хронічного 

ендометриту у корів. 

15. Запліднювальна здатність корів в залежності від 

функціонального і морфологічного стану статевого апарату. 

16. Морфологічні зміни в статевому апараті корів за час 

статевого циклу. 

17. Особливості діагностики лікування корів при маститі і 

ендометриті. 
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18. Застосування антибіотиків з розчином глюкози 

внутрішньоцистернально при маститах у корів. 

19. Застосування антибіотиків і фітонцидів в молочну залозу 

при маститах. 

20. Профілактика затримання посліду у корів. 

21. Дія екологічних факторів на відтворювальну здатність 

корів і на стан новонароджених. 

22. Профілактика А-гіповітамінозу сухостійних корів та його 

вплив на післяотельний період і стан новонароджених. 

23. Вплив малоінтенсивного іонізуючого опромінення на 

перебіг отелення та життєздатність новонароджених телят. 

24. Гематологічні, біохімічні показники крові у сухостійних 

корів у зоні радіоактивного забруднення. 

25. Вплив різних рівнів іонізуючого опромінення на розвиток 

плаценти і стан новонароджених телят. 

26. Застосування стимулюючих препаратів коровам в 

сухостійний період з метою профілактики післяотельної інволюції 

матки. 

27. Порівняльна оцінка різних методів післяотельної 

стимуляції статевої функції корів. 

28. Профілактика, діагностика і лікування маститів у корів. 

29. Профілактика лікування післяотельної інволюції матки у 

нетелів. 

30. Корекція отелення і післяотельного періоду у 

високопродуктивних корів. 

31. Вплив сухостійного періоду на розвиток плаценти та стан 

новонароджених телят. 

32. Поширення і причини яловості і неплідності корів в зоні 

Полісся. 

33. Роль вітамінів і мікроелементів при стимуляції статевої 

активності у корів. 

34. Перебіг отелення на відтворювальну функцію корів. 

35. Дія абіотичних факторів на відтворювальну здатність 

корів. 

36. Стан біохімічних показників крові в післяотельний період 

у корів. 
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37. Патогенетична терапія гострого ендометриту у корів. 

38. Особливості діагностики, лікування, профілактики 

ендометриту у корів. 

39. Ефективність різних схем лікування гострих серозних 

маститів у корів. 

40. Профілактика патології дійок у корів. 

41. Ефективність новокаїнової блокади при лікуванні 

ендометриту у корів. 

42. Ефективність внутрішньоаортального введення 

лікарських речовин при маститах у корів. 

43. Поєднаний вплив дії лікарських речовин на перебіг 

третьої стадії отелення. 

44. Комплексне лікування корів при затриманні посліду. 

45. Внутрішнє середовище матки корів при тільності і в 

післяродовий період. 

46. Розвиток плаценти і стан новонароджених. 

47. Ефективність профілактики патології третьої стадії 

отелення. 

48. Вплив адсорбентів на відтворювальну здатність корів в 

зоні радіоактивного забруднення. 

49. Вплив адсорбентів на розвиток плаценти і стан 

новонароджених телят в зоні радіоактивного забруднення. 

50. Вплив тканинних препаратів на перебіг післяотельного 

періоду у корів і первісток. 

51. Ефективність акушерсько-гінекологічної диспанцеризації 

у корів і телиць. 

52. Профілактика гіпокальцеємії у корів. 

53. Вплив внутрішнього середовища матки на результати 

осіменіння корів. 

54. Профілактика патології родів у корів. 

55. Кратність осіменіння кобил та результати запліднення. 

56. Вивчення перебігу родів у кобил при різних умовах 

експлуатації. 

57. Особливості прояву статевої охоти у кобил в залежності 

від породи і експлуатації. 

58. Прогнозування порушення відтворювальної функції 
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глибокотільних корів за показниками крові та шийкового слизу. 

59. Стимуляція відтворювальної функції первісток різних 

порід біологічно-активними препаратами. 

60. Діагностика і лікування гіпофункції яєчників у корів. 

61. Анафродизія: діагностика, лікування і профілактика. 

62. Комплексна терапія післяотельного гострого гнійно-

катарального ендометриту у високопродуктивних корів. 

63. Дослідження морфофункціонального стану неонатальних 

телят та корекція їх внутрішньоутробного розвитку. 

64. Профілактика акушерської патології у корів. 

65. Відтворювальна функція телиць і корів-первісток та 

способи її корекції. 

66. Фактори зовнішнього середовища та їх вплив на 

відтворювальну функцію тварин. 

67. Вітаміно-мінеральні добавки та їх вплив на 

відтворювальну функцію тварин. 

68. Діагностика і профілактика відтворювальної функції 

тварин. 

69. Методи стимуляції репродуктивної функції тварин. 

70. Діагностика, лікування і профілактика хворих на 

хронічний ендометрит корів. 

71. Роль акушерської патології у виникненні неплідності 

свиноматок. 

72. Морфологічні зміни в органах статевої системи 

свиноматок при різних формах неплідності. 

73. Використання фетоплацентату при післяродових 

ускладненнях у свиноматок та перспектива його застосування. 

74. Показники відтворення основних свиноматок при 

аліментарній формі неплідності після застосування біологічно 

активних препаратів. 

75. Корекція відтворної функції фізіологічно зрілих телиць 

при застосуванні різних біологічно активних препаратів. 

76. Профілактика післяродової патології свиноматок при 

застосуванні біологічно активних препаратів. 

77. Ефективність застосування тканинного препарату 

«Фетоплацентату-К» при акушерсько-гінекологічній патології у 
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свиноматок. 

78. Ефективність застосування тканинного препарату 

«Фетоплацентату-К» при акушерсько-гінекологічній патології у 

телиць, нетелів та корів-первісток. 

79. Ефективність застосування тканинного препарату 

«Фетоплацентату-К» при акушерсько-гінекологічній патології у 

кобил. 

80. Економічна ефективність корекції відтворної функції 

фізіологічно зрілих телиць при застосуванні різних біологічно 

активних препаратів. 

81. Динаміка прояву пірометри у кішок різних пород та 

ефективність методів їх терапії. 

82. Динаміка прояву пірометри у сук різних пород та 

ефективність методів їх терапії. 

83. Гормональний фон сироватки крові нетелів та корів-

первісток під впливом дії тканинних та мінеральних препаратів, 

вітамінів. 

84. Взаємообумовленість неплідності і акушерської патології 

у свиноматок. 

85. Вплив тканинного препарату «Фетоплацентат» на 

показники неплідності та стан новонароджених телят у нетелів і 

корів-первісток. 

86. Стимуляція відтворної функції телиць і корів-первісток. 

87. Причини і форми неплідності великої рогатої худоби в 

зоні Полісся і Лісостепу Житомирщини. 

88. Причини і форми неплідності основних і перевірюваних 

свиноматок в господарствах зони Полісся і Лісостепу 

Житомирщини. 

89. Вплив біостимуляторів на відтворну функцію телиць і 

корів. 

90. Застосування плацентарних препаратів «Метрофет» та 

«Фетоплацентат-К» для інтенсифікації відтворної функції телиць і 

корів. 

91. Застосування плацентарних препаратів «Метрофет» та 

«Фетоплацентат-К» для інтенсифікації відтворної функції кнурів-

плідників і свиноматок. 
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92. Синхронізація відтворної функції свиноматок 

тканинними препаратами «Метрофет» та «Фетоплацентат-К». 

93. Синхронізація відтворної функції телиць і корів 

тканинними препаратами «Метрофет» та «Фетоплацентат-К». 

94. Діагностика і профілактика неплідності корів-первісток. 

95. Ефективність застосування тканинних препаратів 

«Метрофет», «Фетоплацентат» і «Фетоплацентат-К» для 

профілактики та лікування патології яєчників у корів-первісток. 

96. Ефективність різних схем комплексної терапії корів при 

гіпофункції яєчників. 

97. Методи діагностики і тканинна терапія при анафродизії у 

корів. 

98.  Методи діагностики і тканинна терапія при 

фолікулярних кістах у корів. 

99.  Профілактика, діагностика і лікування симптоматичної 

неплідності у корів-первісток. 

100.  Заходи профілактики післяродового періоду у 

свиноматок. 

101.  Заходи профілактики патологічних родів у свиноматок. 

102.  Заходи профілактики перебігу тільності та родів у 

нетелів. 

103.  «Фетоплацентат» і «Іхглюковіт» – засоби профілактики і 

лікування гострих післяродових гнійно-катаральних ендометритів 

у корів. 

104.  Поширення та профілактика родових і післяродових 

хвороб у корів, заходи їх профілактики. 

105.  Методи відновлення відтворної функції у корів-

первісток високопродуктивних порід. 

106.  Застосування імуностимулюючих препаратів нетелям з 

метою корекції вагітності, родів і післяродового періоду. 

107.  Методи діагностики та заходи профілактики 

післяродових ускладнень у корів. 

108.  Діагностика, прогнозування та профілактика 

патологічних родів у свиноматок. 

109.  Діагностика і профілактика неплідності основних 

свиноматок. 
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110.  Імуностимулююча і тканинна терапія при гіпофункції 

яєчників. 

111.  Імуностимулююча і тканинна терапія при фолікулярній 

кісті яєчників. 

112.  Вплив біологічно активних препаратів на показники 

плодючості вівцематок. 

113.  Гострий асептичний міозит: лікування і профілактика.  

114.  Ефективність застосування ретробульбарної 

новокаїнової блокади при ураженні органу зору. 

115.  Заворот повік: симптоми, етіологія та лікування. 

116.  Патологія зубів: класифікація і лікування. 

117.  Перебіг та порівняна характеристика різних методів 

лікування отиту. 

118.  Паралічі і парези нервів: перебіг і лікування. 

119.  Грижі: пупкова, пахова. Ефективність герніотомії у 

поросят. 

120.  Рани: лікування, перебіг, зміни в крові. 

121.  Порівняльна характеристика різних методів кастрації 

бугаїв 

122.  Гематома: етіологія, перебіг, лікування. 

123.  Лімфоекстравазат: етіологія, перебіг, лікування. 

124.  Пододерматит: диференційна діагностика, лікування. 

125.  Деформація ратиць: лікування і профілактика 

126.  Флегмона вінчика, м’якуша: етіологія, симптоми, зміни в 

крові, лікування. 

127.  Тендовагініт: етіологія, симптоми, лікування. 

128.  Копитна гниль овець: перебіг, лікування і профілактика. 

129.  Порівняна ефективність новокаїнових блокад при 

загоюванні ран, аеробні та анаеробні інфекції 

130.  Експериментальне дослідження ксилонесту як 

анестетика. 

131.  Оперативне лікування інтравагінальних гриж. 

132.  Абсцес: лікування і профілактика. 

133.  Актиномікоз великої рогатої худоби: лікування, 

профілактика, диференційна діагностика. 
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134.  Порівняльна ефективність різних методів обезрожування 

телят. 

135.  Перебіг і лікування кон’юнктиво-кератиту. 

136.  Виразки рогівки: етіологія та ефективність лікування 

137.  Телязіозний кон’юнктиво-кератит: перебіг і лікування. 

138.  Рікетсійний кон’юнктиво-кератит: перебіг і лікування. 

139.  Катаракта собак (котів): етіологія, перебіг і лікування. 

140.  Заворот повік: симптоми, етіологія та лікування. 

141.  Порівняльна характеристика різних методів кастрації 

свинок. 

142.  Післякастраційні ускладнення (вагіналіт, фолікуліт): 

етіологія, симптоми, лікування. 

143.  Фолікулярний кон’юнктивіт у собак: ефективність 

лікування. 

144.  Помутніння рогівки: етіологія, патоморфологічні зміни в 

рогівці та лікування. 

145.  Отит: лікування і профілактика 

146.  Порівняльна характеристика різних методів кастрації 

кнурців 

147.  Парез (параліч) нервів кінцівок: диференційна 

діагностика і лікування. 

148.  Розтягнення сухожилків, м’язів: диференційна 

діагностика, лікування. 

149.  Міопатоз: диференційна діагностика, лікування, зміни в 

крові. 

150.  Гнійна інфекція: лікування, профілактика. 

 

Кафедра анатомії і гістології 

1. Патоморфологічні зміни вірусної геморагічної хвороби 

кролів. 

2. Патоморфологічні зміни в органах травлення великої 

рогатої худоби за парамфістоматозу. 

3. Патоморфологічна характеристика аспергільоза курей. 

4. Морфологічні зміни суглобів у великої рогатої худоби 

при патології обміну речовин (кетоз). 
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5. Патоморфологічна характеристика гемофільозного 

полісерозиту свиней. 

6. Патоморфологічні зміни в органах імуногенезу великої 

рогатої худоби за хламідіозу. 

7. Патоморфологічні зміни в органах собак за 

парвовірусного ентериту.  

8. Патоморфологія нирок собак за лептоспірозу.  

9. Патоморфологія панлейкопенії котів. 

10. Патоморфологічні зміни в організмі корів за 

мікроелементозів. 

11. Морфофункціональні  зміни в тонкому відділі кишечника 

поросят при гастроентериті. 

12. Патоморфологія гіпотрофії новонароджених поросят. 

13. Гістоархітектоніка щитоподібної залози корів при йодній 

недостатності. 

14. Морфогенез лімфоїдних утворень кишечника телят 

молочного періоду. 

15. Морфологія клоакальної сумки курей за вакцинації.  

16. Імуноморфогенез селезінки курей за вакцинації. 

17. Морфологічні зміни в яйцепроводі перепілок за 

припинення несучості. 

18. Патоморфологія жовчокам’яної хвороби у кішок. 

19. Патоморфологічні зміни в органах сечовиділення кішок 

при сечокам’яній хворобі. 

20. Патоморфологія аденоми молочної залози у кішок. 

21. Патоморфологічні зміни в печінці, легенях, нирках, 

шлунку кролів за псороптозу. 

22. Особливості морфології печінки риб в нормі і за 

гепатикольозу. 

23. Патоморфологічні особливості меланоцитарних пухлин 

шкіри у кішок. 

24. Патоморфологічні зміни в паренхіматозних органах корів 

при некробактеріозі. 

25. Морфологія гіпофіза корів за персистентного жовтого 

тіла яєчників. 
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26. Патоморфологічні зміни в наднирковій залозі корів при 

фолікулярній кісті яєчників. 

27. Морфологічні зміни в органах травлення свиней при 

згодовуванні пробіотичних препаратів. 

28. Патоморфологічні зміни в наднирковій залозі птахів за 

стресу. 

29. Патоморфологія жовткового перитоніту у курей. 

30. Морфологія паренхіматозних органів телят після 

профілактики аліментарної залізодефіцитної анемії 

«Суіферровітом А». 

31. Морфологічні зміни в органах статевої системи 

свиноматок при різних формах неплідності. 

32. Морфологічні зміни в організмі курчат-бройлерів за 

згодовування пробіотичних кормових добавок. 

33. Патоморфологія аденоми молочної залози у собак. 

34. Патоморфологічні особливості меланоцитарних пухлин у 

собак. 

35. Особливості патоморфологічних змін підшлункової 

залози собак при панкреатиті. 

36. Патоморфологія нирок за аліментарної диспепсії телят. 

37. Морфофункціональні зміни в легенях свійських собак за 

бабезіозу. 

38. Патоморфологічні зміни слизової оболонки шлунка 

свиней при хронічному гастриті. 

39. Особливості постмортальних змін в тканині спинного 

мозку собаки. 

40. Патоморфологічні зміни печінки свійських собак за 

бабезіозу. 

41. Патоморфологічні змінив органах і тканинах при 

пухлинних захворюваннях у собак і котів. 

42. Патоморфологічні зміни в органах шлунково-кишкового 

тракту свиней за вірусногогастроентериту. 

43. Патоморфологічні зміни в органах шлунково-кишкового 

тракту собак за парвовірусного ентериту. 

44. Морфофункціональні та структурні зміни нирок телят за 

диспепсії. 
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45. Патоморфологія печінки телят за аліментарної диспепсії. 

46. Патоморфологічні зміни в організмі котів за інфекційного 

перитоніту. 

47. Патоморфологічні зміни в організмі кролів за 

міксоматозу. 

48. Коліектеротоксемія: перебіг, патогенез та 

патоморфолологічні зміни. 

49. Особливості патогенезу та патомофологічні зміни в 

організмі свиней при бешисі. 

50. Патоморфологічні зміни в органах травного тракту та 

сечовидільної системи телят за диспепсії. 

 

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології 

1. Морфофункціональний стан системи гемопоезу качок за 

різних умов утримання та його корекція.  

2. Хронічна ниркова недостатність у котів: діагностика та 

лікування. 

3. Діагностика та лікування хронічного гастриту у свиней 

на відгодівлі. 

4. Діагностика і лікування полікістозу нирок у котів. 

5. Діагностика та лікування сечокам’яної хвороби у котів 

британської висловухої породи в умовах квартирного утримування. 

6. Діагностика та лікування цукрового діабету у котів. 

7. Функціональний стан серця собак за бабезізу. 

8. Гіпокальціємія корів як прояв поліорганної патології 

післяродового періоду. 

9. Причини поширення шлунково-кишкових хвороб 

новонароджених телят та їх лікування. 

10. Нефропатія у котів: діагностика та лікування. 

11. Клініко-фізіологічний статус телят за використання 

тканинного препарату «Метрофет-М» з профілактичною метою. 

12. Порівняльна ефективність схем лікування токсичної 

диспепсії у телят. 

13. Панкреатит котів: лікування та профілактика. 

14. Атонія кишечнику у гризунів: лікування та профілактика. 

15. Гастроентерит собак лікування та профілактика. 
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16. Остеодистрофія бичків на відгодівлі.  

17. Клініко-фізіологічних стан курей за використання 

тканинного препарату «Метрофет». 

18. Анемія телят: діагностика, лікування та профілактика. 

19. Профілактика розладів харчотравлення у телят за різного 

віку та порід. 

20. Зміни вуглеводного обміну у собак за різної внутрішньої 

незаразної патології. 

21. Клініко-біохімічний статус нетелей при застосуванні 

адсорбенту мікотоксинів «Екосорб 25». 

22. Стан білкового обміну у новонароджених телят. 

23. Діагностика та профілактика йододефіциту у овець. 

24. Клініко-фізіологічне обґрунтування вирощування 

здорового молодняку великої рогатої худоби. 

25. Ефективність застосування настойки лимонника 

китайського при бронхопневмонії телят. 

26. Порушення білкового обміну у телят різних порід 

(діагностика та лікування). 

27. Гепато-панкреатичний синдром при хворобах шлунка у 

собак службових порід. 

28. Застосування різних схем лікування отиту собак. 

29. Вплив фітопрепаратів на фізіолого-біохімічний стан 

поросят, хворих на диспепсію. 

30. Фізіологічний стан та молочна продуктивність корів за 

впливу тканинних препаратів. 

31. Порівняльна ефективність застосування «Бровасептолу» 

та «Біовіту 80» при лікуванні телят хворих на диспепсію. 

32. Порушення фосфорно-кальцієвого обміну у корів в 

приватному секторі (діагностика, лікування). 

33. Ефективність застосування «Апраміцину» для ін’єкцій 

при лікуванні телят хворих на диспепсію. 

34. Ефективність профілактичних заходів при гіпотрофії 

поросят. 

35. Профілактично-лікувальні заходи та їх ефективність за 

гастроентериту телят. 
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36. Інформативність ферментодіагностики при хворобах 

міокарда у собак службових порід. 

37. Застосування препарату «Глюкоза Баланс» за 

гепатодистрофії у корів. 

38. Ефективність «Гепавікелу» за гепато-анемічного 

синдрому у собак. 

39. Діагностика та лікування гострого гепатиту собак в 

навчально-науково-виробничій клініці Поліського національного 

університету. 

40. Порівняльна характеристика терапевтичної ефективності 

застосування «Тривіту» і «Оліговіту» для лікування і профілактики 

рахіту у телят. 

41. Діагностика та лікування D-гіповітамінозу цуценят. 

42. Ефективність «Реамберину» при інтенсивній терапії 

гострого гепатиту собак. 

43. Ефективність препарату «Гепатовет» за лікування 

гострого гепатиту у котів. 

44. Гострий панкреатит собак: діагностика та лікування 

45. Стан Д-вітамінного обміну за хвороб печінки у собак. 

 

Кафедра мікробіології, фармакології та епізоотології 

1. Аналіз лікувально-профілактичних та протиепізоотичних 

заходів клініки Державної міської лікарні ветеринарної медицини 

м. ________. 

2. Планування, організація та економіка ветеринарних 

заходів при профілактиці і ліквідації незаразних хвороб тварин в 

господарстві _________. 

3. Планування, організація та економіка ветеринарно-

профілактичних і протиепізоотичних заходів в господарстві 

______________. 

4. Планування, організація та економіка ветеринарних 

заходів при ліквідації заразної хвороби тварин (птиці) в 

господарстві _________________. 

5. Аналіз роботи районного (міського) державного 

управління (підприємства) ветеринарної медицини (дільничної 
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лікарні ветеринарної медицини, дільниці ветеринарної медицини) 

при профілактиці та ліквідації незаразних хвороб тварин. 

6. 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. 

7. Планування, організація та економіка ветеринарних 

заходів в спецгоспі (комплексі) при виробництві молока 

(яловичини, свинини, продуктів птахівництва чи вівчарства) та 

вирощуванні нетелів. 

8. Сегментація ринку ветеринарних товарів (послуг) в 

_________ області. 

9. Ринок та реалізація ветеринарних товарів та послуг у 

__________. 

10. Вивчення ринку ветеринарних товарів і послуг 

_____________. 

11. Організація ветеринарних заходів у __________ районі 

_____ області. 

12. Бізнес-план на відкриття приватної практики у 

ветеринарній медицині (у сільській місцевості або місті, 

спеціалізована клініка). 

13. Бізнес-план приватної ветеринарної аптеки (у сільській 

місцевості, місті). 

14. Бізнес-план аптечного кіоску (у сільській місцевості, 

місті). 

15. Бізнес-план підприємства з виробництва і реалізації 

препаратів і товарів ветеринарного призначення. 

16. Бізнес-план організації оптової торгівлі у ветеринарній 

медицині. 

17. Бізнес-план приватної лікарні ветеринарної медицини. 

18. Бізнес-план підприємства з організації та проведення 

дезінфекційних, дератизаційних і дезінсекційних робіт (на 

об’єктах, підконтрольних ветеринарній медицині). 

19. Удосконалення методів профілактики за перебігу 

вірусних хвороб на базі проходження практики. 
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20. Удосконалення методів лікування за перебігу вірусних 

хвороб на базі проходження практики. 

21. Фармакологічний ефект після використання препарату 

(лікарської форми) _______ (певним видам тварин). 

22. Фармакодинаміка ________ та фармакокінетика 

(лікарської речовини). 

23. Аналіз забезпечення ветеринарного благополуччя 

технології вирощування свиней в _____________ районі 

_________області. 

24. Профілактика та лікувальні заходи при набряковій 

хворобі свиней в _______ районі _____________ області. 

25. Діагностика та профілактика мікотоксикозів у свиней в 

господарствах промислового типу _________ району. 

26. Аналіз ветеринарного забезпечення тваринництва в 

_______ району. 

27. Удосконалення методів та засобів діагностики 

ринопневмонії коней. 

28. Біохімічні показники крові за хронічного перебігу 

лептоспірозу. 

29. Забезпечення ветеринарного благополуччя технології 

вирощування свиней в  ___________ районі __________ області 

30. Діагностика та аналіз оздоровчих заходів при лейкозі 

ВРХ в науково-дослідному господарстві __________району 

____________ області. 

31. Удосконалення діагностики герпесвірусної інфекції 

коней, зумовленої першим та другим типом. 

32. Лікування та профілактика набрякової хвороби свиней 

_______ району __________ області. 

33. Аналіз забезпечення ветеринарного благополуччя в _____ 

районі ______ області. 

34. Епізоотологічний моніторинг та профілактика 

мікотоксикозів свиней в господарствах ____________ області. 

35. Особливості хронічного перебігу лептоспірозу великої 

рогатої худоби в ________районі ____________ області. 

36. Діагностика та заходи боротьби з лейкозом великої 

рогатої худоби в господарствах ___________ району. 
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37. Епізоотичний моніторинг та заходи боротьби з лейкозом 

ВРХ в _____________ області. 

38. Епізоотологічний моніторинг інфекційних хвороб 

домашніх м’ясоїдних. 

 

Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи  

та зоогігієни 

1. Ентомози м’ясоїдних (поширення та заходи боротьби). 

2. Нематодози коней (поширення та заходи боротьби). 

3. Поширеннянематодозів свиней та лікування. 

4. Акарози собак і котів (поширення та заходи боротьби). 

5. Діагностика та заходи боротьби з нематодозами свиней. 

6. Поліінвазії свиней та розробка протиепізоотичних 

заходів. 

7. Асоціативні паразитози собак в м. __________ та 

розробка протиепізоотичних заходів. 

8. Еколого-епізоотичні характеристики біотопів кліщів та їх 

зв’язок з бабезіозом собак в умовах урбанізованих територій. 

9. Епізоотичні особливості гельмінтозів цуценят в  

м. ___________ та обгрунтування протиепізоотичних заходів. 

10. Патогенетична роль ускладнень за бабеіозу собак у 

розвитку гострого панкреатиту. 
11. Оцінка показників безпечності та якості продуктів забою 

тварин. 

12. Якість бджолиного обніжжя залежно від типу взятку. 

13. Ветеринарно-санітарна експертиза харчових продуктів 

рослинного походження в умовах ринку. 

14. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою 

тварин в умовах продовольчого ринку. 

15. Моніторинг залишків пестицидів, важких металів та 

нітратів у продукції тваринного та рослинного походження. 

16. Ветеринарно-санітарна оцінка молока, одержаного в 

особистих підсобних господарствах населення. 

17. Безпечність та якість продуктів бджільництва. 
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18. Цистоізоспороз собак (поширення, діагностика та 

лікування). 

19. Дирофіляріоз собак: клінічна картина і заходи боротьби. 

20. Дерматологічні захворювання інвазійного походження у 

собак: епізоотологія, патогенез і заходи боротьби. 

21. Функціональний стан печінки і нирок у клінічно-

здорових кіз та за гепато- і нефропатії. 

22. Клініко-біохімічні критерії у собак, хворих на гастрит за 

різних форм перебігу. 

23. Клініко-біохімічна оцінка панкреатиту собак. 

24. Стан мінерального обміну і неспецифічної резистентності 

у корів та їх корекція. 

25. Клініко-біохімічний статус у собак, хворих на бабезіоз в 

умовах ветеринарної клініки _________ м. _________. 

26. Вплив імуностимуляторів на клініко-фізіологічний стан 

та рівень неспецифічної резистентності організму молодняку 

свиней. 

27. Клініко-біохімічний статус коней, хворих на бабезіоз в 

_________ районі __________ області. 
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