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1. Мета начальної практики 
 Метою навчальної практики є  закріплення студентами одержаних під 

час навчання теоретичних і практичних знань безпосередньо у виробничих 
умовах; сприяти розв'язанню екологічних проблем; опанувати на 
виробництві методи ветсанекспертизи  сировини (продукції) тваринного і 
рослинного походження, що допоможе їм виконати завдання з питань 
навчальної практики по курсу «Ветеринарно-санітарна експертиз», тобто 
отримати практичні навички з організації підготовки тварин  до забою на 
м’ясокомбінаті, техніки і методики передзабійного огляду тварин  та  
післязабійної ветсанекспертизи та ветсаноцінки продуктів забою; з 
правилами  зберігання, транспортування  та реалізації продукції тваринного і 
рослинного походження та  технікою і методикою їх дослідження в умовах 
державної лабораторії ветсанекспертизи господарчого ринку. Опанувати 
методики моніторингових досліджень щодо біологічного забруднення 
довкілля відходами тваринництва, матеріалами та засобами ветеринарного 
призначення в умовах Житомирської регіональної державної лабораторії 
Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів (ЖРДЛДПСС) .  

 
Завдання навчальної практики 

1. Вивчити техніку безпеки роботи і поводження при проходженні 
навчальної практики  на виробництві, пройти інструктаж з техніки безпеки 
відповідно змісту практики (про що зробити підпис у журналі з Техніки 
безпеки).  

2. Засвоїти разом  з лікарем ветеринарної медицини м’̕ясопереробного 
підприємства структуру м’ясокомбінату, його ветеринарно-санітарний стан, 
методику знешкодження стічних вод та вибракованих продуктів забою 
тварин з метою запобігання  біологічного забруднення довкілля відходами  
тваринництва. 

2. Вивчити  ветеринарні документи на тварин, оформлення відповідних  
документів (товарно-транспортна накладна, ветеринарне свідоцтво ф №1 або 
довідка, акт про вибраковку на дорослих тварин та інші), порядок 
передзабійного огляду тварин; провести  передзабійний огляд тварин і 
підготовку  до забою, опанувати методику  визначення вгодованості худоби, 
способи її транспортування. 

4.Засвоїти технологію та сутність процесів виготовлення, зберігання та 
переробки  тваринницької сировини, техніку  і методику післязабійного 
огляду продуктів забою на всіх точках експертизи з наступною їх 
ветеринарно-санітарною оцінкою; визначити причини вибраковки продуктів 
забою та, за можливості, моніторинг за останній рік.  

5. Опанувати правила та законодавчі нормативні документи щодо 
нагляду і контролю виробництва, зберігання, транспортування та реалізації 
продукції тваринного походження.  
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6. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які 
відбуваються в організмі тварин у нормі та за патології. 

7. Засвоїти  методику визначення трихінел шляхом перетравлення в  
шлунковому соці та заходи, спрямовані на захист населення від хвороб, 
спільних для тварин і людей, вміти їх визначати,  розробляти і реалізовувати. 

8. Ознайомитися зі структурою ДЛВСЕ, веденням документації, з 
правилами  зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного і 
рослинного походження 

9. Провести разом з фахівцями ДЛВСЕ дослідження продуктів забою 
великої рогатої худоби, свиней, птиці, кролів та клеймування і засвоїти  
особливості ВСЕ туш і органів ВРХ, нутрій в умовах ДЛВСЕ. Методики 
визначення фальсифіації тваринницької продукції. 

10. Засвоїти методику дослідження молока і молочних продуктів, риби і 
меду, яєць, рослинницької продукції і провести дослідження по 5-10 зразків 

11. Опанувати методики моніторингових досліджень щодо біологічного 
забруднення довкілля відходами тваринництва, матеріалами та засобами 
ветеринарного призначення в умовах Житомирської регіональної  державної 
лабораторії  Держпродспоживслужби; разом з фахівцями засвоїти техніку і 
методику  визначення антибіотиків  в молоці , методи визначення шкідливих 
речовин в м’ясі і молоці, техніку і методику  радіометричних, 
бактеріологічних і токсикологічних досліджень харчових продуктів. 

12. Засвоїти техніку і методику відбору, пакування, фіксування і 
пересиланання проб  патматеріалу для бактеріологічних  досліджень  в 
умовах Житомирської регіональної  державної лабораторії  
Держпродспоживслужби. 
 

2. Опис навчальної практики 
Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
практики 

денна форма навчання 
 
Кількість кредитів – 
0,5 

Галузь знань 
21 «Ветеринарна 

медицина» 
Нормативна 

Загальна кількість 
годин – 15 
 
 
 

Спеціальність 
211 «Ветеринарна 

медицина» 
 

Освітній ступінь: 
«Магістр» 

(5 років 10 місяців) 
 

Рік підготовки: 

4-й 

Семестр 

8-й 

Вид контролю 

Залік 

 
3. Компетентності та результати навчання 

Проходження навчальної практики надає здобувачам освіти можливість  
набути такі компетентності і результати навчання: 
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ЗК07. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
СК06. Здатність здійснювати відбір, пакування, фіксування і 

пересилання проб біологічного матеріалу для лабораторних досліджень.  
СК12. Здатність розробляти та реалізовувати заходи, спрямовані на 

захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей.  
СК14. Здатність проводити судово-ветеринарну експертизу. 
СК15. Здатність організовувати нагляд і контроль виробництва, 

зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного і рослинного 
походження.  

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

РН13. Розуміти логічну послідовність дій та вміти оформляти відповідну 
документацію під час проведення судово-ветеринарної експертизи. 

РН14. Розуміти сутність процесів виготовлення, зберігання та переробки 
біологічної сировини. 

Студент повинен знати: стан екологічної ситуації, забрудненість 
шкідливими речовинами сільськогосподарської продукції, правила 
ветсанекспертизи і ветсаноцінки  продуктів забою; особливості 
ветсанекспертизи туш і органів тварин  в державній лабораторії 
ветсанекспертизи господарчого ринку та на м'ясопереробному підприємстві;  
технологію забою тварин, ветсанекспертизу і ветсаноцінку продуктів забою в 
умовах м'ясокомбінату та ДЛВСЕ; допустимий вміст нітратів; питому 
активність харчових продуктів в Житомирському регіоні та допустимий 
вміст цезію-137 і стронцію – 90  у харчових продуктах; правила та 
законодавчі нормативні документи щодо нагляду і контролю виробництва, 
зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного походження; 
техніку і методику  визначення антибіотиків  в молоці , методи визначення 
шкідливих речовин в м’ясі і молоці, техніку і методику  радіометричних, 
бактеріологічних і токсикологічних досліджень харчових продуктів. 

Студент повинен вміти: проводити ветеринарно-санітарну експертизу 
харчових продуктів і давати відповідну ветеринарно-санітарну оцінку; 
визначати прижиттєвий вміст радіонуклідів, давати ветеринарно-санітарну 
оцінку продуктів забою при різних захворюваннях, отруєнні, лікуванні 
антибіотиками та ін., проводити передзабійний огляд тварин, визначити їх 
стан, вгодованість, складати супровідні документи для відправки тварин на 
переробне підприємство; визначати  стан лімфатичних вузлів  та органів всіх 
тварин і птиці  в нормі та за патології; патологічні зміни в органах і тканинах 
за інфекційних та інвазійних захворювань тварин та ВСО; проводити відбір 
патологічного матеріалу для лабораторних досліджень; 
 
                              4. Організація проведення  навчальної практики 

Студенти під керівництвом викладача та фахівців на виробництві 
проводять дослідження харчових продуктів з метою виявлення зазначених у 
ДСТУ показників якості та безпечності. Одночасно вони  засвоюють вимоги 
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нормативних  документів  та  новітні методи  досліджень. Для ефективної 
організації практики достатньо одного викладача на групу студентів із 20-25 
осіб, які поділяються на підгрупи і працюють самостійно після консультації 
викладача. На весь період практики у кожній підгрупі, з числа студентів 
найбільш обізнаних з дисципліни, призначають студента-менеджера. Вони 
допомагають викладачу в керівництві і проведенні практики. Студент-
менеджер може отримувати окремі навчально-методичні документи, 
консультації викладача щодо організації роботи в підгрупі та форму 
звітності, а потім сам консультує членів своєї підгрупи. Необхідною умовою 
виконання завдань практики є опрацювання  студентами вимог техніки 
безпеки при роботі  на виробництві. Тому перед початком практики викладач 
проводять інструктаж з техніки безпеки роботи на виробництві відповідно 
змісту практики, дає завдання кожній підгрупі. В організації та проведенні 
практики беруть участь ветеринарні спеціалісти і співробітники потужностей 
на які здійснюється виїзд.  

 
5. Структура навчальної практики 

№ Тема, 
завдання, що виконуються 

К-ть 
годин 

Обладнання, 
матеріали 

Форми 
контролю 

1 Порядок приймання  тварин на 
ТОВ Житомирський 
м´ясокомбінат  та підготовки  до  
забою. 
1. Студенти-практиканти  разом з  
лікарем ветеринарної медицини 
м’ясопереробного    підприємства  
вивчають п правила оформлення  
документів  (товарно-транспортна 
накладна,  ветеринарне свідоцство  
ф.№1 або довідка, акт про 
вибраковкку на дорослих т т 
ттварин). 
2. Проводять передзабійний огляд 
тварин і підготовку їх до забою.  
3. Опановують у виробничих 
умовах методи визначення 
вгодованості худоби, способи ї  
транспортування, порядок п 
передзабійного   огляду тварин; 
4.Вивчають структуру  
м’ясокомбінату, його 
ветеринарно-санітарний стан, 
мето-дику знешкодження стічних 
вод та вибракованих продуктів 
забою тварин з метою запобігання  
біологічного забруднення 
довкілля відходами  
тваринництва. 

2 Свійські тварини, 
скотосировина 
база, документи . 

Оцінка 
практичної 
роботи, усне 
опитування, 
перевірка 
оформлення 
звіту 
(щоденника). 
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2. Технологія  забою  і методи- 
ка післязабійного  огляду 
продуктів забою  та  ВСО. 
1.Опанувати технологію забою 
ВРХ  ( свиней). 
2.Закріпити техніку  і методику 
ВСЕ  продуктів забою ВРХ 
свиней)  і надати ВСО та техніку 
клеймування. 
3. Опанувати  техніку  і мето-дику 
визначення трихінел  шляхом 
перетравлення у шлунковому соці.  
4.Визначити ветеринарно-
санітарний стан м’ясопереробного    
підприємства  та порядок 
знешкодження  вибракованих 
продуктів забою. 
5.Опанувати  правила  та  
законодавчі  нормативні 
документи щодо нагляду і 
контролю виробництва, 
зберігання, транспортування та 
реалізації продукції тваринного 
походження. 
6. Засвоїти техніку і методику 
знешкодження відходів твари   
нного походження  щодо  
запобігання біологічного   
забруднення довкілля. 
 

3 Свійські тварини, 
забійний цех та 
цех первинної 
переробки  
тварин, 
технологічне 
обладнання, туші  
і продукти забою, 
точки ВСЕ, 
лабораторне 
обладнання під 
час дослідження 
зразків на 
трихінельоз, 
компресорії, 
трихінелоскоп, 
ветеринарні 
клейма та 
законодавчі 
нормативні 
документи.   

Оцінка 
практичної 
роботи, усне 
опитування, 
перевірка 
оформлення 
звіту 
(щоденника). 

3. Ветеринарно-санітарний 
контроль харчових продуктів в 
ДЛВСЕ. 
1.Опанувати  методику  ведення 
документації.  
2.Засвоїти правила  зберігання, 
транспортування  та реалізації 
продукції тваринного  і  
рослинного походження. 
3. Провести  разом  з фахівцями 
ДЛВСЕ дослідження продуктів  
забою ВРХ, свиней, птиці, кролів 
та клеймування .. 
4.Засвоїти  особливості ВСЕ туш і 
органів ВРХ, нутрій в умовах  
ДЛВСЕ.  
5. Опанувати методики визначення 
фальсифіації тваринницької 
продукції. 
6. Провести дослідження 
молочних продуктів, риби  і меду, 
яєць, рослинницької продукції  по 

5 Ветернарна 
документація, 
зразки  харчових 
продуктів, туші і 
органи тварин, 
птиці, кролів, 
нутрій. 
Трихінелоскоп, 
компресорії, 
екомілкнінтатомір 
овоскоп, 
радіометри. 

Оцінка 
практичної 
роботи, усне 
опитування, 
перевірка 
оформлення 
звіту 
(щоденника).  
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5-10 зразків. 

4. Техніка і методика дослід- 
дження харчових продуктів в 
умовах  Житомирської  
регіональної державної 
лабораторії  
Держпродспоживслужби. 
1. Опанувати техніку  і методику  
визначення антибіотиків  в молоці  
2. Засвоїти  методи визначення 
шкідливих речовин в м’ясі і 
молоці.  
3.Опанувати  техніку і методику  
радіометричних, бактеріологічних  
і токсикологічних досліджень 
харчових продуктів. 
4. Засвоїти  методику 
моніторингових досліджень  
харчових продуктів. 

5 Зразки харчових 
продуктів, 
обладнання , що є 
в акредитованій 
Житомирської  
РДЛДССПї.  

Оцінка 
практичної 
роботи, усне 
опитування, 
перевірка 
оформлення 
звіту 
(щоденника). 

 
6. Вимоги до оформлення звіту (щоденника) навчальної практики 
Звіт (щоденник) навчальної практики з дисципліни «Ветеринарно-

санітарна експертиза» – це основний документ, який надає можливість 
проаналізувати й оцінити успішність закріплення теоретичних знань та 
набуття студентами практичних навичок в умовах виробництва. Звіт 
(щоденник) навчальної практики виконують рукописним способом у 
загальному зошиті формату А5. В ньому студенти відображають зміст 
опрацьованих тем практичної роботи (тема, обладнання і матеріали, 
результати виконаних завдань/досліджень, висновки). Записи у звіті 
(щоденнику) повинні бути лаконічними, за потреби доповнені рисунками/ 
фото, оформленні охайно. 

По закінченню навчальної практики студент подає на перевірку 
викладачеві звіт (щоденник), а також готує виступ, в якому викладає основні 
теоретичні та прикладні навички, отримані упродовж навчальної практики.  

 
7. Критерії оцінювання навчальної практики 

По закінченню навчальної практики вміння і знання студента 
оцінюється з урахуванням таких показників: 

теоретичні знання (студент повинен закріпити теоретичні знання, 
набуті упродовж 7 і 8-го семестрів). 

логічне лікарське мислення (студент повинен знати правила та 
законодавчі нормативні документи щодо нагляду і контролю виробництва, 
зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного походження; 
техніку і методику ВСЕ туш і органів тварин і птиці, визначення антибіотиків  
в молоці , методи визначення шкідливих речовин в м’ясі і молоці, техніку і 
методи-ку  радіометричних, бактеріологічних і токсикологічних досліджень 



9 
 

харчових продуктів). 
практичне вміння (студент повинен вміти здійснювати ветеринарно-

санітарну експертизу харчових продуктів і давати відповідну ветеринарно-
санітарну оцінку; визначати прижиттєвий вміст радіонуклідів, давати 
ветеринарно-санітарну оцінку продуктів забою при різних захворюваннях, 
отруєнні, лікуванні антибіотиками та ін., проводити передзабійний огляд 
тварин, визначити їх стан, вгодованість, складати супровідні документи для 
відправки тварин на переробне підприємство; визначати  стан лімфатичних 
вузлів  та органів всіх тварин і птиці  в нормі та за патології; патологічні 
зміни в органах і тканинах за інфекційних та інвазійних захворювань тварин 
та ВСО; проводити відбір патологічного матеріалу для лабораторних 
досліджень ). 

організаційні навики (студент повинен вміти працювати в команді, 
вести щоденник навчальної практики, в якому записувати аналізовані дані 
досліджень і висновки, оформити письмовий звіт навчальної практики). 

Навчальна практика з дисципліни «Ветеринарно-санітрана експертиза»  
оцінюється за 100-бальною шкалою і національною системою («зараховано», 
«незараховано»), формується з рейтингу виконання практичної роботи, 
усного опитування, оформлення звіту (щоденника), захисту звіту (щоенника). 

Оцінювання практичної роботи і усне опитування студентів  кожної 
теми навчальної практики здійснюється  за традиційною 5-бальною 
системою («відмінно» – 5, «добре» – 4, «задовільно» – 3, «незадовільно» – 2) 
з подальшим перерахунком оцінок у багатобальну шкалу. Сума оцінок за 
практичну роботу і усне опитування кожної теми / кількість тем навчальної 
практики × 10 = 50 балів. 

 Оформлення звіту (щоденника) навчальної практики залежно від 
змістовності опрацьованих тем, наявності ілюстрацій, аргументованості 
висновків  оцінюється в 1–10 балів. 

Критерії оцінювання оформлення звіту (щоденника) навчальної 
практики: 

9–10 балів – теми навчальної практики опрацьовані в повному обсязі, 
результати виконаних завдань/досліджень і висновки характеризується 
логічністю викладу практичних знань. Записи у звіті (щоденнику) лаконічні, 
доповнені рисунками, оформленні охайно. 

7–8 балів – результати окремих виконаних завдань/досліджень є 
недостатньо змістовними, а висновки аргументованими. Записи у звіті 
(щоденнику) лаконічні, доповнені рисунками, оформленні охайно, інколи 
зустрічаються орфографічні помилки. 

5–6 балів – всі теми навчальної практики описані в звіті (щоденнику), 
але зміст окремих тем не відповідає вимогам, результати виконаних 
завдань/досліджень і висновки окремих тем не мають логічного викладу 
практичних знань.   

1–4 бали – звіт (щоденник) оформлений неохайно, записи більшості тем 
відсутні, результати виконаних завдань/досліджень і висновки не 
відповідають програмі навчальної практики.  
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Захист звіту (щоденнику) оцінюється в балах від 1 до 40 з урахуванням 
виконання програми навчальної практики, відповідей студента на 
поставленні запитання, оформлення і захисту звіту (щоденника). 

Критерії оцінювання захисту звіту (щоденнику) навчальної практики: 
35–40 балів – студент грамотно, логічно і бездоганно відповідає на всі 

поставлені практичні питання при захисті звіту (щоденнику) навчальної 
практики; виявляє глибокі практичні знання з усього курсу; вміє 
застосовувати здобуті теоретичні знання у всіх видах практичної діяльності.  

28–34 балів – студент вільно відповідає на всі поставлені практичні 
питання при захисті звіту (щоденнику) навчальної практики, але у відповідях 
не може вийти за межі теми; порушена послідовність висвітлення алгоритму 
доповіді.   

21–27 балів –  студент при захисті звіту (щоденнику) навчальної 
практики відповідає не на всі поставлені практичні питання, його знання 
зазвичай мають загальний характер; він слабко використовує набуті вміння у 
практичних ситуаціях; відсутня послідовність у відповіді, наявні помилки в 
термінах з ветеринарно-санітарної експертизи.  

1–20 балів – студент нездатний аналізувати, узагальнювати, 
порівнювати, систематизувати всі поставлені практичні питання при захисті 
звіту (щоденника) навчальної практики; рівень знань з ветеринарно-
санітарної експертизи не дає змогу сформулювати  відповідь; всі практичні 
навички на рівні розпізнавання.  

За результатами оцінки практичної роботи, усного опитування, 
оформлення звіту (щоденника) та його захисту виставляється загальний бал 
за 100-бальною шкалою, який фіксується у відомості та заліковій книжці 
студента. 

 
Загальна шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  75-81 С 
64-74 D задовільно  60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
8. Рекомендовані джерела інформації 

Базова 
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1. Ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів : зб. 
метод. рек. / за ред. О. М. Якубчака, Л. В. Олійник. Київ : Біопром, 2011. 
187 с. 

2. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і 
стандартизації продуктів тваринництва / О. М. Якубчак, В. І. Хоменко, С. Д. 
Мельничук та ін. Київ : Біопром, 2005. 799 с. 

3. Косянчук В. В., Микитюк П. В., Олійник Л. В. Ветеринарно-санітарна 
експертиза з основами технології переробки продуктів тваринництва : 
підручник. Вінниця : Нова Книга, 2007. 480 с. 

4. Ковбасенко В. М., Розум Є. Ю. Ветеринарно-санітарна експертиза з 
основами технології і стандартизації продуктів тваринництва : практикум / за 
ред. В. М. Ковбасенка. Одесса, 2007. 396 с. 

5. Ветеринарно-санітарна експертиза риби, морських ссавців та 
безхребетних тварин : навч. посібник / [Т. І. Фотіна, А. В. Березовський, Р. В. 
Петров, Н. В. Горчанок]. Вінниця : Нова Книга, 2013. 120 с.  

6. Ветеринарно-санітарна експертиза та санітарна оцінка продуктів 
забою забійних тварин : навч. посібник / уклад.: О. М. Якубчак, С. А. Ткачук, 
Р. І. Білик. Київ : Лисенко М.М., 2011. 140 с. 

 7. Ветеринарно-санітарна експертиза рослинних харчових продуктів : 
навч. посібник / І. В. Яценко, І. Л. Цивірко, А. М. Труш та ін. ; за ред. І. В. 
Яценко. Харків : Еспада, 2011. 255 с. 

8. Ковбасенко В. М. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами 
технології і стандартизації продуктів тваринництва : навч. посібник. Київ : 
ІНКОС, 2005. Т. 1. 416 с.  

9. Ковбасенко В. М. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами 
технології і стандартизації продуктів тваринництва : навч. посібник. Київ : 
ІНКОС, 2006. Т. 2. 536 с.  

10. Котелевич В. А. Конспект лекцій з професійної та практичної 
підготовки навчальної дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертиза з 
оcновами технології і стандартизації продуктів тваринництва» : для 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного другого (магістерського) 
рівня зі спец. 211 «Вет. медицина» галузі знань 21 «Вет. медицина». 
Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 122 с.  

11.Котелевич В.А. Методичні поради для самостійної роботи з 
навчальної  дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертиза». Житомир: 
Поліський національний університет. 2020. 105 с. 

12. Котелевич В. А.Методичні  поради до лекційного курсу на тему: 
«Ветсанекспертиза і ветсанцінка туш, органів та інших продуктів забою при 
інфекційних захворюваннях тварин» з дисципліни «Ветеринарно-санітарна 
експертиза» для підготовки фахівців  освітньо-кваліфікаційного другого 
(магістерського) рівня зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».  ПНУ, 
202 .  170 с. 

13. Котелевич В. А.Методичні  поради до лекційного курсу на тему: 
«Ветсанекспертиза і ветсанцінка продуктів забою птиці при інфекційних 
захворюваннях» з дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертиза» для 
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підготовки фахівців  освітньо-кваліфікаційного другого (магістерського) 
рівня зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».  ПНУ, 2021. 64с. 

14. Котелевич В. А Конспект лекцій   з навчальної дисципліни 
«Ветеринарно-санітарна експертиза» до розділу: «Ветеринарно-санітарна 
експертиза гідробіонтів та продуктів їх переробки» для другого 
(магістерського) рівня зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». ПНУ, 
2020 . 46 с.  

15. Котелевич В.А. Методичні вказівки до лабораторного заняття на 
тему: «Товарознавча експертиза рибних товарів» з дисципліни : 
«Товарознавство, стандартизація і сертифікація продукції тваринництва» для 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного другого (магістер-ського) 
рівня зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» Житомир: ЖНАЕУ, 2020. 
35 с. 

16. Правила передзабійного ветринарного огляду тварин і ветеринарно-
санітарної експертизи м’яса та мясопродуктів. Київ. 2002. 

 
Допоміжна 

1. Ветеринарно-санітарний контроль та оцінка якості продуктів 
птахівництва : навч. посібник / Р. Й. Кравців, І. В. Куциняк, Р. В. Біленчук, О. 
О. Дашковський. Львів : Галицька видав. спілка, 2004. 180 с.  

2. Ветеринарно-санітарна експертиза риби та інших гідробіонтів : метод. 
вказівки до вивчення дисципліни для студ. вищих навч. закладів ІІІ та IV 
рівнів акредитації, аспірантів та слухачів ННІ післядипломної освіти за 
спеціальністю "Вет. медицина" / уклад. О. М. Якубчак та ін. Київ : Видав. 
центр НУБіП України, 2011. 32 с.  

3. Директива 2000/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 
березня 2000 р. про апроксимацію законодавств Держав-членів ЄС у галузі 
маркування, зовнішнього вигляду та реклами харчових продуктів  

4. ДСТУ 4673:2006 Держспоживстандарт України. Велика рогата худоба 
для забою. Технічні умови. - Київ, 2008. 14 с. 

5.ДСТУ 4717:2007 Держспоживстандарт України. Свині для забою. 
Технічні умови.  Київ, 2008. 10 с.  

6.Національний стандарт України М´ясо свинина в тушах і півтушах. 
Технічні умови ДСТУ 7158:2010. Київ, 2010. 11 с. 

7. Національний стандарт України М´ясо птиці (тушки). Загальні 
технічні умови ДСТУ 3143:200 .  

8. Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові 
продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 
благополуччя тварин : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 
2017. № 31. Ст. 343. 

9. Codex Alimentarius. Food hygiene. Basic texts / Second edition. Issued by 
the Secretariat of the Joint FAO; WHO Food Standarts Programme. Rome: FAO, 
2001. P. 47–64. 

10. Регламент (ЄЄ) № 852/2004 Європейського Парламенту та Ради від 
29 квітня 2004 року про гігієну харчових продуктів/ 
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11. Регламент (ЄС) № 178/2002 Європейського парламенту та Ради від 
28 січня 2002 року про встановлення загальних принципів і вимог 
законодавства про харчові продукти, створення Європейського Агенства з 
питань безпечності харчових продуктів і встановлення процедур у питаннях, 
пов’язаних із безпечністю харчових продуктів. 
 

Інформаційні ресурси 
1. Сайт кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи і 

зоогігієни (http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-pvsez ). 
2. Навчальне середовище Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398 ). 
3. Бібліотечно-інформаційний ресурс (наукові статті, автореферати 

дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали 
конференцій, патенти, статистичні матеріали, наукові звіти): інституційний 
репозитарій ЖНАЕУ (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/ ). 
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