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1. Мета і завдання начальної практики 

Метою начальної практики є ознайомлення студентів з основами 
технології ведення тваринництва; проведенні санітарно-гігієнічної оцінки 
умов утримання, годівлі, догляду і експлуатації різних видів тварин; 
отриманні практичних навичок визначення основних параметрів 
мікроклімату у тваринницьких приміщеннях; сприянні розв’язання 
екологічних проблем, пов’язаних з веденням галузі тваринництва. 

Завдання навчальної практики:  
– оптимізація мікроклімату приміщень для різних видів, статево-

вікових груп тварин; 
– профілактика незаразних захворювань, спричинених вживанням 

недоброякісних, забруднених кормів, порушенням правил годівлі у 
стійловий період та режимів випасання за літньо-табірного утримання 
худоби; 

– догляд та  експлуатація тварин  з урахуванням племінного статусу, 
рівня продуктивності, фізіологічного стану тощо; 

– розробка системи заходів щодо обмеження негативного впливу 
відходів тваринницької галузі та довкілля.  

 
2. Обсяг навчальної практики  

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
практики 

денна форма 
навчання 

 
Кількість кредитів – 1 

Галузь знань 21 
«Ветеринарна 

медицина» 

 
Нормативна 

 
Загальна кількість годин 
– 30 

Спеціальність 211 
«Ветеринарна 

медицина» 
 

Освітній ступінь: 
«Магістр» 

(5 років 10 місяців) 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

4-й 

Вид контролю 

Залік 

 
3. Компетентності та результати навчання 

Проходження навчальної практики надає здобувачам освіти 
можливість набути такі компетентності: 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК12. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
СК10. Здатність розробляти стратегії безпечного, санітарно-

обумовленого утримання тварин.  
РН07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і 



4 
 

засобів утримання та годівлі, виробничих і технологічних процесів на 
підприємствах з утримання чи розведення тварин. 

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

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

Студент повинен знати: 
–  фізіологію; 
–  біохімію тварин з основами фізичної та колоїдної хімії; 
–  годівлю тварин; 
–  екологію у ветеринарній медицині; 
–  ветеринарну мікробіологію та імунологію; 
–  гігієну тварин. 
Студент повинен вміти:  
‒ дати еколого-гігієнічну оцінку розміщення тваринницької ферми, 

благоустрою території, стану збереження та знезараження відходів 
тваринництва; 

‒ провести санітарно-гігієнічну оцінку кормів і годівлі, 
водопостачання та напування тварини на фермі; 

‒ визначити основні параметри мікроклімату в тваринницьких 
приміщеннях (вміст аміаку, сірководню, вуглекислого газу, природного і 
штучного освітлення та ін.); 

‒ співставити визначені показники з зоогігієнічними нормативами і 
запропонувати  заходи по усуненню виявлених недоліків. 
 

4. Організація навчальної практики 
Навчальна практика проводиться за підгруповою системою. Студенти 

групи поділяється на підгрупи (по 5-6 студентів), які у процесі роботи 
проводять санітарно-гігієнічну оцінку приміщень та основних параметрів 
мікроклімату для утримання тварин, санітарно-гігієнічну оцінку кормів і 
годівлі, водопостачання та напування тварин, оцінюють системи і способи 
утримання і догляду за тваринами, транспортуванням, з’ясовують 
санітарно-гігієнічний стан видалення та тимчасового збереження гною, 
утилізації трупів, оцінюють заходи щодо санітарної охорони грунту з 
метою виконання завдань навчальної практики всіма студентами. Студенти 
працюють у спецодязі з дотриманням правил особистої гігієни. За 
необхідності на початку кожної теми викладач проводить повторний 
інструктаж щодо правил поводження з тваринами та методів їх фіксації. 
Під час опрацювання студентами кожної теми навчальної практики 
викладач ознайомлює їх із завданнями, обладнанням і матеріалом, 
контролює хід виконання студентами практичної роботи, оцінює її та 
здійснює усне опитування. По закінченню кожної теми студенти 
записують у звіт (щоденник) результати виконаних завдань/досліджень та 
висновки. 
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5. Структура навчальної практики 
№  Тема, 

завдання, що виконуються 
К-ть 
годин 

Обладнання, 
матеріали 

Форми 
контролю 

1. Дати санітарно-гігієнічну оцінку 
вибору ділянки під забудову 
ферми, розташуванню 
приміщень на ній, вигульних 
майданчиків, благоустрою 
території, системі забудови, 
санітарному стану дезбар'єрів, 
санпропускника, ветеринарних 
об'єктів: 
- оцінити типи будівель для 
різних видів тварин, 
відповідність нормативним 
вимогам приміщень для 
утримання худоби (розміри 
стійл, денників, воріт, вікон); 
- визначити відповідність 
зоогігієнічним нормативам 
приміщень та внутрішнього 
обладнання для утримання 
свиней (розміри станків, секцій, 
фронту годівлі, ширини 
проходів, вікон); 
- дати гігієнічну оцінку 
приміщень та внутрішнього 
обладнання для утримання 
коней; 
- дати гігієнічну оцінку 
приміщень і внутрішнього 
обладнання для утримання овець 
в умовах господарства. 
Порівняти одержані результати з 
нормативними даними, 
проаналізувати відповідність їх 
зоогігієнічними вимогам в в 
умовах навчальної ферми ПНУ. 

5 Типові проекти 
тваринницьких 

ферм та їх 
складові частини, 

тваринницькі 
приміщення 

навчальної ферми 
Поліського 

національного 
університету, 
зоогігієнічні 
нормативи. 

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

2. Провести санітарно-гігієнічне 
оцінювання кормів і годівлі: 
вивчити методи заготівлі і 
зберігання різних видів кормів, їх 
оцінювання за 
органолептичними і 
лабораторними показниками, 
ознайомитися з результатами 
лабораторного дослідження 
сироватки крові та виявити 
захворювання, які виникають 
внаслідок порушення норм і 
правил годівлі. Дієтотерапія. 
Порівняти одержані результати з 

5 Щуп-
пробовідбірний 
зерновий, 
колекція гербарію 
«Лікарські та 
отруйні рослини», 
зразки кормів для 
дослідження, 
лабораторний 
посуд, реактиви, 
зоогігієнічні 
нормативи. 

Оцінка 
практичної 
роботи, усне 
опитування, 
перевірка 
оформлення 
звіту 
(щоденника). 
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нормативними даними, 
проаналізувати відповідність їх 
зоогігієнічним вимогам, в умовах 
навчальної ферми ПНУ. 

3. Провести оцінювання 
вододжерел, водопостачання і 
напування тварин. Визначити 
стан води за органолептичними 
показниками. Дати санітарну 
оцінку існуючої системи 
водопостачання. Порівняти 
одержані результати з 
нормативними даними, 
проаналізувати відповідність їх 
зоогігієнічним вимогам період  в 
умовах навчальної ферми ПНУ. 

5 Батометр, 
зразки води для 
дослідження, 
лабораторний 
посуд, реактиви, 
зоогігієнічні 
нормативи. 

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

4. Вивчити і оцінити системи та 
способи утримання тварин 
різних статево-вікових груп, 
умови догляду за ними.  
Правила та забезпечення 
ветеринарно-санітарних вимог 
при транспорту-ванні тварин. 
 Проаналізувати стан догляду за 
шкірою, кінцівками, копитами 
тварин, стан догляду за вим'ям у 
корів, санітарний стан процесу 
підготовки до доїння і під час 
доїння. Порівняти одержані 
результати з нормативними 
даними, проаналізувати 
відповідність їх зоогігієнічним 
вимогам в умовах навчальної 
ферми ПНУ. 

5 Продуктивні 
тварини, станок 
для фіксації 
тварин, носові 
щіпці Гармса, 
закрутки, повал, 
дезрозчин, 
зоогігієнічні 
нормативи. 

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

5. В одному з приміщень для 
утримання тварин визначити 
основні параметри мікроклімату 
(природне і штучне освітлення, 
гігрометричні показники 
вологості, температуру, рух, тиск 
повітря, вміст аміаку, 
сірководню, вуглекислого газу та 
ін.). Порівняти одержані 
результати з нормативними 
даними, проаналізувати 
відповідність їх зоогігієнічними 
вимогам, в умовах навчальної 
ферми ПНУ; 

5 Анемометри, 
гігрометри, 
гігрографи, 
термографи, 
барографи, 
барометри, 
барометри-
анероїди, 
термометри, 
газоаналізатори, 
люксметри, 
апарат Кротова; 
Дозиметр СРП-
88Н, 
прилад для 
визначення 
пилової 
запиленості 

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

6. Мікроорганізми грунту та їх 
епізоотологічна роль, 
самоочищення грунту та його 
значення. Біогеохімічні провінції 
та ензоотії. Заходи щодо 
санітарної охорони грунтів. 
Порівняти одержані результати з 
нормативними даними, 
проаналізувати відповідність їх 
зоогігієнічними вимогам в 
умовах навчальної ферми ПНУ. 

5 Карти 
біогеохімічного 
районування, 
зоогігієнічні 
нормативи. 

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

 
6. Вимоги до оформлення звіту (щоденника) навчальної практики 

Звіт (щоденник) навчальної практики «Гігієна тварин» – це основний 
документ, який надає можливість проаналізувати й оцінити успішність 
закріплення теоретичних знань та набуття студентами прикладних навичок 
з впливу на організм різних чинників навколишнього середовища та 
проводити основні заходи по ліквідації негативних наслідків.  

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 заняття, 
результати виконаних завдань/досліджень, висновки). Записи у звіті 
(щоденнику) повинні бути лаконічними, за потреби доповнені рисунками, 
оформленні охайно. 

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

У звіті (щоденнику) повинні бути відображені наступні питання: 
1. Еколого-гігієнічна оцінка розміщення тваринницької ферми, 

благоустрою території. Системи та способи утримання тварин різних 
статево-вікових груп, умови догляду за ними. Стан збереження і 
знезараження відходів тваринництва; 

2. Санітарно-гігієнічна оцінка кормів і годівлі, водопостачання та 
напування тварини на фермі. Правила відбору проб та пересилання кормів 
для дослідження. Заготівля, зберігання та приготування кормів для 
згодовування тварин. Дієтотерапія; 

3. Основні параметри мікроклімату в тваринницьких приміщеннях 
(вміст аміаку, сірководню, вуглекислого газу, природного і штучного 
освітлення та ін.); 

4. Правила та забезпечення ветеринарно-санітарних вимог до 
транспортування тварин. Санітарно-гігієнічні вимоги до ґрунту та санітарна 
охорона його від забруднення; 

5. Співставити визначені показники з зоогігієнічними нормативами і 
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запропонувати заходи по усуненню виявлених недоліків. 
6. Виконання практичної частини. 

 
Звіт (щоденник) необхідно вести за наступною формою: 

№ запису Дата Місце 
практики 

Виконана робота Зауваження і 
підпис 

керівника 
практики 

Фактичні 
дані 

Зоогігієнічні 
нормативи 

      
 

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 з 

впливу на організм різних чинників навколишнього середовища та 
проводити основні заходи по ліквідації негативних наслідків, набуті 
упродовж 4-го семестру). 

логічне лікарське мислення (студент повинен знати зміни в 
організмі тварин внаслідок впливу негативних чинників навколишнього 
середовища та їх профілактику, способи і методи підвищення 
неспецифічної резистентності). 

практичне вміння (студент повинен вміти здійснювати дослідження 
параметрів мікроклімату для утримання тварин, санітарно-гігієнічний 
контроль приміщень, кормів, водопостачання, транспортування). 

організаційні навики (студент повинен вміти працювати в команді, 
вести звіт (щоденник) навчальної практики, в якому записувати аналізовані 
дані досліджень і висновки, підготуватись до захисту звіту (щоденника) 
навчальної практики). 

Навчальна практика «Гігієна тварин» оцінюється за 100-бальною 
шкалою і національною системою («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»), формується з рейтингу виконання практичної роботи, 
усного опитування, оформлення щоденника, написання і захисту звіту. 

Оцінювання практичної роботи і усне опитування студентів 
здійснюється кожної теми навчальної практики 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 
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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. 

Захист звіту (щоденника) оцінюється в балах від 1 до 40 з 
урахуванням виконання програми навчальної практики, відповідей 
студента на поставленні запитання, оформлення звіту (щоденника). 

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

поставлені практичні питання при захисті звіту (щоденника) 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 (щоденника) навчальної практики, але у 
відповідях не може вийти за межі теми; порушена послідовність 
висвітлення алгоритму доповіді.  

21–27 балів – студент при захисті звіту (щоденника) 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.  

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

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

1. Демчук М.В. Гігієна тварин: Підручник / М.В.Демчук, М.В.Чорний, 
М.О.Захаренко, М.П. Високос.  Друге видання. Харків: Еспада, 2006. 520 с.  

2. Високос М.П. Практикум по зоогігієні з основами ветеринарної 
екології / М.П. Високос, М.В. Чорний, О.О. Бойко, С.В. Фурман. 
Дніпропетровськ: ДНУ, 2012. 354 с.  

3. Соколюк В.М. Стан та санітарно-гігієнічна оцінка водозабезпечення 
молочного скотарства в Україні /В. М. Соколюк, Д.А. Засєкін, М.О. 
Захаренко, В.Б. Духницький : Монографія Біла Церква, 2018. 330 с.  

4. Ветеринарно-санітарне забезпечення технології вирощування 
екзотичних порід свиней: навчальний посібник /В.М. Соколюк, І.П. 
Лігоміна, С.В. Фурман, Дишкант О.В. Житомир: Полісся. 2018. 160 с.  

5. Гігієна тварин: лабораторний практикум:  Високос М.П., 
Милостивий Р.В., Фурман С.В., Лісогурська Д.В., Лігоміна І.П. Житомир: 
Полісся, 2018. 344 с. 

6. Лігоміна І.П. Стан мінерального обміну і природної резистентності 
та їх корекція на території Житомирського Полісся. Житомир: Полісся, 
2018. 112 с.  

7. Загальна ветеринарна профілактика / М.В. Демчук, О.В. Козенко, 
О.Г. Богачик, І.В. Двилюк, В.В.Вороняк // Львів: СПОЛОМ, 2012. 360 с.  

8. Розробка і впровадження системи належної гігієнічної практики 
(GMP, GHP) в господарствах-виробниках молока коров’ячого сирого: 
посібник / [Гунчак В.М., Гуфрій Д.Ф., Демчук М.В, Козенко О. В. та ін.]. 
Тернопіль, 2012. 29 с.  
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Допоміжна 
1. Соколюк В.М. Оцінка санітарно-гігієнічних показників води для 

напування тварин / В.М. Соколюк, Д.А. Засєкін, З.С. Пономар, 
С.І. Пономар. К. 2014. 22 с.  

2. Соколюк В. М., Лігоміна І. П., Фурман С. В., Лісогурська Д. В., 
Духницький В. Б. Санітарно-гігієнічна характеристика води в районі 
молочнотоварної ферми та свиноферми. Вісник ПДАА. 2019. № 2. 
С. 191−196. 

3. Якість води для напування корів та їх здоров'я. В. М. Соколюк, 
Лігоміна, В.І. Козій, В.В. Лотоцький. Наукові горизонти. 2019. № 1. С. 95–
102. 

4. Соколюк В.М. Формування складу води, що використовується для 
напування тварин у господарствах західної біогеохімічної зони України / 
В.М. Соколюк, Д.А. Засєкін. Ветеринарна медицина України. 2014. Вип. 7 
(221). С. 28–31.  

5. Соколюк В.М. Формування складу води, що використовується для 
напування тварин у південній біогеохімічній зоні України / В.М. Соколюк. 
Вісник Полтавської держ. аграр. Академії. 2014. № 2. С. 124–128.  

6. Вплив різних видів раціону на рівень споживання питної води у 
корів / В.М. Соколюк. Вісник Сумського нац.  аграр. ун-ту. 2014. Вип. 6 
(35). С. 58–61.  

7. Соколюк В.М. Біоетичні основи превентивної ветеринарної 
медицини у молочному тваринництві. Науковий вісник львівського 
національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій ім. 
С.З. Гжицького. 2016. Т. 18, № 4 (72). С. 27−31.  

8. Соколюк В.М. Санітарно-гігієнічна оцінка джерел водопостачання 
для напування  тварин у господарствах України / В.М. Соколюк. Наук. 
вісник вет. медицини Білоцерківського нац. аграр. ун-ту: зб. наук. праць. 
Біла Церква, 2014. Вип. 13 (108). С. 235–239. 

9. Соколюк В.М. Формування мікроклімату в тваринницьких 
приміщеннях / В.М. Соколюк Наук. вісник Львівського нац. ун-ту вет. 
медицини і біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Львів, 2014. Т. 16, № 3 (60), 
Ч. 3. С. 394–398.  

10. Соколюк В.М. Формування складу води, що використовується для 
напування тварин у центральній біогеохімічній зоні України / В.М. 
Соколюк. Наук. вісник Львівського нац. ун-ту вет. медицини і 
біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Львів, 2014. Т. 16, № 2 (59), Ч. 1. С. 312–
320. 

11. Клініко-біохімічний статус телят за D-гіповітамінозу І.П. Лігоміна, 
В.М., Соколюк, С. В. Фурман, Д. В. Лісогурська. Наукові горизонти, 
ЖНАЕУ, № 1 (86), 2020. С. 89 – 96. 

12. Бойко П.К. Стрептококоз – факторна хвороба телят. В.М Соколюк, 
О.П. Бойко, О.В. Дишкант. Zbior artykulow naukowych recenzowanych 
Монографія, по конференція. Берлін, 2018. С. 10.  

13. Соколюк В.М. Способы коррекции неспецифической иммунной 
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защиты у телят в условиях воздействия радиации. Соколюк В.М., 
Лигомина И.П, Фурман С.В., Лисогурская Д.В. Ученые записки УО 
«Витебская ордена «Знак Почета» ГАВМ. Т. 54, вып. 1. Витебск, 2018. С. 
77–80. 

14. Соколюк В.М. Влияние качества питьевой воды на здоровье коров 
/ Соколюк В.М., Лигомина И.П.,Фурман С.В., Лотоцький В.В. Ученые 
записки УО «Витебская ордена «Знак Почета» ГАВМ. Т. 54, вып. 4. 
Витебск, 2018. С.199–202. 

15. Лигомина И. П. Йодная недостаточность у крупного рогатого 
скота в условиях техногенного загрязнения окружающей среды / И. П. 
Лигомина, С. В. Фурман, Д. В. Лисогурская Ученые записки учрежд. 
образ. «Витебская ордена «Знак Почета» Государственная академия вет. 
медицины. 2018. Т. 54. Вып. 1. С. 126–129.  

16. Котелевич В.А. Кролятина – важливий резерв м´яса в Україні 
Біологія тварин, Львів, 2018, т.20, № 3. С.128.  

17. Лігоміна І. П. Клініко-лабораторна діагностика та лікування 
бабезіозу у коней препаратами Азидин-ветТМ виробництва ТОВ 
«БРОВАФАРМА» / Фурман С. В., Лісогурська Д. В. Вісник Сумського 
національного аграрного університету. Серія «Ветеринарна медицина», 
випуск 1 (42), 2018. С. 252–256.  

18.Методичні рекомендації «Загальна ветеринарна профілактика» / 
М.В. Демчук, О.В. Козенко, І.В. Двилюк, У.М. Дідик, Н.В. Магрело. 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Гжицького. Львів, 2012. 59 с. 

19.Методичні рекомендації до виконання лабораторного заняття на 
тему: "Санітарно-гігієнічні вимоги до проектування, будівництва та 
експлуатації молокопереробних підприємств" з дисципліни "Санітарія в 
молочній галузі" /М.В. Демчук, І.В. Двилюк, Г.В. Сус // Львів, 2012. 48 с. 

20. Ветеринарна гігієна та санітарія. / Вороняк В.В. Львів, 2012. 52 с. 
21. Методичні рекомендації щодо методів оцінки функціонального 

стану організму та показників еритроцитарної системи крові корів з 
господарства, розташованого в зоні радіонуклідного забруднення : метод. 
рек. / [Сус Г.В., Козенко О. В.]. Львів, 2012. 26 с. 

22. Загальна ветеринарна профілактика (розділ санітарія). Контрольні 
запитання. / Козенко О.В., Двилюк І.В., Магрело Н.В., Сус Г.В. / Львів, 
2015. 32 с. 

23. Проектування та будівництво підприємств із виробництва і 
переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки та індивідуальні 
завдання для виконання курсового проекту для студентів біолого-
технологічного факультету / Минів Р.М., Сус Г.В. / Львів, 2016. 59 с. 

24. Санітарно-гігієнічна практика. Методичні вказівки з навчальної 
практики для студентів факультету ветеринарної гігієни, екології та права / 
Козенко О.В., Магрело Н.В., Сус Г.В. Львів, 2018. 19 с. 

25. Санітарно-гігієнічні вимоги до підлог у приміщеннях для 
утримання тварин. Методичні рекомендації для самостійної роботи 
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студентів факультету ветеринарної гігієни, екології і права, факультету 
ветеринарної медицини та біолого-технологічного факультету / Козенко 
О.В., Сус Г.В., Кремпа Н.Ю. Львів; ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького, 2018. 
20 с. 

 
Інформаційні ресурси 

1. Сайт кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи 
(http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-pvsez ). 

2. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, 
фонди на електронних носіях тощо) бібліотеки Поліського національного 
університету, Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014 , м. Житомир, Новий 
бульвар, (0412) 37-34-65), Національної бібліотеки України ім. В.І. 
Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, м. Київ, просп. Голосіївський, 3, 
+380 (44) 524-81-36). 

3. Репозитарій Поліського національного університету (наукові статті, 
автореферати дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські 
роботи, матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні програми, 
статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти).  
 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-pvsez
http://www.nbuv.gov.ua/

	1. Мета і завдання начальної практики
	8. Рекомендовані джерела інформації

