
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

Силабус дисципліни 

“ВЕТЕРИНАРНО-САНIТАРНА ЕКСПЕРТИЗА” 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

Кафедра паразитології, 

ветеринарно-санітарної 

експертизи та зоогігієни  

Освітній ступінь – магістр  

Галузь знань: «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 8 

Загальна кількість годин – 240 

Рік підготовки - 4, семестр – 7, 8 

Компонент освітньої програми: обов'язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач  
Котелевич Валентина Антонiвна,  

кандидат ветеринарних наук, доцент 

Профайл викладача  
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-

pvsez/m-sklad-pvsez/kotelevych-valentyna-antonivna 

Контактна інформація 

Котелевич В. А.,  

номер телефону: + 38067-456-23-80 

або + 38063-405-18-76 

контактний E-mail valya.kotelevich@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=725  

Консультації 

Тематичні консультації 1 раз/місяць, останній четвер 

місяця, 14.00-15.00 

Онлайн консультація Zoom, Viber щовівторка кожного 

тижня, з 15.00 до 17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

 

«Ветеринарно-санітарна експертиза» – дисципліна, що сприяє формуванню у 

здобувачів вищої освіти знань і навичок з проведення комплексу необхідних 

лабораторних і спеціальних досліджень, щодо якості та безпечності продуктів тваринного 

та рослинного походження, включаючи аналіз виробничої технології та технологічного 

обладнання щодо відповідності ветеринарно-санітарним заходам. З урахуванням цих 

вимог майбутній лікар ветеринарної медицини повинен мати практичні навички щодо 

підготовки тварин і птиці до забою та технології їх переробки; визначення хімічного 

складу, біологічної цінності м’яса та інших продуктів забою тварин, молока, риби, яєць, 

продуктів бджільництва; ветеринарно-санітарної оцінки продуктів тваринного 

походження за інфекційних, інвазійних, незаразних захворювань, отруєнь, уражень 

радіоактивними речовинами; харчових токсикоінфекцій і токсикозів мікробного 

походження та заходів їх профілактики; вимог чинних нормативно-правових актів і 

документів щодо показників якості та безпечності продукції тваринництва; основ 

стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції. 

http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=725


4. Мета та цілі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є набуття знань щодо : 

─ проведення санітарно-гігієнічних досліджень для визначення безпеки та якості 

харчових продуктів і технічної сировини тваринного походження під час їх виробництва, 

транспортування, зберігання та реалізації; 

─ засвоєння вимог чинних нормативно-правових актів і документів, нормативних 

процедур щодо профілактики хвороб харчового походження; 

─ розуміння впливів та наслідків антропозоонозів та хвороб, що мають харчове 

походження; 

─ здатності до спілкування з фахівцями та нефахівцями щодо практик безпечності 

харчових продуктів. 
 

Вивчення дисципліни повинно надати здобувачам освіти можливості набути 

певних компетентностей: 

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.  
 

Теоретичні знання і практичні навики, одержані студентами, дозволяють 

випускникам факультету ветеринарної медицини впевнено включатися у виробничий 

процес і успішно вирішувати практичні проблеми клінічної ветеринарії. 
 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

ОС «Магістр» після повної середньої 

освіти, денна форма 

Лекції 24 

Лабораторні 60 

Самостійна робота 156 

Разом 240 

 

5.2.Формат дисципліни 

 

Формат проведення дисципліни «Ветеринарно-санiтарна експертиза»: очний, а за 

умов карантину – змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами 

електронного навчання через систему Moodle), дистанційний та Viber. 

 

  



Тематичний план навчальної дисципліни 

№
 з

/

п
 

Т
ем

а Назва теми  Кількість 

годин 

1 Т1 ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА ТА 

ВЕТСАНОЦІНКА ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ. 
 

Ветеринарно-санітарна експертиза як професійна дисципліна 

та тварини як сировина для м'ясної промисловості. Структура 

м'ясопереробних підприємств та ветеринарно-санітарні вимоги до 

них.  

Ветеринарно-санітарні основи підготовки тварин і птиці до 

забою. Переробка, ВСЕ і ВСО продуктів забою. Морфологія, 

хімічний склад, поживна і біологічна цінність м’яса, зміни м'яса. під 

час зберігання.  

Якість, безпечність та фальсифікація продукції тваринного 

походження; визначення ступеня свіжості та придатності м’яса до 

споживання чи зберігання; дослідження екологічної чистоти 

продуктів харчування. та м’яса, отриманого від хворих тварин. 

76 

2 Т2 ВСЕ І ВСО ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ ЗА ІНВАЗІЙНИХ, 

НЕЗАРАЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ВИМУШЕНОМУ ЗАБОЇ  

ТВАРИН. ХАРЧОВІ ТОКСИКОІНФЕКЦІЇ І ТОКСИКОЗИ 
 

Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою тварин при 

інвазій них хворобах. Диференційна діагностика інвазійних 

захворювань. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою 

тварин при незаразних захворюваннях.  

Харчові токсикоінфекції і токсикози,профілактика та ВСЕ і 

ВСО продуктів забою при вимушеному забої тварин. 

Бактеріологічні дослідження м’яса.  

44 

3 Т3 ВСЕ І ВСО ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ ТВАРИН ПРИ 

ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ, ОТРУЄННІ ТВАРИН ТА  

КОНСЕРВУВАННЯ М´ЯСА 
 

ВСЕ і ВСО продуктів забою тварин і птиці при інфекційних 

хворобах списку А, Б. Передзабійна і післязабійна діагностика 

інфекційних хвороб тварин. Диференційна діагностика інфекційних 

хвороб. Заходи, спрямовані на захист населення від хвороб, 

спільних для тварин і людей. Техніка і методика ВСЕ при 

інфекційних хворобах тварин. ВСО продуктів забою та 

ветеринарно-санітарні заходи. Техніка і методика відбирання 

зразків, пакування для відправки в лабораторію (мікроскопічні і 

бактеріологічні дослідження).  

ВСЕ і ВСО продуктів забою при отруєннях, обробках 

хімічними препаратами (антибіотиками), уражені радіоактивними 

речовинами. Загальні і типові клінічні ознаки при отруєннях тварин. 

Відбирання зразків та порядок токсикологічних досліджень. Методи 

визначення токсикантів та антибіотиків. Техніка і методика відбору 

зразків для токсикологічних досліджень. Патологоанатомічні зміни 

при отруєннях тварин. Технологія і гігієна консервування м’яса та 

ветсанекспертиза консервованих м’ясних продуктів. Методи 

санітарно-гігієнічних досліджень солонини та солоно-копчених 

м’ясних виробів, ковбасних виробів та консервів 

 

70 



ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни 

«Ветеринарно-санітарна експертиза». Самостійна робота студентів в межах, визначених 

тематичним планом дисципліни, проводиться у наступних формах:  

─ тематичне опитування під час лабораторних занять;  

─ окремі тестові завдання поточного контролю; 

─ підготовка презентації або альбому- планшету в схемах. 

 

5.3 Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється 

згідно з кредитно-трансферною системою організації освітнього 

процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 

100-бальною шкалою. Формується з рейтингу виконання семестрової 

роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів та рейтингу 

підсумкового контролю – 40 балів. 

 

Складові оцінки в 60 балів. 
 

Тематичне обговорення під час лабораторних занять (термінологічні 

поняття, методи досліджень тваринницької продукції, вимоги ДСТУ, 

нормативна документація тощо) – до 10 балів/семестр; 

Виконання досліджень на реальних об’єктах – до 10 балів/семестр; 

Поточне тестування (письмово, 2 р./семестр) – 2*10 балів=20 

балів/семестр; 

Підготовка презентації або альбому-планшету в схемах (вид 

діяльності – за бажанням студента) – 20 балів/семестр. 
 

Деталізація системи оцінювання 

РН 03 Тематичне обговорення під час лабораторних занять 

Поточне тестування 

Підсумкове тестування 

РН 09 Тематичне обговорення під час лабораторних занять 

Поточне тестування 

Підсумкове тестування 

РН 12 Тематичне обговорення під час лабораторних занять 

Виконання досліджень на реальних об’єктах  

4 Т4 

 
ВСЕ І ВСО МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ, МЕДУ, 

РИБИ, ЯЄЦЬ  І ПРОДУКТІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

Санітарно-гігієнічний режим виробництва питного молока 

(вимоги нормативних документів) та молочних продуктів. 

Ветеринарно-санітарна експертиза риби,м’яса морських ссавців та 

безхребетних тварин.  

Техніка і методика ВСЕ і ВСО риби та деяких гідробіонтів. 

Морфологічний, хімічний склад риби. ВСО риби при 

захворюваннях. Ветеринарно-санітарна експертиза та санітарна 

оцінка меду та інших продуктів бджільництва.  

Ветеринарно-санітарна експертиза та ветсаноцінка яєць та 

рослинницької продукції. Ветсанекспертиза харчових продуктів на 

господарчих ринках, документація. 

50 
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Поточне тестування 

Підготовка презентації або альбому-планшету в схемах 

Підсумкове тестування 

РН 13 Тематичне обговорення під час лабораторних занять 

РН 14 Тематичне обговорення під час лабораторних занять 

Виконання досліджень на реальних об’єктах  

Поточне тестування 

Підготовка презентації або альбому-планшету в схемах  

Підсумкове тестування 

РН 18 Тематичне обговорення під час лабораторних занять 

Підготовка презентації або альбому-планшету в схемах 

Підсумкове тестування 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Упродовж 7 семестру студенти вивчають матеріал і складають залік, а 

після 8 семестру – іспит. До складання підсумкового контролю (заліку 

та іспиту) допускають студентів, які відвідували лекції та лабораторні 

заняття і мають позитивну поточну успішність (36-60 балів). За роботу 

на парах та самостійну, індивідуальну роботу студент отримує 

максимум 60 балів.  

Критерії 

оцінювання 

Тематичне обговорення питань дисципліни під час 

лабораторних занять 1 бал за повну відповіді; 0,5 балів за неточну 

або неповну відповідь 

Виконання досліджень на реальних об’єктах. Виконання 

практичних завдань та представлення їх викладачу відбувається під 

час лабораторного заняття. Завдання, що виконане методично вірно та 

якісно оцінюється в 1 бал, при порушеннях методик – в 0,5 бала. 

Поточне тестування. На письмовій контрольній студент 

отримує 30-50 питань. 100% правильних відповідей дорівнює 10 

балам. Після проведення тесту його реальний результат в балах 

виставляють в журнал.  

Підготовка презентації або альбому-планшету в схемах 

20 балів – студент грамотно, логічно і чітко розкриває зміст 

наукових термінів та понять, аргументує відповіді, виявляє глибокі та 

міцні знання з теоретичного курсу, вміє використовувати дані 

додаткової літератури. 

19-15 балів – студент вільно володіє матеріалом, дає змістовні 

відповіді на запитання, допускає окремі неточності, виклад матеріалу 

недостатньо логічний. 

14-10 бали – студент неповно характеризує тему, допускає 

значні помилки та неточності, демонструє поверхневе знання 

предмету.  

9-5 бал – студент має фрагментарні знання з курсу, нездатний 

аналізувати, узагальнювати матеріал, робота не відповідає вимогам. 

Підсумкове тестування (залік, екзамен). Використовується 

університетська платформа Moodle. 

Студент отримує 40 тестів із загальної бази таких завдань. 

100% правильних відповідей дорівнює 40 балам. Після закінчення 

підсумкового контролю набрані % переводять в бали (від 1 до 40). В 

журнал та залікову відомість виставляють результати, які 

потрапляють в інтервал 24-40 балів. 

 



6. Результати навчання 

РН 03 Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі тварин у нормі та за патології. 

РН 09 Здійснювати моніторинг щодо біологічного забруднення довкілля 

відходами тваринництва, матеріалами та засобами ветеринарного 

призначення. 

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 

РН 18 Знати законодавчі та нормативні акти щодо нагляду і контролю у 

галузі, правила підготовки фахової документації, здійснювати 

облікову звітність під час фахової діяльності.  

 

7. Пререквізити 

Здобувач вищої освіти для успішного навчання та опанування компетентностями з 

дисципліни «Ветеринарно-санiтарна експертиза» отримує необхідні знання за 

результатами навчання з попередньо прослуханих дисциплін: «Анатомія свійських 

тварин», «Цитологія, гістологія, ембріологія», «Біохімія тварин з основами фізичної та 

колоїдної хімії», «Ветеринарна мікробіологія та імунологія», «Фізіологія тварин», 

«Патологічна анатомія та судова ветеринарія», «Паразитологія та інвазійні хвороби 

тварин», «Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин». 

8. Політики дисципліни 

Політика навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. 

Здобувачам пояснюються цінність набуття нових знань; академічні норми, яких необхідно 

дотримуватися, цінність та функції академічної доброчесності, неприпустимість плагіату, 

необхідність самостійного виконання навчальних завдань та коректного посилання на 

джерела інформації у разі запозичення наукових матеріалів. 

Для студентів з особливим потребами (пропусками занять із поважних причин) 

передбачається інтенсивне використання мобільних технологій навчання, що дає 

можливість цим учасникам освітнього процесу спілкуватися з викладачем для набору 

семестрових балів за умовами даного силабусу. 

В разі пропущення занять без поважних причин студент обов’язково здає планові 

поточні тестові завдання та самостійну роботу контрольні викладачу (максимальна 

кількість за семестр 40 балів). Додаткове опитування для підвищення семестрової оцінки 

не проводиться. 

Окремі моделі роботи на заняттях (наприклад, дослідження зразкiв молока, м´яса, 

риби та iнших харчових продуктiв) розвинути навички практичної роботи в команді.  

Користування мобільним телефоном, планшетом, іншими мобільними пристроями 

під час заняття дозволяється у випадках, передбачених навчальним планом та 

методичними рекомендаціями викладача. 

Протягом викладання дисципліни здобувач освіти може отримати до 10 додаткових 

балів (виступ з презентацією/доповіддю на засіданнях гуртка чи щорічній науковій 



конференції факультету ветеринарної медицини) відповідно до об’єму та якості виконаної 

роботи. 

9. Технічне та програмне забезпечення  

Методичні поради до проведення лабораторних занять, теоретичного курсу і 

самостійної роботи студентів. Атлас хвороб, стенди, плакати, навчальний відеоматеріал: 

мультимедійні презентації, фільми; лабораторія м’яса ЧССР, мультимедійне обладнання 

Acer, мікроскоп бінокуляр XSP-128B; мікроскоп бінокуляр XSP-128B, мікроскоп С-11, 

мікроскоп МБУ-4А, аналізатор молока Master classik, Болгарія; аналізатор молока АМВ-1-

0, Україна; рефрактометр медовий Pal-22S; термостат ТС 80М-2, Україна; ваги аналітичні 

ВЛР-200г, ваги торсійні ВД-500, колекція вологих препаратів (30 шт.), шафа сушильна, 

холодильник для біопрепаратів, середовищ; ареометри, дозатори, настільний бокс, 

витяжна шафа, компресорії, овоскоп, трихінелоскоп, рефрактометр, електроплитка, 

магнітна мішалка, терези різних типів, рН-метр; водяна баня, набори хімічних реагентів 

для дослідження сировини тваринного і рослинного походження та харчових продуктів, 

ареометри, дозатори, лабораторний посуд (колби, циліндри, лійки, піпетки), поживні 

середовища, барвники та реактиви, автоклав, набір інструментів (ножиці, пінцети, 

скальпеля), індикаторні смужки для визначення рН. 

 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
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