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ВСТУП 

 Програма навчальної практики «Ветеринарна гігієна та санітарія тварин» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Навчальна 

практика з ветеринарної гігієни та санітарії тварин спрямована на набуття 

компетентностей молодшими лікарями з ветеринарної гігієни, санітарії і 

експертизи .  

 

Зміст навчальної практики. 

 

Студент повинен навчитися: проводити дослідження наступних об’єктів: 

грунт, повітря, вода. Визначати фізичні, хімічні та біологічні показники ґрунту 

та води. Проводити санітарно-гігієнічну оцінку тваринницьких приміщень. 

Визначати санітарний стан гноївки та гноєсховищ. Проводити аналіз і оцінку 

проектів ферм, обладнання; проводити контроль: якості будівництва, догляду за 

тваринами, виконання гігієнічних вимог при утриманні тварин, експлуатації 

обладнання; прийняття необхідних заходів щодо усунення гігієнічних 

порушень. Проводити санітарно-гігієнічну оцінку технології утримання різних 

видів тварин; приймати певні рішення щодо усунення технологічних і 

гігієнічних недоліків. 

 

 

1. Мета та завдання навчальної практики: 

1.1. Метою практики є: ознайомити студентів з методиками визначення 

санітарно-гігієнічних показників в господарствах різних виробничих 

потужностей з вирощування різних видів продуктивних сільськогосподарських 

тварин та птиці, для забезпечення концепції «Єдине здоров’я».  

 

1.2. Основними завданнями проходження навчальної практики є: 

опанування методик визначення параметрів мікроклімату в господарствах 

різних виробничих потужностей з вирощування різних статево-вікових та 

видових груп тварин; відпрацювання техніки відбору середніх проб води, 

грунтів та різних видів кормів, які застосовуються для годівлі продуктивних 

тварин та птиці; визначення санітарно-гігієнічного стану виробничих 

приміщень; освоїти основні методики забезпечення ветеринарно-санітарного 

благополуччя в умовах  господарств з пирощування різних видів продуктивних 

тварин та птиці.  

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати: практичні основи гігієни сільськогосподарських тварин, впливу 

зовнішніх факторів на здоров’я та життєдіяльність тварин. Практичні основи 

біологічних, фізичних, хімічних властивостей ґрунтів, води, кормів; 

фізіологічний стан та продуктивність тварин. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо 

розміщення тваринницьких ферм, їх благоустрою, розміщення тваринницьких 



приміщень, їх конструктивних особливостей; гігієнічне значення властивостей 

будівельних матеріалів, обладнання, вентиляції, обігріву; правила догляду за 

тваринами в стійловий та літній періоди року. Гігієнічні особливості утримання 

різних видів сільськогосподарських тварин, відповідно технологій утримання 

різних видів сільськогосподарських тварин. 

вміти: визначати показники мікроклімату: (температуру, газовий склад 

повітря, вологість, бактеріальну забрудненість повітря, швидкість його руху, 

освітленість приміщень тощо). Визначати за допомогою приладів, спеціальних 

лабораторних досліджень фізичні та хімічні властивості: води, кормів; 

розробляти заходи спрямовані на поліпшення санітарно-гігієнічних умов 

утримання тварин. Проводити аналіз і оцінку проектів ферм, обладнання; 

проводити контроль: якості будівництва, догляду за тваринами, виконання 

гігієнічних вимог при утриманні тварин, експлуатації обладнання; прийняття 

необхідних заходів щодо усунення гігієнічних порушень. Проводити санітарно-

гігієнічну оцінку технології утримання різних видів тварин; приймати певні 

рішення щодо усунення технологічних і гігієнічних недоліків. 

 

На проходження навчальної практики відводиться  15 годин  

 

 Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 
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