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Вченою радою СНАУ  «29» квітня 2016 р., протокол   № 11 
  



ВСТУП 

 Програма Ветеринарно-санітарної навчальної практики складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за 

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

ветеринарно-санітарна практика є першим кроком до ознайомлення студента 

з функціями, обов’язками і діяльністю молодшого лікаря з ветеринарної 

гігієни, санітарії і експертизи.  

 

Зміст навчальної практики. 

1. Навчальна ветеринарно-санітарна практика на тваринницьких 

фермах різних виробничих потужностей. 

 

Студент виконує наступні процедури: допомагає спеціалістам лікувати 

і оглядати тварин; стерилізує хірургічні та акушерські інструменти; 

проводить підготовку пробірок для взяття крові; обробляє місяця ін’єкцій чи 

інших хірургічних втручань; відбирає проби кормів, молока, патологічного 

матеріалу та інших субстратів для лабораторних досліджень; проводить 

підготовку дезрозчинів та заправлення ними постійно діючих дезбар’єрів, 

дезковриків. 

 

2. Навчальна ветеринарно-санітарна практика в ізоляторах для 

тварин, хворих на інфекційні захворювання. 

 

Студент навчається: готувати розчини дезінфектантів для знезараження 

конструктивного обладнання, засобів догляду за тваринами тощо; 

знезаражувати відходи хворих тварин; стерилізувати необхідні хірургічні 

інструменти, голки, шприци тощо; проводити термометрію хворих тварин; 

стежити за санітарним станом приміщень; проводити реєстрацію проведеної 

роботи у відповідному журналі. 

 

3. Навчальна ветеринарно-санітарна практика в лабораторіях 

ветсанекспертизи на агропродовольчих ринках, діагностичних 

установах ветеринарної медицини 

 

Студент повинен навчитися: готувати лабораторний посуд, пробірки, 

інструменти, обладнання для використання; знезаражувати відпрацьований 

матеріал; готувати розчини, реактиви, живильні середовища, матеріал для 

досліджень; стежити за санітарним станом лабораторних приміщень і 

віваріїв, проводити дезінфекцію обладнання; використовувати прилади та 

обладнання для дезінфекції; перевіряти якість підготовки об’єктів для 

проведення дезінфекції (механічне очищення, ремонт конструктивного 

обладнання); брати участь у підготовці дезінфікуючих розчинів, розрахунку 

їх кількості для здійснення певного виду роботи; відбирати проби для 

перевірки якості дезінфекції та пересилати їх до лабораторії; ознайомитися з 

оформленням необхідної документації. 



 

 

1. Мета та завдання навчальної практики: 

1.1. Метою практики є: ознайомити студентів з практичною діяльністю 

лікаря з ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи та його посадовими 

обов’язками, а також засвоїти правила техніки безпеки та особистої гігієни 

під час роботи з хворими та здоровими тваринами, здійснення ветеринарно-

санітарних заходів. 

1.2. Основними завданнями проходження навчальної практики є 

опанувати практичні основі проведення основних ветеринарно-санітарних 

заходів на тваринницьких фермах, ізоляторах для хворих тварин, 

агропродовольчих ринках, діагностичних установах ветеринарної медицини 

тощо. Оволодіти прийомами поводження зі здоровими та хворими тваринами 

та засвоїти основні ланки забезпечення ветеринарно-санітарного 

благополуччя на об’ктах.  

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати: загальні посадові обов’язки молодшого лікаря з ветеринарної 

гігієни, санітарії і експертизи на різних ділянках роботи, правила фіксації 

різних видів тварини та птиці, правила техніки безпеки під час роботи з 

різними видами свійських тварина та птиці. 

вміти: фіксувати тварин різного виду та статево-вікових груп, готувати 

до використання і застосування необхідні інструменти, прилади для надання 

допомоги тваринам, виконувати різні профілактично-лікувальні маніпуляції, 

готувати та використовувати за призначенням різні дезінфікуючі засоби.  

 
На проходження навчальної практики відводиться  30 годин / 1 кредит ЕСТS 

 

 Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 
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