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Вступ 

 Практична підготовка студентів аграрних вищих навчальних закладів є 

однією з форм організації навчального процесу та обов’язковим компонентом 

освітньо-професійних програм згідно із ст. 43 Закону України «Про вищу 

освіту». Основним завданням практичної підготовки студентів є забезпечення 

якості підготовки фахівців. Під час практики закладаються основи професійної 

діяльності, умінь і навичок, професійних якостей фахівця. Від якості виконання 

завдань у період проведення практики залежить формування майбутнього 

фахівця ветеринарної медицини. 

Загальні положення 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами і формами 

організації праці, формування у студентів, на базі одержаних ними у 

навчальному закладі знань, професійних умінь, навичок, необхідних для 

прийняття самостійних рішень у реальних ринкових умовах, виховання у 

майбутніх фахівців потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх 

застосовувати в практичній діяльності. 

Нормативні вимоги щодо місця виробничої практики у навчальному 

процесі та їх організаційно-методичного забезпечення визначають: 

Закон України "Про вищу освіту"; 

Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня освіти 

ступеня вищої освіти – магістр галузі знань 21 Ветеринарна медицина 

спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, затверджене 

наказом Міністерства освіти і науки України № 1430 від 21.12.2018 р. 

"Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних 

закладах України", затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 

683 від 05.06.2013; 

"Положення про організацію виробничої практики студентів Сумського 

національного аграрного університету", затверджене ректором  СНАУ 21 липня 

2005 року ;  

ГСВОУ - 04 "Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-

кваліфікаційна характеристика "; 

ГСВОУ - 04 "Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-

професійна програма підготовки "; 

Виробнича (професійна практика) студентів проводиться в 

індивідуальному порядку. Кожен із студентів-практикантів знаходиться в ролі 

помічника (дублера) керуючого відповідним структурним підрозділом 

підприємств аграрної галузі. За наявності вакантних місць студента можуть 

зараховувати на платні посади, якщо робота на цих посадах задовольнятиме 

вимоги програми практики. 

Зміст практики, приблизний перелік робочих місць і тривалість роботи 

студентів під час практики визначається програмами і завданнями виробничої 

практики. Студенти, які навчаються па останньому курсі за індивідуальним 

графіком також можуть бути направлені, в необхідних випадках, на виробничу 
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практику для ознайомлення з обраною спеціальністю і підготовки та збору 

матеріалів для дипломної роботи. 

Вимоги до бази практики  

Основною вимогою до баз виробничої практики є їх здатність забезпечити 

виконання програми практики. 

Визначення баз практики здійснюється адміністрацією навчального 

закладу на основі прямих договорів з підприємствами, організаціями, 

установами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. 

Виробничі (професійні) практики проводяться на виробничих 

підприємствах, установах, об'єднаннях АПК та їх підрозділах.  

За наявності у ВНЗ державних чи регіональних замовлень на підготовку 

фахівців перелік баз практики, як правило, повинен надаватись органами, що 

формували замовлення. У випадку підготовки фахівців за цільовими 

договорами (контрактами) з підприємствами, організаціями, установами, 

фізичними особами бази практик передбачаються цими договорами 

(контрактами). 

Для студентів-іноземців бази практик передбачаються у відповідному 

контракті чи договорі на підготовку фахівців і можуть бути розташовані як на 

території країн-замовників, так і в межах України. Забезпечення студентів-

іноземців навчально-методичною документацією та атестація за результатами 

практики здійснюються на загальних підставах. Студенти мають право 

самостійно підбирати для себе місце виробничої практики і пропонувати його 

деканату для укладання відповідних угод. Для забезпечення виробничої 

практики студентів деканат факультету за участю кафедри та з врахуванням 

зазначених договорів формує перелік підприємств і господарств, які можуть 

забезпечити виконання студентами програми виробничої практики. Відповідно 

до Положення про проведення практики студентів ВНЗ України затвердженого 

Міністерством освіти і науки України від 08.04.1993р. № 93, практика 

проводиться в паспортизованих базах, які відповідають вимогам програми : 

навчально-виробничі і наукові підрозділи інших ВНЗ і наукових установ, 

дослідні господарства, підприємства, організації різних форм власності, які 

мають необхідні умови.  

Підведення підсумків практики. 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. 

Письмовий щоденник-звіт разом з іншими документами (характеристика, 

лист прибуття, сертифікат), подається на рецензування керівнику практики. 

Звіт приймає комісія у складі: декана факультету, зав. кафедри, керівники 

практики, протягом перших 10 днів семестру  після закінчення практики. 

Студент, який не виконав програму практики або не з’явився  в деканат в 

установлені терміни на протязі двох місяців без поважних причин може бути 

надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених 

університетом. 
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Календарний графік проходження практики 
 

 № 

з/п 
Назви робіт 

Тижні проходження практики Відмітки про 

виконання 1 2 3 4 5 6 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Керівники практики: 

 

від вищого навчального закладу   ______ _____________ 
                                                                                (підпис)   (прізвище та ініціали) 

 

від підприємства, організації, установи  ______  _____________ 
                                                                                                      (підпис)     (прізвище та ініціали) 
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 СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗА ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ 

Правила ведення щоденника практики 
 

 За виробничу практику студенти складають такі документи: щоденник та звіт 

(додаток).  

 Додаток 1 

 Форма записів у робочому зошиті у разі проходження практики у 

лабораторії ВСЕ ринка 

  

№ 

п/п 

Дата Суб’єкт 

господарювання, 

адреса 

Наявність 

ветеринарних 

документів 

Назва 

продукту, 

кількість 
1 2 3 4 5 

     

     

     

  

 Продовження 

Дослідження (органолептичні і 

лабораторні) 

Результати  

дослідження 

 

Висновок лікаря 

ветеринарної 

медицини  
6 7 8 

   

   
  

 

 

 

 

 Додаток 2 

 Форма записів у робочому зошиті у разі проходження практики на 

переробному підприємстві 

  
Порядковий 

номер 
Дата Ветеринарно-санітарний 

захід 

 

Результати 

проведеної 

роботи 

 

первинного 

обліку 

повторного  

обліку 

1 2 3 4 5 
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ЗЗВВІІТТ    

ЗЗ  ВВИИРРООББННИИЧЧООЇЇ  ППРРААККТТИИККИИ    

ЗЗ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІНН  
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Розділ І. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА,  

ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 
  

Мета виробничої практики: ознайомитися з роботою об’єктів на яких 

здійснюється державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за якістю 

та безпечністю харчових продуктів (державної лабораторії ветсанекспертизи на 

ринку, господарство, переробне підприємство, підприємства гуртового 

зберігання харчових продуктів) та набути практичних навичок ветеринарно-

санітарного дослідження харчових продуктів та сировини тваринного та 

рослинного походження. 

Здачі практики: провести ветеринарно-санітарний контроль якості і 

безпечності харчових продуктів та сировини тваринного і рослинного 

походження на об’єктах ветсанекспертизи, підконтрольних Держспоживслужбі 

України. 

Зміст виробничої практики: 

Під час проходження виробничої практики в умовах господарства слід 

вести записи про: 

 Оцінку та контроль ризиків (фізичні, біологічні, хімічні) під час 

здійснення контролю харчового ланцюга.  

Проводити відбір, консервування, пакування і пересилання проб 

тваринного, рослинного та біотехнологічного походження для досліджень, 

проводити ветеринарний облік, оформляти звітну документацію.  

Набути практичні навички і використовувати набуті знання з дисциплін 

для професійної діяльності фахівця: уміти визначати на тваринах топографію 

кісток, суглобів, м’язів, кровоносних судин, нервів, внутрішніх органів, 

лімфатичних вузлів тощо; розпізнавати кістки тварин, суглоби, сухожилки, 

зв’язки, фасції, м’язи;  

Приймати участь в організації передзабійної підготовки і забою тварин, у 

післязабійному інспектуванні продуктів забою.  

Аналізувати систему простежуваності – сучасну технологію контролю в 

харчовому ланцюгу для підвищення рівня безпечності харчових продуктів – від 

споживача до виробника (трейсинг) і в зворотному напрямку – від виробника до 

споживача. 

Під конролем керівника з виробництва виявляти джерела збудника 

інфекцій, інвазій, визначати фактори і механізм їх передачі; забезпечувати 

ізольоване утримання хворих та підозрілих у захворюванні на інфекційну чи 

інвазійну хворобу тварин; проводити вимушені щеплення тварин у 

неблагополучній та загрозливій зонах обслуговування.  

Приймати участь у здійсненні заходів, спрямованих на недопущення 

поширення збудника інфекції та інвазії за межі епізоотичного вогнища і 

ліквідацію самого вогнища; не допускати до догляду за тваринами людей 

хворих на зоонози.  

Уміти виконувати клінічні дослідження, проводити заходи щодо відбору і 

формування популяцій тварин із підвищеною природною резистентністю проти 
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хвороб; проводити заходи щодо профілактики стресів за різних технологій 

утримання та транспортування тварин.  

Оцінювати біологічну дію радіаційного опромінення на продуктивних 

тварин; приймати участь у проведенні заходів щодо зниження радіоактивного 

забруднення та дезактивації харчових продуктів. 

На підставі проведених досліджень встановити ветеринарно-санітарну 

оцінку досліджуваного продукту, згідно національного законодавства та 

стандартів. 

Уміти збирати, оброблювати, аналізувати та систематизувати інформацію 

за напрямом виробничої діяльності; володіти органолептичними та 

інструментальними методами (лабораторними та спеціальними) харчових 

продуктів, кормів; аналізувати результати їх досліджень. 

Аналізувати ризики первинного виробництва, переробки, зберігання, 

транспортування та реалізації харчових продуктів і кормів; збирати, обробляти 

та систематизувати інформацію щодо безпечності харчових продуктів і кормів. 

Приймати участь у плануванні та дотримуватися гігієнічних вимог і 

санітарних заходів в умовах підприємства. 

Контролювати гігієнічні вимоги технологічних параметрів консервування 

та зберігання м’ясної сировини, інших продуктів забою й готових харчових 

продуктів, оцінювати їх безпечність та якість. 

Уміти контролювати гігієнічні вимоги та санітарні заходи збору, 

первинної обробки молока, проводити оцінювання безпечності та окремих 

показників якості в установленому порядку; здійснювати інспектування 

молочних і молочно-кислих продуктів.  

Приймати участь у відборі проб риби і рибних продуктів, проводити 

оцінювання безпечності та окремих показників якості в установленому порядку; 

визначати ветеринварно-санітарну оцінку за хвороб.  

Приймати участь у відборі проб харчових яєць та яєчної продукції 

проводити оцінювання безпечності та окремих показників якості в 

установленому порядку; визначати ветеринварно-санітарну оцінку.  

Здійснювати відбір проб рослинної продукції, меду і продукції 

бджільництва, контролювати гігієнічні вимоги та санітарні заходи первинної 

обробки і використання продукції, проводити оцінювання їх безпечності та 

окремих показників якості в установленому порядку.  

Уміти проводити контроль гігієнічних вимог консервування і 

транспортування ендокринноферментної сировини та оцінювати її безпечність і 

якість; проводити контроль гігієнічних вимог технологічної обробки, 

консервування, транспортування та використання кишкової сировини, 

оцінювати її безпечність та якість.  

Проводити контроль гігієнічних вимог технологічної обробки, 

консервування та транспортування шкірянохутрової сировини, оцінювати її 

безпечність та якість і проводити клеймування. 

За результатами проведеної роботи оформити звіт.  
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Звіт з розділу «Ветеринарно-санітарна експертиза, якість і безпека 

продукції тваринництва» 
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Розділ ІІ. Ветеринарна санітарія та гігієна. 

 

Мета виробничої практики: Закріпити теоретичні знання та набути 

практичні навики в проведенні профілактичних протиепізоотичних заходів 

(вакцинацій, діагностичних досліджень, ветеринарно-санітарних заходів) а 

також в діагностиці інфекційних хвороб тварин та птиці та організації 

оздоровчих заходів. 

Задачі практики:  

1. вивчення епізоотичної ситуації в господарстві та районі на підставі 

ознайомлення з документами первинного обліку. 

2. проведення алергічних досліджень, відбору проб крові, профілактичних 

щеплень, дезінфекції, дератизації та ін. згідно технологічних карт, що 

прийняті в господарстві. 

3. встановлення діагнозу та лікування хворих на інфекційні хвороби тварин та 

птиці (якщо такі будуть). 

4. оформлення документації на проведені діагностичні, ветеринарно-санітарні 

та інші протиепізоотичні заходи. Ознайомлення з принципами складання 

планів заходів з профілактики заразних хвороб тварин. 

Зміст виробничої практики:  

Епізоотичну ситуацію в районі студенти вивчають, користуючись 

документами (журналами) ветеринарного обліку в районній лікарні 

ветеринарної медицини. Згідно отриманих даних складається епізоотична карта 

району. Копії документів первинного обліку і епізоотичну карту району 

наводять в додатках. 

Під керівництвом фахівців ветеринарної служби практиканти беруть 

участь в організації та проведенні: алергічних досліджень, відбору проб крові 

для серологічної діагностики, профілактичних чи вимушених щеплень, 

дезінфекції, дезінсекції та дератизації.  

У випадках встановлення неблагополуччя з інфекційної хвороби, 

практикант повинен взяти участь в діагностиці хвороби, складанні плану заходів 

з ліквідації хвороби, а також у реалізації пунктів цього плану. 

За відсутності інфекційних хвороб практиканти аналізують плани заходів 

з профілактики заразних хвороб тварин, копії яких наводять в додатках, та 

роблять висновки. 

Всі заходи щодо заразних хвороб, які проводились за участю практиканта, 

слід оформити у вигляді журналу реєстрації протиепізоотичних заходів 

(облікова форма № 2-вет, наведена нижче). В ньому реєструють: діагностичні 

дослідження, профілактичні і вимушені щеплення, протипаразитарні обробки 

тварин, включаючи риб і бджіл, ветеринарно-санітарні роботи (дезінфекції, 

дезінсекції, дезінвазії та дератизації).  

В звіті з розділу студенти повинні описати методику проведення 

зазначених заходів, їх результати, обґрунтувати використання обраних 

біопрепаратів, лікарських засобів чи дезінфектантів. 
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Звіт з розділу «Ветеринарна санітарія та гігієна» 
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Висновок______________________________________________________________ 
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район ________________________________ 

господарство__________________________ 

населений пункт_______________________ 

 

АКТ 

від  “____” ________________ 20__року 

 Ми, що нижче підписалися ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(посада і прізвище спеціалістів ветмедицини, що проводили дезінфекцію, дезінсекцію дератизацію)  

в присутності ________________________________________________________________________ 
(вказати , хто із адміністрації господарства був присутнім, 

 

____________________________________________________________________________________________ 
прізвища,  посади) 

в період з "___" по "____" ________________ 20___р. 

провели ______________________ дезінфекцію в зв’язку неблагополуччям по  _______________ 

           (профілактичну, поточну або заключну)       (вказати хворобу) 

приміщень __________________________________________________________________________ 

(яких і скільки м2 чи території навкруг приміщення) 

предметів догляду ____________________________________ гноєзбірників __________________ 

(яких, скільки)       (місткість) 

та іншого ____________________________________________________________________ 

 Дезінфекція (дезінсекція, дезінвазія, дератизація) проведена __________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

концентрація дезрозчину ________________ температура повітря в приміщенні _______________ 

температура дезрозчину _________ кількість дезрозчину на 1 м2 площі /аерозолю на 1 м3 ________ 

 Техніка, що застосовувалася _____________________________________________________ 

Після дезінфекції приміщення залишили закритим на __________ год.  

Після провітрювання годівниці, перегородки помили водою. 

Всього оброблено: 

приміщень ___________________________  м2. вигулів_______________________________ м2. 

території _____________________________ м2. предметів догляду ______________________ шт. 

Всього витрачено: _______________________________________________ 

(яких, скільки засобів) 

Контроль якості дезінфекції проведений _________________________________________________ 

(ким, результат, номер експертизи) 

Акт складений на проведення дезінфекції та списання _____________________________________ 

        (найменування препаратів, кількість) 

  Підписи:        

    



Щоденник-звіт з виробничої практики 

19 

 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці 
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(назва підприємства, організації,  установи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи  

______________ _____________________ 

    (підпис)                              (прізвище та ініціали) 

 

Печатка 

    «______» __________________  20 __ року 
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Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про 

проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року   

Оцінка:  

за національною шкалою____________________  
                                                          (літерами) 

кількість балів _________________________________ 
    (цифрами і літерами) 

Керівник практики від  вищого навчального закладу  

____________        _________________________________ 
        (підпис)                                     (прізвище та ініціали) 



Щоденник-звіт з виробничої практики 

21 

 

Укладачі: 
Нечипоренко О.Л.  

Фотіна Т.І.  

Березовський А.В. 

Касяненко О.І. 

Петров Р.В. 

Нагорна Л.В. 

Лівощенко Л.П. 

Фотін О.В. 

Назаренко С.М. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щоденник-звіт з виробничої практики Суми, 2020. – 36 с. 

 

 

 

Суми, РВВ Сумського національного аграрного університету  

вул. Герасима Кондратьєва, 160. 

 

 

Зав. редакцією      __________________ 

Коректор        __________________ 

Тех. редактор      __________________ 

 

 

Підписано до друку «______»______________________ р. 

 

Умовно друк. арк..  4,5            Тираж 100 екз.         Замовлення №____ 


	Загальні положення
	Вимоги до бази практики
	Підведення підсумків практики.
	Календарний графік проходження практики
	Правила ведення щоденника практики
	Розділ ІІ. Ветеринарна санітарія та гігієна.
	Звіт з розділу «Ветеринарна санітарія та гігієна»
	Відгук і оцінка роботи студента на практиці
	Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

