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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Методика дослідної справи у ветеринарній гігієні та санітарії  

(назва) 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Галузь знань 21 – Ветеринарна медицина 
                            (шифр і назва) 

Спеціальність _212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза 
                              (шифр і назва) 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Обов’язкова 

Загальна кількість годин  150 

Кількість кредитів ECTS  5 

Форма контролю Залік 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Рік підготовки 2021-2022 2021-2022 

Семестр 2 2 

Лекційні заняття 20 год. 20 год. 

Практичні, семінарські заняття –  год. –  год. 

Лабораторні заняття 30 год. 30 год. 

Самостійна робота 100 год. 100 год. 

Індивідуальні завдання – год. – год. 

Кількість тижневих аудиторних   

годин для денної форми 

навчання 

 

5 год. 

 

 

5 год. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета і завдання дисципліни “Методика дослідної справи у ветеринарній 

гігієні та санітарії ”. 

Вивчення дисципліни передбачає оволодіння сучасними методами 

фізичних, хімічних, біохімічних та інших методів досліджень, що 

використовуються у гігієні тварин та гігієні харчових продуктів.  

Дисципліна забезпечує теоретичну підготовку та набуття практичних 

навиків з будови та принципів роботи сучасного обладнання для проведення 

досліджень в тваринництві, знайомить з методами визначення хімічного складу 

кормів, тканин, контролю за фізіологічним станом тварин, показниками 

продуктивності тварин та якості і безпечності продукції тваринництва та 

рослинництва. 

Завдання:  

набуття теоретичних знань і практичних навиків з метою професійної 

діяльності, а саме: 

- оволодіння будовою та принципами роботи обладнання і сучасними 

методами потенціометричних, хімічних, ферментативних, спектроскопічних та 

ЯМР – досліджень, що використовуються в гігієні тварин та гігієні харчових 

продуктів; 

- оволодіння навиками планування, організації, проведення наукових, 

науково-господарських та виробничих експериментів; 

- набуття здобувачами знань та вмінь щодо аналізу, інтерпретації, обробки 

матеріалів досліджень; 

- оволодіння навиками роботи з літературними джерелами, підготовкою 

матеріалів публікацій, презентації результатів роботи, підготовки 

дисертаційного дослідження та захисту матеріалів; 

- проводити об’єктивне фахове оцінювання сучасних промислових 

технологій, зважуючи на позитивні і негативні наслідки їхнього застосування у 

тваринництві та ветеринарній медицині; 

- планування і проведення комплексних ветеринарно-санітарних, еколого-

гігієнічних заходів, спрямованих на оптимізацію екологічного середовища та 

відтворення пошкоджених сегментів його. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен  

знати: теоретичні основи постановки наукового завдання, планування, 

організації та проведення наукових, науково-виробничих та виробничих 

експериментів, а також основні методи досліджень, що використовуються для 

оцінки санітарно-гігієнічного стану тваринницьких об’єктів та тваринницької 

продукції. 

вміти: планувати, організовувати, проводити наукові дослідження, 

обробляти, аналізувати, захищати та публікувати одержані результати 

досліджень. 
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Модуль 1. Планування та організація наукових експериментів 

 

Тема 1. Вступ. Класифікація наук. Предмет і методи дисципліни. 

Зв’язок дисципліни з іншими науками – 15 год. 

 

Предмет досліджень у ветеринарній гігієні та санітарії. Дослідницька 

лабораторія вимоги і правила роботи в наукових лабораторіях  

 

 

Тема 2. Методологія наукових досліджень. Методи організації 

наукових експериментів – 15 год. 

 

Види і методи аналізу, що використовуються в наукових дослідженнях. 

Обладнання лабораторії, хімічні реактиви, хімічний посуд. 

 

Тема 3. Специфіка та методи проведення дослідів з тваринами – 15 

год 

 

Вимоги до проведення дослідів на різних видах тварин. Заходи особистої 

безпеки. Гігієна та санітарія як об’єкт дослідження.  

 

Тема 4. Тематика наукових досліджень – 15 год. 

 

Вибір теми наукових досліджень, вимоги до кваліфікації дослідників. 

Структура та план наукових досліджень.  

 

 

Тема 5. Методика дослідної справи у ветеринарній гігієні та санітарії 

– 15 год. 

 

 Основні етапи проведення наукових експериментів на тваринах. 

Експертна оцінка тем досліджень та їх фінансування. 

 

Модуль 2. Спеціальні методи досліджень у ветеринарній гігієні та санітарії 

 

Тема 6. Математична обробка результатів досліджень. – 15 год. 

 

Види статистичної обробки результатів досліджень. Призначення 

математичної обробки в дослідженнях на тваринах. Основні формули 

розрахунків. Критерії достовірності Стьюдента. Статистична обробка 

результатів досліджень для малої і великої вибірок.  
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Тема 7. Вимоги до проведення наукових досліджень. Оформлення 

документації – 15 год. 

 

Принципи вибору тваринницьких господарств для проведення дослідів. 

Проведення виробничих та науково-виробничих дослідів. Розрахунок 

економічної ефективності наукових розробок у тваринництві.  

 

Тема 8. Види наукових публікацій, їх класифікація – 15 год. 

 

Наукові статті, монографії, дисертації, автореферати дисертацій, тези 

доповідей. Патенти, авторські свідоцтва, вимоги до їх оформлення та 

одержання. Права власників патентної інформації. Винахідницька діяльність. 

Правила роботи з літературними джерелами, їх оформлення, систематизація.  

 

Тема 9. Наукова доповідь. Оформлення – 15 год. 

 

Структура, правила підготовки. Презентація, її види і правила оформлення. 

Науковий виступ, наукова дискусія.  

 

Тема 10. Розрахунок економічного та соціального ефекту в наукових 

дослідженнях – 15 год. 

 

Розрахунок попередженого збитку у ветеринарній санітарії та гігієні, правила 

проведення.  
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 3. ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

- повного терміну денної, заочної та вечірньої форм навчання 

Назви тем 

Ти

жні 

Кількість годин 

денна форма заочна (вечірня) форма 

усьо

го  

у тому числі усьо

го 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 

14 

Модуль 1 (ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ 

ЕКСПЕРИМЕНТІВ) 

Тема 1 Вступ. 

Класифікація наук. 

Предмет і методи 

дисципліни. Зв’язок 

дисципліни з іншими 

науками 

1 15 2  3  10 15 2  3  10 

Тема 2. Методологія 

наукових досліджень. 

Методи організації 

наукових експериментів 

2 15 2  3  10 15 2  3  10 

Тема 3. Специфіка та 

методи проведення 

дослідів з тваринами – 15 

год 

3 15 2  3  10 15 2  3  10 

Тема 4. Тематика 

наукових досліджень. 
4 15 2  3  10 15 2  3  10 

Тема 5 Інформаційне 

забезпечення наукових 

досліджень. 
5 15 2  3  10 15 2  3  10 

Разом за розділом 1  75 10  15  50 75 10  15  50 

Модуль 2 (СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ У 

ВЕТЕРИНАРНІЙ ГІГІЄНІ ТА САНІТАРІЇ ) 
Тема 6. Математична 

обробка результатів 

досліджень. 
6 15 2  3  10 15 2  3  10 

Тема 7. Вимоги до 

проведення наукових 

досліджень. Оформлення 

документації. 

7 15 2  3  10 15 2  3  10 

Тема 8. Види наукових 

публікацій, їх 

класифікація.  
8 15 2  3  10 15 2  3  10 

Тема 9. Наукова 

доповідь. Оформлення.  
9 15 2  3  10 15 2  3  10 

Тема 10. Розрахунок 

економічного ефекту в 

наукових дослідженнях 
10 15 2  3  10 15 2  3  10 

Разом за розділом 2  75 10  15  50 75 10  15  50 

Усього годин  150 20  30  100 150 20  30  100 
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5. Теми лабораторних занять 

№ 

п/п 

Назва роботи Обсяг, 

год 

Модуль 1 (ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ 

ЕКСПЕРИМЕНТІВ) 

1 Загальні правила роботи в дослідницькій лабораторії.  2 

2 Підготовка хімічного посуду до роботи в науковій лабораторії. 2 

3 Підготовка реактивів, їх класифікація, правила зберігання та 

використання. 

2 

4 Правила роботи з лабораторними тваринами. Віварії їх види та 

призначення. 

2 

5 Робота з біологічними зразками. Пробопідготовка. Зберігання та 

використання зразків тканин і рідин для досліджень. 

2 

6-7 Рандомізація в наукових експериментах. Колоквіум 1 4 

Модуль 2 (СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВЕТЕРИНАРНІЙ 

ГІГІЄНІ ТА САНІТАРІЇ ) 

8 Методи досліджень, кількісний та якісний аналіз. 2 

9-11 Критерій Стьюдента, Тьюкі, поправка Бонфероні та їх застосування 6 

12 Клінічні та гематологічні дослідження, їх інтерпретація. Біохімічні 

показники тканин організму тварин. 

2 

13 Оптичні методи досліджень у тваринництві. Фотоколориметрія. 

Принцип роботи фотоелектроколориметра. Визначення 

концентрації речовин в розчинах методом фотоелектроколориметрії. 

2 

14 Методи спектрометрії полум’я. Застосування методів спектрометрії 

полум’я у тваринництві. Атомна абсорбція 

2 
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15 Імуноферментний аналіз та його застосування у тваринництві. 

Хроматографія. Тонкошарова, паперова. Іонообмінна 

хроматографія. Рідинна та газова хроматографія. Прилади та 

призначення. Колоквіум 2 

2 

 Всього 30 

 

Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Підготовка та оформлення робочого зошита для даних 

первинної документації. 

17 

2 Тема і завдання дисертаційної роботи 17 

3 Програма дисертаційного дослідження 17 

4 Характеристика бази наукових досліджень 17 

5 Оформлення списку джерел літератури за різними стилями 17 

6 Підготовка тези наукових досліджень за темою дисертації 15 

 Разом  100 

 

7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ, КОМПЛЕКТИ ТЕСТІВ 

ЗАЛІК 

 

1. Розставте у відповідності 

1. екстракція використовується для А. підвищення вмісту окремого 

компоненту в розчині 

2. концентрація використовується для В. переведення речовини з розчину в 

тверду фазу 

3. кристалізація використовується 

для 

С. вилучення певних розчинів з розчину 

2. Розставте у відповідності 

1. буферні розчини крові А. гідрофосфат натрію, оксалат калію 

2. буферні розчини для калібрування 

розчини для калібрування рН-метра 

В. гідрофосфат натрію, гідрокарбонат 

натрію 

3. сполуки, що не проявляють буферні 

властивості 

С. азот, ретинол 

3. Розставте у відповідності 

1. які науки відносяться до 

фундаментальних? 

А. рослинництво, тваринництво, 

ветеринарна медицина 
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2. які науки відносяться до 

прикладних? 

В. біогеохімія, біофізика, біоетика 

3. які науки відносяться до 

комплексних? 

С. математика, фізика, хімія, біологія, 

генетика 

4. Розставте у відповідності 

1. Метод відокремлених груп включає 

метод: 
А. відокремлених груп 

2. Метод інтегральних груп включає 

метод: 

В. однояйцевих двійнят 

3. Принцип аналогічних груп 

передбачає метод: 

С. багатофакторного комплексу 

5. Розставте у відповідності 

1. Обладнання для титрування: А. мірні колби, циліндри, стакани 

2. Обладнання для вимірювання 

об’єму рідини. 

В. бюретки 

3. обладнання для відгонки речовин. С. роторний випарювач, водяні 

холодильники 

6. Розставте у відповідності 

1. Пробірки бувають А. з білою, синьою, червоною 

стрічкою 

2. Колби бувають В. мірні, круглодонні, плоскодонні 

3. Фільтри бувають С. градуйовані, центрифужні, з 

притертою пробкою 

7. Розставте у відповідності 

1. Для визначення маси речовин 

використовують 
А. флуориметри 

2. Для визначення густини рідин 

використовують 

В. терези 

3. Для визначення інтенсивності 

випромінювання використовують 

С. ареометри 

8. Розставте у відповідності 

1. Методом фотоелектроколориметрії 

визначають вміст у зразках 
А. жир, жиророзчинні вітаміни 

2. Методом атомної абсорбції 

визначають концентрацію 

В. міді, цинку, заліза, кобальту 

3. Які речовини визначають методом 

екстракції? 

С. білку, глюкози, сечовини 

9. Розставте у відповідності 

1. Монохроматичне світло 

використовується у 

А. атомно-абсорбційних 

спектрофотометрах 

2. Поліхроматичне світло 

використовується у 

В. спектрофотометрах 

3. Поглинання світла вільними С. фотоелктроколориметрах 
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атомами речовини використовується у 

10. Розставте у відповідності 

1. Яка основна умова для фотометрії? А. перехід речовини в забарвлену 

сполуку 

2. Основна вимога для виконання 

досліджень методом поляриметрії: 

В. проведення електричного струму 

розчином 

3. Основна умова кондуктометрії С. оптична активність речовини 

11. Розставте у відповідності 

1. Кількість тварин для наукового 

досліду 
А. 50-100 

2. Кількість тварин для науково-

господарського досліду 

В. 3-5 

3. Кількість тварин для виробничого 

досліду 

С. 100 і більше 

12. Що є обов’язковим при 

оформленні робочого журналу? 

13. Вкажіть прилади для визначення 

вмісту мікроелементів у зразках. 

1. коментар результатів 1. газовий хроматограф 

2. запис лише ручкою 2. атомно-абсорбційний 

спектрофотометр 

3. прошнурування журналу 3. рН-метр 

4. наскрізна нумерація сторінок   

5. заповнення журналу простим 

олівцем 

  

14. Назвіть види наукових дослідів. 15. Призначення якісного аналізу 

1. науковий 1. для визначення кількості речовини 

у зразку 

2. виробничий 2. для переведення речовини в інший 

стан 

3. разовий 3. для визначення наявності 

досліджуваної речовини у зразку 

4. довгостроковий   

16. Твердження, яке сприймається 

без доказів - це 

17. Вкажіть правильну 

класифікацію наук. 

1. аксіома 1. фундаментальні 

2. теорема 2. прикладні 

3. гіпотеза 3. стандартні 

  4. нестандартні 

  5. програмовані 

18. Де проводяться наукові 

експерименти? 

19. Метод груп-періодів має такі 

варіанти: 

1. в лабораторіях 1. метод періодів 

2. в віваріях 2. метод паралельних груп-періодів 

3. в польових умовах 3. метод поєднання груп 
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4. в боксах 4. без груп 

5. у виробничих умовах   

20. Роздуми з певного питання, 

логічні припущення, що вимагають 

експериментального підтвердження 

називають... 

21. В науковій лабораторії 

забороняється: 

1. гіпотеза 1. вживати їжу 

2. теорема 2. користуватися косметикою 

3. аксіома 3. палити 

  4. вмикати електроприлади 

  5. стерилізувати інвентар 

22. Назвіть небезпечні фізичні 

фактори при роботі в хімічній 

лабораторії: 

23. Кювети для КФК-2 бувають 

наступні: 

1. підвищений вміст мікроорганізмів 

у повітрі  

1. на 0,1 мм 

2. підвищений рівень вібрації 2. на 500 мм 

3. підвищений рівень статичної 

електрики 

3. на 5 мм 

4. знижений вміст кисню в повітрі 4. на 1 мм 

5. підвищений рівень шуму 5. на 1000 мм 

  6. на 3 мм 

24. Назвіть прилад, що дозволяє 

визначити оптичну густину розчину 

при певній довжині хвилі. 

25. В якому діапазоні дозволяє 

визначати рН іономір типу І-130? 

1. спектрофотометр 1. 5-25 

2. іономір 2. 1-14 

3. полярограф 3. 0-3 

26. Для визначення вмісту кальцію в 

плазмі крові методом 

фотоелектроколориметрії необхідно: 

27. Для визначення вмісту фосфору і 

кальцію в кормі рослинного 

походження методом 

фотоелектроколориметрії необхідно 

пробу: 

1. пробу мінералізувати 1. мінералізувати 

2. концентрувати 2. видалити клітковину 

3. пробопідготовка не виконується 3. знежирити 

28. Для визначення вмісту жиру у 

пробах кормів рослинного 

походження використовують таке 

обладнання: 

29. Назвіть метод в якому 

використовуються антитіла. 

1. прилад  Кьєльдаля 1. імуноферментний аналіз 

2. апарат Сокслета 2. полярографія 

3. прилад Сирєнєва 3. потенціометрія 
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30. При потенціометрії з використанням іонселективних електродів 

можна визначати концентрації: 

1. нітрат-іону 

2. глюкози 

3. натрію 

8. Методи навчання 

Лекції, практичні заняття з використанням розрахунково-аналітичних 

завдань, роботи з реактивами та обладнанням хімічної лабораторії 

Годин у тиждень – 4, тижнів на вивчення – 10 

 
9.  Форми контролю 

- поточний (опитування, тестування); 

- підсумковий – залік (письмовий). 

10.  Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль 
Рейтинг з 

навчальної 

роботи 

R НР 

Рейтинг з 

додаткової 

роботи 

R ДР 

 

Рейтинг 

штрафний 

R ШТР 

 

Підсумкова 

атестація 

(екзамен 

чи залік) 

Загальна 

кількість 

балів 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100 

Примітки. 1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему 

навчання в НУБіП України», затвердженого ректором університету 03.04.2009 

р., рейтинг студента з навчальної роботи R НР стосовно вивчення певної 

дисципліни визначається за формулою 

0,7· (R(1)
ЗМ · К(1)

ЗМ +  ... + R(n)
ЗМ · К(n)

ЗМ ) 

RНР = --------------------------------------------------------   + RДР - RШТР,   

                                                         КДИС 

де R(1)
ЗМ, … R(n)

ЗМ − рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною 

шкалою; 

     n − кількість змістових модулів;  

     К(1)
ЗМ, … К(n)

ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим 

навчальним планом для відповідного змістового модуля; 

     КДИС = К(1)
ЗМ + … + К(n)

ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених 

робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі; 
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R ДР − рейтинг з додаткової роботи; 

R ШТР − рейтинг штрафний. 

Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К(1)
ЗМ =  …= К(n)

ЗМ. 

Тоді вона буде мати вигляд 

                                                  0,7· (R(1)
ЗМ  +  ... + R(n)

ЗМ ) 

RНР = ------------------------------------    + RДР - RШТР. 

                                                                        n 

Рейтинг з додаткової роботи R ДР додається до R НР і не може 

перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам 

рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, 

але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.  

Рейтинг штрафний R ШТР не перевищує 5 балів і віднімається від R НР. 

Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які 

матеріал змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка 

роботи, пропускали заняття тощо. 

2. Згідно із зазначеним Положенням підготовка і захист курсового 

проекту (роботи) оцінюється за 100 бальною шкалою і далі переводиться в 

оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 

11. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, 

бали 

Оцінка національна 

за результати складання 

екзаменів заліків 

90 – 100 Відмінно 

Зараховано 74 – 89 Добре 

60 – 73 Задовільно 

0 – 59 Незадовільно Не зараховано 
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