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Діяльність гуртка спрямована на вивчення ветеринарно-санітарної 

експертизи та санітарної оцінки продукції тваринного й рослинного 

походження з акцентом на аналіз ризиків під час її виробництва, переробки, 

зберігання, транспортування та реалізації.  

Заходи, з яких складається діяльність гуртка, проводилися згідно плану 

його роботи на 2018/19 н. р., і включали в себе: набір студентів до гуртка, 

визначення тем досліджень, проведення аналізу чинних нормативних 

документів та нормативно-правових актів України та ЄС щодо безпечності та 

якості харчових продуктів, відпрацювання методів визначення показників 

якості і безпечності продуктів. 

За період з вересня 2018 р. по травень 2019 р. згідно з планом роботи 

гуртку «Ветеринарно-санітарна експертиза» на базі навчальної лабораторії 

№60 членами гуртку проводилися наступні види досліджень: 

1. Визначення якості меду, який надходить до споживчого ринку м. 

Полтави. 

2. Визначення якості сиру, яка надходить до споживчого ринку м. 

Полтави. 

3. Визначення якості кефіру, який надходить до споживчого ринку 

м.Полтави. 

4. Мікробіологічні дослідження м’яса кролів, що надходить у вільну 

реалізацію. 

5. Мікробіологічні дослідження харчових продуктів різних виробників. 

Студентами підготовлено наукові доповіді IV Всеукраїнську наук.-

практич. Інтернет-конференцію «Вирішення сучасних проблем у 

ветеринарній медицині» (м. Полтава, 14–15 лютого 2019 р.). 

За результатами досліджень опубліковано тези: 

Щербакова Н.С., Мовсисян С.А., Передера Ж.О. Визначення якості та 

безпечності молока, що реалізується на споживчому ринку м. Полтава. 

Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині: матеріали ІІ 



Всеукраїнську наук.-практич. Інтернет–конференції, 14–165 лютого 2019 р.: 

тези доп. Полтава, 2019. С. 48–50. 

Щербакова Н.С., Максимова Ю.Ю. Вплив токсичних елементів на 

органолептичні показники молока. Вирішення сучасних проблем у 

ветеринарній медицині: матеріали ІІ Всеукраїнську наук.-практич. Інтернет–

конференції, 15–16 лютого 2018 р.: тези доп. Полтава, 2018. С. 46–48. 

Кіт А.А., Михайлютенко С.М., Кручиненко О.В. Моніторингові 

дослідження меду на вміст пестицидів. Вирішення сучасних проблем у 

ветеринарній медицині: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет-конференції 14-15 лютого 2019 р. Полтава. С. 24–26. 

Проведення підсумкового засідання наукового студентського гуртка. 

Визначення досягнень та недоліків. Складання плану на наступний 

навчальний рік з урахуванням пропозицій та побажань учасників та 

керівника гуртка. 

 

Керівник гуртка, к.вет.н.,  

доцент кафедри паразитології та  

ветеринарно-санітарної експертизи…………….……... Михайлютенко С.М. 

 

 


