
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА 

БІОТЕХНОЛОГІЙ

Галузь знань 21 «Ветеринарна медицина»

Спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза»



Ветеринарно-санітарна експертиза являє собою комплекс
діагностичних і спеціальних досліджень з метою оцінки
безпечності та якості сировини тваринного і рослинного
походження, харчових продуктів, що призначаються для
харчування людей, переробки і годівлі тварин.

Основним завданням ветеринарно-санітарної експертизи є
попередження інфекційних та інвазійних хвороб людей,
характерних для тварин, збудники яких передаються через
харчові продукти, кормові і технічні продукти тваринного і
рослинного походження.



Обираючи спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна,
санітарія і експертиза» Ви маєте можливість стати
фахівцем-експертом з дослідження якості і безпечності
харчових продуктів, а також державним інспектором з
контролю за дотриманням законодавства про харчові
продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я і благополуччя тварин.



ПЕРЕВАГИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
Високий попит на спеціалістів

Гідні заробітні плати

Робота у комфортних умовах

Можливість кар’єрного росту

Можливість знайти роботу у будь-якій сфері та
галузі



Наші випускники мають підготовку з 
питань:

•контролю дотримання чинних нормативно-правових актів стосовно гігієни
тварин, гігієни харчових продуктів і кормів;

•організації сучасних методів ветеринарного обслуговування тваринництва;

•організації та контролю виконання гігієнічних вимог і санітарних заходів,
спрямованих на дотримання вимог загальної профілактики хвороб тварин і
забезпечення їх здоров’я відповідно до концепції «Єдиного здоров’я»;

•контролю за передзабійною підготовкою та забоєм тварин, післязабійного
інспектування продуктів забою, забезпечення простежуваності;



•організації та контролю дотримання гігієнічних вимог щодо виробництва та обігу
харчових продуктів упродовж усього харчового ланцюга;

•володіння методиками відбору проб і методами досліджень безпечності та
якості харчових продуктів і кормів;

•проведення моніторингу залишків токсикантів, забруднюючих речовин та
ветеринарних препаратів у харчових продуктах;

•проведення державного контролю за технологічними процесами виробництва
та обігу об’єктів санітарних заходів з метою управління ризиками;

•проведення державного аудиту на потужностях з виробництва та обігу харчових
продуктів і кормів згідно із системою управління безпечності харчових продуктів
(HACCP/ISO 22000) та контроль системи моніторингу для кожної критичної точки
управління під час виробництва продукції.



Працевлаштування – основними місцями роботи

фахівців з ветеринарної гігієни, санітарії і

експертизи є установи системи державної та

приватної ветеринарної медицини, які здійснюють

ветеринарно-санітарний та санітарно-гігієнічний

контроль надходження і забою тварин, переробку,

зберігання, транспортування та реалізації продукції

тваринного і рослинного походження, зокрема:



 управління Держпродспоживслужби України та її територіальні органи;

 лабораторії ветеринарної медицини (державні,

уповноважені, приватні);

 державні лабораторії ветеринарно-санітарної

експертизи на агропромислових ринках;

 у торгівельній мережі (магазини, супермаркети,

продовольчі склади, оптові бази);

 переробні підприємства м’ясної, молочної і

рибної промисловості (м’ясокомбінати, бойні,

забійно-санітарні пункти, птахокомбінати,

птахобойні, рибокомбінати, рибодобувні судна,

ковбасні цехи, цехи з виготовлення напівфабрикатів тощо);

Погосян Тетяна Владиславівна –
випускниця 2011 р. Працівник лабораторії
ветеринарно-санітарної експертизи на
ринку.



 підприємства з виробництва ветеринарних препаратів,

субстанцій;

 підприємства з виробництва та зберігання готових кормових

добавок та преміксів для тварин;

 утилізаційні ветеринарно-санітарні заводи;

 холодильники, холодокомбінати;

 пасіки;

 тваринницькі ферми, комплекси;

 центри з ідентифікації тварин;

 мисливські господарства;



 Регіональна служба ветеринарного контролю

на державному кордоні України та транспорті;

 науково-дослідні установи Національної

академії аграрних наук України;

 навчальні заклади І−ІV рівнів акредитації тощо;

 науково-дослідні установи судових експертиз

України;

 установи держстандартметрології;

 шкіряно-хутрові заводи;

 центри утримання безпритульних домашніх і диких тварин.



Терміни і форми навчання за 

спеціальністю 212 

«Ветеринарна гігієна, санітарія 

і експертиза»

ступінь вищої освіти – магістр, 

термін навчання – 6 років (на основі повної 
загальної середньої освіти); 1 рік 4 місяці (на 

основі ОКР «Бакалавр»),

форма навчання - денна



Міжнародне співробітництво



Наукова робота студентів у багатопрофільній 
лабораторії ветеринарної медицини ОДАУ



Наукова робота студентів у багатопрофільній лабораторії 
ветеринарної медицини ОДАУ



ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ



Активне студентське життя та дозвілля



Практична підготовка



Практична підготовка



Наукова робота студентів



Ми завжди раді Вас бачити у 
стінах нашого університету! 

Двері факультету ветеринарної 
медицини та біотехнологій 

відкриті щодня!!! 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ:

65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13.

Довідки за телефонами: 785-10-43, 722-27-28, hppt://osau.edu.ua


