
 1 

Млинівський державний технолого-економічний коледж 

 

Інструкційна картка 

Навчальна практика № 9. 

 

Дисципліна: Внутрішні незаразні хвороби с/г тварин. 

Вид заняття: навчальна практика, самостійна робота. 

Місце проведення: клініка коледжу, навчально-дослідне господарство. 

Тривалість заняття: 270 хв. 

Тема: Складання супровідної документації на матеріал, який відправляється в 

лабораторію. 

Мета заняття: Навчити cкладати супровідну документацію на матеріал, який 

відправляється в лабораторію. 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: бланки 

супровідних на матеріал у лабораторію ветеринарної медицини, бланки 

описів проб кормів, крові, сечі, молока. 
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Самостійна робота 

 

Зміст, послідовність виконання завдань. 

 

Завдання 1. Скласти супровідну на патологічний матеріал при підозрінні 

на отруєння, який відправляється в лабораторію ветеринарної 

медицини. 

Методичні вказівки 

Супровідна на патологічний матеріал заповнюється за наступною 

формою: 

 

СУПРОВІДНА 

 

До ________________________________ державної лабораторії 

ветеринарної медицини 
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 Адреса __________________________________________________ 

 

 При цьому направляється ________________________________________ 
(пат. матеріал, кількість) 

_______________________________________________________________ 

від _________ інвентарний номер ________ рік народження ________ 
       (вид тварин) 

жива маса ______ стать ________ порода ___________________ 

 що належить: назва господарства _________________________________ 

_______________________ район __________________________ область 

 для ___________________________________________________________ 
(вид дослідження) 

 

 Дата направлення проб __________________________________________ 
 

 За проведені дослідження оплату гарантуємо. Наш рахунок ____________ 

 

 Директор підприємства _________________________   _______________ 
 (підпис) 

 

 Лікар ветеринарної медицини ______________________   _____________ 
      (підпис) 

 

 

Завдання 2. Скласти супровідну на проби кормів, крові, сечі, молока, які 

відправляються в лабораторію ветеринарної медицини. 

Методичні вказівки 

Супровідна на проби кормів, крові, сечі, молока заповнюється за 

наступною формою: 

 

СУПРОВІДНА 

 

До ________________________________ державної лабораторії 

ветеринарної медицини 

 Адреса __________________________________________________ 

 

 При цьому направляється ___________ проб ________________________ 
          (кількість)   (крові, сечі, молока) 

 

від _________ інвентарний номер ________ рік народження ________ 
       (вид тварин) 

жива маса ______ стать ________ порода ___________________ 

 що належить: назва господарства _________________________________ 

_______________________ район __________________________ область 

 для ___________________________________________________________ 
(вид дослідження) 
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 Дата направлення проб __________________________________________ 
 

 За проведені дослідження оплату гарантуємо. Наш рахунок ____________ 

 

 Директор підприємства _________________________   _______________ 
 (підпис) 

 

 Лікар ветеринарної медицини ______________________   _____________ 
      (підпис) 

 

 

Висновок. 

 

 

 

Після виконання завдань студенти повинні 

Знати: Методику складання супровідної документації на матеріал, який 

відправляється в лабораторію ветеринарної медицини. 

Вміти: Складати супровідну документацію на матеріал, який 

відправляється в лабораторію ветеринарної медицини. 

 

Завдання додому 

1. Оформлення звіту навчальної практики в зошиті. 

 

Л. 1. С. 198–201. 

Л. 2. С. 98–101. 

Л. 3. С. 201–204 
 


