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1. Мета і завдання навчальної практики 
Мета навчальної практики – закріплення теоретичних знань і набуття 

прикладних навичок, закріплення знань, які отримані студентами протягом 
теоретичного курсу навчання з акушерства та гінекології, набуття практичних 
навиків в умовах виробництва з питань організації і проведення заходів з 
профілактики і лікування акушерсько-гінекологічних захворювань, хвороб 
молочної залози і новонароджених тварин, діагностики вагітності і неплідності, 
проведення заходів з профілактики і ліквідації неплідності, формою організації 
акушерське-гінекологічної диспансеризації і методикою аналізу економічних 
збитків від неплідності. 

Завдання навчальної практики ‒ дати студентам теоретичні знання і 
практичні навички за норми та патології статевих процесів, штучного осіменіння, 
запліднення, трансплантації ембріонів, вагітності, родів, післяродового періоду, 
хвороб новонароджених, а також розробка та впровадження у практику новітніх 
методів профілактики та терапії неплідності і хвороб молочної залози у тварин.  
 

2. Опис навчальної практики 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної практики 

денна форма навчання 

 
Кількість кредитів – 1 

Галузь знань 
21 «Ветеринарна 

медицина» 
Нормативна 

Загальна кількість годин –
30 
 
 
 

Спеціальність 
211 «Ветеринарна 

медицина» 
 

Освітній ступінь: 
«Магістр» 

(5 років 10 місяців) 
 

Рік підготовки: 

4-й 

Семестр 

8-й 

Вид контролю 

Залік 

 
3. Компетентності та результати навчання 

Проходження навчальної практики надає здобувачам освіти можливість набути 
такі компетентності та результати навчання: 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
СК03. Здатність дотримуватися правил охорони праці, асептики та антисептики 

під час фахової діяльності.  
СК08. Здатність планувати, організовувати та реалізовувати заходи з лікування 

тварин різних класів і видів, хворих на незаразні, інфекційні та інвазійні хвороби.  
СК09. Здатність проводити акушерсько-гінекологічні та хірургічні заходи і 

операції.  
СК13. Здатність розробляти стратегії профілактики хвороб різної етіології.  



РН15. Знати правила зберігання різних фармацевтичних засобів та 
біопрепаратів, шляхів їх ентерального чи парентерального застосування, розуміти 
механізм їх дії, взаємодії та комплексної дії на організм тварин. 

РН18. Знати законодавчі та нормативні акти щодо нагляду і контролю у галузі, 
правила підготовки фахової документації, здійснювати облікову звітність під час 
фахової діяльності. 

РН21. Формулювати висновки щодо експлуатації та лікування тварин різних 
класів і видів, профілактики їх заразних та незаразних хвороб. 

Студент повинен знати: 
– анатомію і фізіологію статевого апарату самок і самців; 
– фізіологію і патологію вагітності, родів та післяродового періоду; 
– сучасні методи діагностики, лікування та профілактику захворювань цих 

періодів; 
– анатомію, фізіологію і патологію молочної залози. 
Студент повинен вміти: 
– діагностувати вагітність на ранніх стадіях; 
– надавати акушерську дородову і післяродову допомогу; 
– діагностувати та надавати необхідну допомогу новонародженим; 
– діагностувати патологічні стани статевої системи; 
–  проводити лікування гінекологічних та андрологічних хвороб. 

 
4. Організація навчальної практики 

Реалізація даної мети передбачає послідовне виконання кожним студентом 
або бригадою тем і завдань, які виносяться на період навчальної практики. 
Навчальна практика проводиться на базі філій кафедри та кафедри акушерства і 
хірургії. Академічна група поділяється на 6 бригад, а кожна тема включає 5 завдань, 
які послідовно виконуються кожним студентом. Обов'язковим для зарахування 
матеріалів практики для бригади є заповнення журналу акушерсько-
гінекологічної диспансеризації, робочої відомості клінічного дослідження 
молочної залози та лабораторного дослідження молока, робочої відомості клініко-
гінекологічного дослідження корів. Студенти працюють у спецодязі з дотриманням 
правил особистої гігієни. За необхідності на початку кожної теми викладач 
проводить повторний інструктаж щодо правил поводження з тваринами та методів 
їх фіксації. Під час опрацювання студентами кожної теми навчальної практики 
викладач ознайомлює їх із завданнями, обладнанням і матеріалом, контролює хід 
виконання студентами практичної роботи, оцінює її та здійснює усне опитування. 
По закінченню кожної теми студенти записують у щоденник результати виконаних 
завдань/досліджень та висновки.  

 
5. Структура навчальної практики 

№  Тема,  
завдання, що виконуються 

К-ть 
годин 

Обладнання, матеріали Форми 
контролю 

1 Діагностика вагітності тварин. 
Хвороби вагітних. 

1.   За результатом осіменіння 

6 Свійські тварини, станок для 
фіксації тварин, фартух 
акушерський, поліетиленові 
рукавиці, відра, мило, 

Оцінка 
практичної 
роботи, усне  
опитування,  



тварин визначити їх термін 
вагітності. 
2.  Застосовувати клінічні, 
лабораторні та рефлексологічні 
методи підтвердження вагітності. 
3.  Зібрати анамнестичні дані щодо 
хвороб вагітних тварин на фермі. 
4.  За клінічними ознаками 
визначити стан мінерального 
обміну в організмі вагітних тварин: 
стан хвостових хребців, переходу 
ребер в хрящі, волосяного покриву. 
5.  Виявити тварин, хворих 
залежуванням, з випаданням піхви, 
деформацією ратиць, абортами. 
6.  Зібрати матеріали для написання 
історії хвороби. 
7.  Розробити заходи профілактики 
виявлених хвороб і обгрунтувати 
лікування хворих. 

рушники, спиртовий розчин 
йоду, ножиці, піхвове 
дзеркало, спиртівки, 
предметні скельця, 
мікроскоп, гематоксилін-
еозин, спирт, спиртовий 
розчин йоду, ножиці, фарба 
Романовського-Гімза, 
акушерські інструменти, 
паперові фільтри, лійки, 
фізіологічний розчин, 
шприц - 5; 10; 20 мл; 
гормональні, нейротропні 
препарати, антибіотики, 
сульфаніламідні препарати, 
0,5%, 1% та 10%-ний розчин 
новокаїну, іхтіол, АДС-
фракція 2, камфорна 
сироватка за I.I. Кадиковим, 
М.В. Плахотіним. 

перевірка 
оформлення 
звіту 
(щоденника). 

2 Роди і післяродовий період. 
Догляд за новонародженим. 
1. Прослідкувати за перебігом 
родів: тривалість, поведінка 
тварини. 
2. Зібрати навколоплідні рідини, 
виміряти їх об'єм, дати 
органолептичну характеристику, 
випоїти корові 2-3 л рідини.  
3. Виявити корів з ознаками 
передвісників отелення, описати їх 
і обґрунтувати. 
4. Дослідити навколоплідні 
оболонки, що виділились 
самостійно (кількість котиледонів, 
іх форма і площа).  
5. Запропонувати догляд за 
коровою після отелення (режим 
доїння, годівлі, напування, 
моціон).  
6. Прийняти новонародженого, 
надати йому допомогу. 
Призначити режим випоювання 
молозива або підсосного 
утримання. Визначити стан 
молочної залози. Підготувати 
вим'я до ссання теляти. 

6 Свійські тварини, станок для 
фіксації тварин, спиртовий 
розчин йоду, ножиці,  
фарба Романовського-Гімза, 
предметні скельця, 
мікроскопи, 10% розчин 
формаліну, лічильні камери 
Горяєва, розчин Тюрка, 
акушерські інструменти.  

Оцінка 
практичної 
роботи, усне  
опитування,  
перевірка 
оформлення 
звіту 
(щоденника). 



3 Патологія родів і післяродового 
періоду. 
1. Виявити корів з патологією 
перебігу післяродового періоду. 
Описати ознаки хвороби, 
обґрунтувати діагноз захворювання 
і лікування. 
2. Зафіксувати тварину, зібрати 
лохії і дати їм органолептичну 
характеристику, визначити вміст 
муцину; зробити мазок і визначити 
його склад; мазок висушити, 
зафіксувати, дослідити під 
мікроскопом. 
3. Диференціювати гіпотонію 
матки, ендометрит і 
нормальний перебіг 
післяотельного періоду. 
4. Обґрунтувати причини патології 
родів. 
5. Визначити відношення плода до 
родового шляху. 
6. Визначити стан плода і схему 
надання допомогу роділлі. 
7. Підготувати необхідні 
інструменти для надання допомоги. 

6 Акушерські інструменти, 
1%-ний розчин оцтової 
кислоти, 20 %-ний розчин 
три хлороцтової кислоти, 
паперові фільтри, лійки, 
азотна кислота, 33 %-ний 
розчин натрію їдкого, 
спиртівка, пробірки, 
фізіологічний розчин, 
шприц – 5; 10; 20 мл; 
гормональні, нейротропні 
препарати, ложка-катетер, 
антибіотики, 
сульфаніламідні препарати, 
готові комплексні 
препарати антибіотиків та 
сульфаніламідів (порошки, 
капсули, емульсії, 
супозиторії, суспензії та ін.) 
0,5 %, 1 % та 10%-ний 
розчин новокаїну, іхтіол, 
АДС-фракція 2, камфорна 
сироватка за I. I. Кадиковим, 
М. В. Плахотіним. 

Оцінка 
практичної 
роботи, усне  
опитування,  
перевірка 
оформлення 
звіту 
(щоденника). 

4 Гінекологічна диспансеризація. 
1. Визначити суть диспансеризації, 
завдання і схему виконання. 
2. Зафіксувати корову і визначити 
стан статевого апарату, застосувати 
дослідження: 
- клінічне - слизові оболонки, 
витікання із статевої щілини, 
болючість; 
- стан шийки матки за допомогою 
піхвового дзеркала; 
- стан матки і яєчників ректальним 
дослідженням. 
3. Обґрунтувати діагноз за 
виявленими ознаками 
дослідження, назначити 
лікування. 
4. Виконати такі маніпуляції: 
блокада за В. І. Завірюхою, 
внутрішньоаортальне введення 
розчину новокаїну. 
5. Оформити результати досліджень 
корів у вигляді історії хвороби. 

6 Термометри, шприци 5, 10, 
20 мл, ін'єкційні голки, 5 % 
розчин димастину,  2 %, 
10 %-ний розчин 
мастидину,  1 %-ний 
розчин метиленової синьки, 
0,2 %-ний водно-спиртовий 
розчин бромтимолу, 4 % 
розчин NОН, молочні 
катетери різних діаметрів, 
молочно-контрольні 
пластинки, пробірки, 
індикаторні папірці, 
розчин розолової кислоти, 
антибіотики, 
сульфаніламіди, мастисан А, 
В, Е, мастидин, біцилін-3; 5, 
ізотонічний розчин натрію 
хлориду, пітуїтрін, іхтіолова 
мазь, цинкова мазь, 2 %-ний 
спиртовий розчин йоду, 40 
%-ний розчин глюкози, 
10%-ний розчин кальцію 
хлориду та кальцію 
глюконату, розчин 
новокаїну, шприц Жане.  

Оцінка 
практичної 
роботи, усне  
опитування,  
перевірка 
оформлення 
звіту 
(щоденника). 



5 Визначення економічних збитків 
від неплідності і яловості. 

1. З’ясувати стан відтворення 
поголів'я худоби за минулий рік: 
скільки отримали нетелей від 100 
корів, скільки було абортів, 
мертвонароджених. 

2. Визначити неплідність і 
яловість корів на одній фермі і їх 
причини: годівля, утримання, 
запуск, продуктивність. 

3. Дати класифікацію форм 
неплідності і розробити заходи їх 
профілактики. 

6 Свійські тварини, станок для 
фіксації тварин, 
макропрепарати, 
термометри, шприци 5, 10, 
20 мл, ін'єкційні голки, 
поліетиленові рукавиці, 
мило, рушник, відра, розчин 
аміаку, фарба Романовського-
Гімза, предметні скельця, 
20%-ний розчин натру їдкого, 
0,5%-нии розчин свинцю 
оцтовокислого, спиртівки, 
гормональні, нейтронні 
препарати, простагландини, 
тканинні препарати, 
пробірки, індикаторні 
папірці, розчин розолової 
кислоти, антибіотики, 
сульфаніламіди, біцилін-3; 5, 
ізотонічний розчин натрію 
хлориду, окситоцин, 
пітуітрін, іхтіолова мазь, 
цинкова мазь, 2%-ний 
спиртовий розчин йоду, 
40%-ний розчин глюкози, 
10%-ний розчин кальцію 
хлориду та кальцію 
глюконату, розчин 
новокаїну, шприц Жане. 

Оцінка 
практичної 
роботи, усне  
опитування,  
перевірка 
оформлення 
звіту 
(щоденника). 

 
6. Вимоги до оформлення звіту (щоденника) навчальної практики 

Звіт (щоденник) навчальної практики «Акушерство, гінекологія та 
біотехнологія відтворення» – це основний документ який надає можливість 
проаналізувати й оцінити успішність закріплення теоретичних знань та набуття 
студентами практичних навичок по дисципліні. 

Звіт (щоденник) навчальної практики виконують рукописним способом у 
загальному зошиті формату А5. В ньому студенти відображають зміст опрацьованих 
тем практичної роботи (тема, обладнання і матеріали заняття, результати виконаних 
завдань/досліджень, висновки). Записи у звіті (щоденнику) повинні бути 
лаконічними, за потреби доповнені рисунками, оформленні охайно. 

По закінченню навчальної практики студент подає на перевірку викладачеві 
звіт (щоденник), а також готує виступ, в якому викладає основні теоретичні та 
прикладні навички, отримані упродовж навчальної практики. 

 
7. Критерії оцінювання навчальної практики 

По закінченню навчальної практики вміння і знання студента оцінюється з 
урахуванням таких показників: 

теоретичні знання (студент повинен закріпити теоретичні знання по даним 
темам, набуті упродовж 6, 7 та 8 семестрів). 



логічне лікарське мислення (студент повинен знати та розуміти етіологію, 
патогенез та діагностику хвороб тварин, встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки; способи та методи досліджень; етіологію та закономірності розвитку 
патологічного процесу, шляхи його попередження та недопущення; вміти збирати 
анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин; планувати, 
організовувати та здійснювати клінічні дослідження, ставити діагноз та підбирати 
схеми лікування захворювань. 

практичне вміння (студент повинен вміти: дотримуватись асептики та 
антисептики під час професійної діяльності; здійснювати необхідні діагностичні та 
лікувально-профілактичні заходи з дотримання правил техніки безпеки та особистої 
гігієни; аналізувати причини виникнення захворювань; організувати і проводити 
профілактичні обробки та лікування тварин, а також здійснювати диспансеризацію з 
метою обґрунтованої профілактики хвороб та отримання якісної і безпечної 
продукції; уміти оперувати основними поняттями біобезпеки та біоетики;  

організаційні навики (студент повинен вміти працювати в команді, вести звіт 
(щоденник) навчальної практики, в якому записувати аналізовані дані досліджень і 
висновки, підготуватися до захисту звіту (щоденника). 

Навчальна практика «Акушерство, гінекологія, біотехнологія відтворення» 
оцінюється за 100-бальною шкалою і національною системою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»), формується з рейтингу виконання практичної 
роботи, усного опитування, оформлення звіту (щоденника), захисту звіту 
(щоденника). 

Оцінювання практичної роботи і усне опитування студентів здійснюється з 
кожної теми навчальної практики за традиційною 5-бальною системою («відмінно» 
– 5, «добре» – 4, «задовільно» – 3, «незадовільно» – 2) з подальшим перерахунком 
оцінок у багатобальну шкалу. Сума оцінок за практичну роботу і усне опитування 
кожної теми / кількість тем навчальної практики × 10 = 50 балів. 

Оформлення звіту (щоденника) навчальної практики залежно від змістовності 
опрацьованих тем, наявності ілюстрацій, аргументованості висновків  оцінюється в 
1–10 балів. 

Критерії оцінювання оформлення звіту (щоденника) навчальної практики: 
9–10 балів – теми навчальної практики опрацьовані в повному обсязі, 

результати виконаних завдань/досліджень і висновки характеризується логічністю 
викладу практичних знань. Записи у звіті (щоденнику) лаконічні, доповнені 
рисунками, оформленні охайно. 

7–8 балів – результати окремих виконаних завдань/досліджень є недостатньо 
змістовними, а висновки аргументованими. Записи у звіті (щоденнику) лаконічні, 
доповнені рисунками, оформленні охайно, інколи зустрічаються орфографічні 
помилки. 

5–6 балів – всі теми навчальної практики описані в звіті (щоденнику), але зміст 
окремих тем не відповідає вимогам, результати виконаних завдань/досліджень і 
висновки окремих тем не мають логічного викладу практичних знань.   

1–4 бали – звіт (щоденник) оформлений неохайно, записи більшості тем 
відсутні, результати виконаних завдань/досліджень і висновки не відповідають 
програмі навчальної практики.  



Захист звіту (щоденника) оцінюється в балах від 1 до 40 з урахуванням 
виконання програми навчальної практики, відповідей студента на поставленні 
запитання, оформлення звіту. 

Критерії оцінювання захисту навчальної практики: 
35–40 балів – студент грамотно, логічно і бездоганно відповідає на всі 

поставлені практичні питання при захисті звіту (щоденника) навчальної практики; 
виявляє глибокі практичні знання з усього курсу; вміє застосовувати здобуті 
теоретичні знання у всіх видах практичної діяльності.  

28–34 балів – студент вільно відповідає на всі поставлені практичні питання 
при захисті звіту (щоденника) навчальної практики, але у відповідях не може вийти 
за межі теми; порушена послідовність висвітлення алгоритму доповіді. 

21–27 балів –  студент при захисті звіту (щоденника) навчальної практики 
відповідає не на всі поставлені практичні питання, його знання зазвичай мають 
загальний характер; він слабко використовує набуті вміння у практичних ситуація; 
відсутня послідовність у відповіді.  

1–20 балів – студент нездатний аналізувати, узагальнювати, порівнювати, 
систематизувати всі поставлені практичні питання при захисті звіту (щоденника) 
навчальної практики; рівень знань термінології не дає змогу сформулювати  
відповідь; всі практичні навички на рівні розпізнавання.  

За результатами оцінки практичної роботи, усного опитування, оформлення 
звіту (щоденника) та його захисту виставляється загальний бал за 100-бальною 
шкалою, який фіксується у відомості та заліковій книжці студента. 

 
Загальна шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  75-81 С 
64-74 D задовільно  60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
8. Рекомендовані джерела інформації 

Базова 
1. Валюшкин К. Д., Медведев Г. Ф. Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения животных : уч. пособ. 2-е изд., перераб. и доп. Минск: Уражай, 2001. 
869 с. 

2.  Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з 
основами андрології / Яблонський В. А. та ін. Вінниця : Нова Книга, 2011. 608 с. 



3.  Біотехнологічні і молекулярно-генетичні основи відтворення тварин / В. А. 
Яблонський, С. П. Хомин, В. І. Завірюха та ін.; під заг. ред. В. А. Яблонського, О. І. 
Сергієнка, Р. С. Стойка. Львів : Афіша, 2009. 217 с. 

4.  Гришко Д. С. Лекції з ветеринарного акушерства : навч. посіб. Xарків : 
Прапор, 2003. 400 с. 

5.  Грищук Г. П., Ревунець А. С. Ветеринарна мамологія та профілактика 
неплідності : навч. посіб. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 140 с. 

6.  Довідник по застосуванню фармакологічних засобів в акушерстві, 
гінекології, андрології та біотехнології відтворення тварин / М. І. Харенко та ін. 
Київ, 2011. 255 с. 

7. Фізіологія та патологія молочної залози у тварин : навч. посіб. / 
Березовський А. В. та ін. Київ : ДІА, 2016. 589 с. 

8. Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби / Калиновський 
Г. М. та ін. : навч. посіб. 2-ге вид., перер. і доп. Житомир : «Полісся», 2014. 464 с. 

9. Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин : навч. посіб. / 
Березовський А. В. та ін. Київ : ДІА, 2014. 240 с. 

10. Фізіологія та патологія розмноження коней : навч. посіб. / Березовський А. 
В. та ін. Житомир : Полісся, 2017. 392 с. 

11. Фізіологія, патологія та біотехніка відтворення свиней / М. І. Харенко та ін. 
Суми : Козацький вал, 2010. 411 с. 

12. Яблонський В. А. Практичне акушерство, гінекологія та біотехніка 
відтворення тварин з основами андрології : навч. посіб. Київ : Мета, 2002. 319 с. 

 
Допоміжна 

1. Багманов М. А., Терентьєва Н. Ю. Терапия и профилактика паталогии 
органов размножения и молочной железы у коров : монография. Казань : ЛДТ 
«Лик», 2012. 187 с. 

2. Дойтц А. Здоровье вымени и качество молока / пер. с немец. Бельченко Г. 
Київ : Аграр Медиен Украина, 2010. 173 с. 

3. Левченко В. І., Соколюк В. М., Безух В. М. Дослідження крові тварин та 
клінічна інтерпретація отриманих результатів. Біла Церква, 2002. 54 с.  

4. Методичні рекомендації щодо діагностики акушерських і гінекологічних 
хвороб та патологій молочної залози у сук / Г. М. Радохліб та ін.; за ред. А. Й. 
Краєвського. Суми, 2015. 22 с. 

5. Мейер Д., Харви Д. Ветеринарная лабораторная медицина. Интерпритация и 
диагностика. Москва : Софион, 2007. 458 с. 

 
Інформаційні ресурси 

1. Навчальне середовище Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398 ). 
2. Бібліотечно-інформаційний ресурс (наукові статті, автореферати дисертацій 

та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, 
патенти, статистичні матеріали, наукові звіти): 

– інституційний репозитарій Поліського національного університету 
(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/ );  

– Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олега Ольжича 

http://beta.znau.edu.ua:3398/
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/


(http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, 4, (0414) 37-34-65); 
– Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/, м. Київ, просп. Голосіївський, 3, +380 (44) 524-81-36). 
  

http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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