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

прикладних навичок характеристики анатомічної будови організму тварин – 
навичок проекції окремих органів на скелет (скелетотопія) та вивчення взаємного 
розміщення частин тіла і органів (синтопія). 

Завдання навчальної практики: 
1. Вивчити техніку безпеки роботи і поводження з тваринами та методи їх 

фіксації. 
2. Закріпити навички методів анатомічного дослідження. 
3. Вміти визначати межі частин, відділів і ділянок тіла та його порожнин по 

кісткових та шкірних орієнтирах тіла тварин. 
4. Вміти визначати на живих тваринах елементи апарату руху, а саме проекцію 

кісток, м’язів, суглобів на шкіру. 
5. Вміти визначати всі видимі елементи і похідні шкірного покриву тварин. 
6. Вміти визначати топографію окремих органів, їх проекцію на шкіру тварин. 
7. Набути навички проведення анатомічного розтину туш та трупів тварин, 

препарування органів та їх систем. 
8. Закріпити навички визначати норми розмірів, кольорів, форми і 

консистенції внутрішніх органів. 
 

2. Опис навчальної практики 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної практики 

денна форма навчання 

 
Кількість кредитів – 2 

Галузь знань 
21 «Ветеринарна 

медицина» 
Нормативна 

Загальна кількість годин –
60 
 
 
 

Спеціальність 
211 «Ветеринарна 

медицина» 
 

Освітній ступінь 
«Магістр» 

(5 років 10 місяців) 

Рік підготовки: 
1-й 

Семестр 
2-й 

Вид контролю 
Залік 

 
3. Компетентності та результати навчання 

Проходження навчальної практики надає здобувачам освіти можливість набути 
таких компетентностей та результатів навчання: 

СК02. Здатність використовувати інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, 
лабораторне обладнання та інші технічні засоби для проведення необхідних 
маніпуляцій під час  професійної діяльності.  

СК03. Здатність дотримуватися правил охорони праці, асептики та антисептики 
під час фахової діяльності. 

РН01. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини. 
РН03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються 

в організмі тварин у нормі та за патології. 



РН10. Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і підходи 
вирішення проблемних ситуацій професійного походження. 

Студент повинен знати: 
– техніку безпеки роботи і поводження з тваринами та методи їх фіксації; 
– методи анатомічного дослідження; 
– закономірності будови цілісного організму, систем і апаратів органів;  
– анатомічну будову органів, їх видові та вікові відмінності; 
– взаємозв’язок функції і будови органів, систем і апаратів організму; 
– характеристику тканинних компонентів органів;  
– закономірності ембріонального розвитку органів і систем та їх вікових змін; 
– закони біологічної адаптації органів, їх систем і апаратів у процесі розвитку. 
Студент повинен вміти: 
– визначати на живих тваринах елементи апарату руху (проекцію кісток, 

м’язів, суглобів на шкіру); 
– методом огляду та пальпації визначати основні видові, вікові і топографічні 

особливості шкіри та її похідних; 
– визначити топографію органів травлення; 
– визначити топографію органів апарату дихання; 
– визначити топографію органів сечовиділення і розмноження; 
– проводити анатомічний розтин туш та трупів тварин, препарування органів 

та їх систем. 
 

4. Організація навчальної практики 
Студенти групи поділяється на підгрупи (по 5-6 студентів), які у процесі роботи 

обмінюються живими тваринами, тушами і трупами тварин, анатомічними 
препаратами з метою виконання завдань навчальної практики всіма студентами. 
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 звіт (щоденник) результати виконаних 
завдань/досліджень.  

 
5. Структура навчальної практики 

№ Тема, 
завдання, що виконуються 

К-ть 
годин Обладнання, матеріали Форми 

контролю 
1 Техніка безпеки роботи і 

поводження з тваринами та 
методи їх фіксації. Ділянки тіла 
тварини.  
1. Правила безпеки роботи і 
поводження з тваринами. 
2. Методи фіксації тварин в 
положенні стоячи. Фіксація 

6 Свійські тварини, станок 
для фіксації тварин, 
крейда, носові щіпці 
Гармса, закрутки, 
мотузка для фіксації 
тварин, дезрозчин, 
вимірювальна стрічка. 
 

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



окремих частин тіла (голови, 
кінцівок) тварин. 
3. Описати вид, стать, породу, вік 
тварин, яких досліджували.  
4. Визначити ділянки тіла тварин 
за шкірними, кістковими 
орієнтирами, здійснити їх 
проекцію на шкіру. 
5. Визначити межі частин і 
відділів тіла тварин.  
6. Виміряти розміри різних 
відділів тулуба тварин. 

2 Органи загального покриву.  
1. Обстежити шкірний покрив 
тварин. 
2. Обстежити похідні шкірного 
покриву тварин. 
3. Описати видові особливості 
будови  похідних шкірного 
покриву (волосся, м’якуші, 
молочна залоза, рогові утвори 
кінцівок) тварин. 

6 Свійські тварини, станок 
для фіксації тварин, 
крейда, носові щіпці 
Гармса, закрутки,  
мотузка для фіксації 
тварин, дезрозчин 

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

3 Скелет.  
1. Поділ скелета тварини на 
відділи. 
2. Обстежити кістки хребетного 
стовпа тварин, здійснити їх 
проекцію на шкіру. 
3. Обстежити кістки черепа 
тварин, здійснити їх проекцію на 
шкіру. 
4. Обстежити кістки грудної 
клітки тварин, здійснити їх 
проекцію на шкіру. 
5. Обстежити кістки грудної 
кінцівки тварин, здійснити їх 
проекцію на шкіру. 
6. Обстежити кістки тазової 
кінцівки тварин, здійснити їх 
проекцію на шкіру. 

6 Свійські тварини, станок 
для фіксації тварин,  
препарати  окреміх 
кісток осьового та 
периферійного скелету, 
крейда, носові щіпці 
Гармса, закрутки,  
мотузка для фіксації 
тварин, дезрозчин. 
Атласи, альбоми, 
плакати, підручники, 
муляжі, плакати. 

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

4 Суглоби і зв’язки.  
1. Будови суглоба. 
2. Ознайомитись зі зв’язковим 
апаратом, топографією суглобів 
тварин. 
3. Обстежити суглоби тварин, 
здійснити їх проекцію на шкіру. 
4. Описати видові особливості 
будови каркової і широкої тазової 
зв'язок тварин. 

6 Свійські тварини, станок 
для фіксації тварин,  
препарати  окреміх 
кісток осьового та 
периферійного скелету, 
крейда, носові щіпці 
Гармса, закрутки,  
мотузка для фіксації 
тварин, дезрозчин. 
Атласи, альбоми, 
плакати, підручники, 
муляжі, плакати. 

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



Інструменти для 
препарування (пінцети, 
скальпелі, ножиці). 

5 М’язи.  
1. Здійснити проекцію м’язів 
хребетного стовпа і голови на 
шкіру тварин. 
2. Повторити правила 
користування анатомічними 
інструментами (скальпелями, 
ножицями, пінцетами). 
3. Препарувати поверхневі фасцій, 
м’язи хребетного стовпа та голови 
тварин. 
4. Здійснити проекцію м’язів 
поясу кінцівок на шкіру тварин. 
5. Здійснити проекцію м’язів 
грудних і черевних стінок на 
шкіру тварин. 
6. Препарувати поверхневі фасції, 
м’язи кінцівок тварин. 

6 Свійські тварини, станок 
для фіксації тварин,  
крейда, носові щіпці 
Гармса, закрутки,  
мотузка для фіксації 
тварин, дезрозчин. 
Атласи, альбоми, 
плакати, підручники, 
муляжі. 
Інструменти для 
препарування (пінцети, 
скальпелі, ножиці). 

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

6 Органи апарату травлення.  
1. Вивчити топографію органів 
травлення тварин. 
2. Обстежити окремі органи 
головної кишки апарату травлення 
тварин. 
3. Здійснити проекцію органів 
передньої кишки апарату 
травлення тварин на шкіру. 
4. Здійснити проекцію органів 
середньої кишки апарату 
травлення тварин на шкіру. 
5. Здійснити проекцію органів 
задньої кишки апарату травлення 
тварин на шкіру. 

6 Свійські тварини, станок 
для фіксації тварин,  
крейда, носові щіпці 
Гармса, закрутки,  
мотузка для фіксації 
тварин, дезрозчин. 
Вологі препарати, 
муляжі органів апарату 
травлення. Інструменти 
для препарування. 
Топографічно-анатомічні 
малюнки органів 
травлення. 

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

7 Органи апарату дихання.  
1. Обстежити провідні шляхи 
апарату дихання тварин. 
2. Здійснити проекцію легень 
тварин на шкіру. 
3. Визначати норми розміру, 
кольору, консистенції легень 
тварин.  
 

6 Свійські тварини, станок 
для фіксації тварин,  
крейда, носові щіпці 
Гармса, закрутки,  
мотузка для фіксації 
тварин, дезрозчин. 
Вологі препарати, 
муляжі  органів апарату 
дихання. Інструменти 
для препарування. 
Топографічно-анатомічні 
малюнки органів 
дихання. 

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

8 Органи сечовиділення. 
1. Здійснити проекцію нирок 
тварин на поверхню шкіри. 

6 Свійські тварини, станок 
для фіксації тварин,  
крейда, носові щіпці 

Оцінка 
практичної 
роботи, усне  



2. Здійснити проекцію сечового 
міхура тварин на поверхню шкіри. 
3. Визначати норми розміру, 
кольору, консистенції нирок 
тварин. 
 

Гармса, закрутки,  
мотузка для фіксації 
тварин, дезрозчин. 
Вологі препарати, 
муляжі органів 
сечовиділення. 
Інструменти для 
препарування. 
Топографічно-анатомічні 
малюнки органів 
сечовиділення.  

опитування,  
перевірка 
оформлення 
звіту 
(щоденника). 

9 Органи розмноження. 
1. Обстежити окремі органи 
розмноження самок тварин. 
2. Описати топографію яєчників 
тварин. 
3. Визначати норми розміру, 
кольору, консистенції яєчників 
тварин. 
4. Описати будову матки тварин. 
5. Описати морфо-функціональні 
зміни органів розмноження самок 
тварин при вагітності. 
6. Обстежити окремі органи 
розмноження самця тварин. 
7. Визначати норми розміру, 
кольору, консистенції сім’яників 
тварин. 
8. Встановити форму 
сім’яникового мішка, ступінь його 
звисання та розміщення під 
черевною стінкою.  

6 Свійські тварини, станок 
для фіксації тварин,  
крейда, носові щіпці 
Гармса, закрутки,  
мотузка для фіксації 
тварин, дезрозчин. 
Вологі препарати, 
муляжі  органів 
розмноження. 
Інструменти для 
препарування. 
Топографічно-анатомічні 
малюнки органів  
розмноження.  

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

10 Серцево-судинна, лімфатична  
системи. Органи кровотворення 
та імунного захисту. Ендокринні 
залози. Органи чуття.  
1. Визначити хід головних судин і 
нервів, нанесення їх проекції на 
шкіру. 
2. Здійснити проекцію серця на 
шкіру. 
3. Провести пальпацію 
поверхневих лімфатичних вузлів 
тварин, нанесення їх проекції на 
шкіру. 
4. Описати будову органу зору і 
присінкові-завиткового органа. 

6 Свійські тварини, станок 
для фіксації тварин,  
крейда, носові щіпці 
Гармса, закрутки,  
мотузка для фіксації 
тварин, дезрозчин. 
Вологі препарати, 
муляжі  серця. 
Інструменти для 
препарування. 
Топографічно-анатомічні 
малюнки органів  
серцево-судинної та 
лімфатичної систем, 
органів кровотворення, 
ендокринних залоз, 
органів чуття.  

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

 
 
 



6. Вимоги до оформлення звіту (щоденника) навчальної практики 
Звіт (щоденник) з навчальної практики «Анатомія свійських тварин» – це 

основний документ, який надає можливість проаналізувати й оцінити успішність 
закріплення теоретичних знань та набуття студентами прикладних навичок щодо  
характеристики анатомічної будови організму тварин. 

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 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 анатомічної 
будови організму тварин, набуті упродовж 1, 2-го семестрів). 

логічне лікарське мислення (студент повинен знати принципи морфогенезу в 
зв’язку з функціональними особливостями впливу зовнішніх факторів, вміти 
поєднувати знання будови тіла з законами індивідуального та історичного 
розвитку). 

практичне вміння (студент повинен вміти здійснювати проекції окремих 
органів на скелет, виконувати розтин тварини, анатомічне препарування органів, 
знати топографію ділянок тіла і  органів тварини). 

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

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, наявні помилки в анатомічних термінах.  

1–20 балів – студент нездатний аналізувати, узагальнювати, порівнювати, 
систематизувати всі поставлені практичні питання при захисті звіту (щоденника) 
навчальної практики; рівень знань анатомічної 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. Анатомія свійських тварин: Підручник / С.К. Рудик та ін. Київ : Аграрна 
освіта, 2001. 575 с. 

2. Анатомія свійських птахів : навч. посіб. Горальський Л.П., Хомич В.Т., 
Кот Т.Ф., Гуральська С.В. Житомир : Полісся, 2011. 52 с. 

3. Костюк В.К. Атлас анатомії свійських тварин. Остеологія. Київ : Аграрна 
освіта, 2001. 78 с. 

4. Костюк В.К. Атлас анатомії свійських тварин. Синдесмологія. Міологія. 
Вінниця: Нова книга, 2007. 75 с. 

5. Рудик С.К. Курс лекцій з порівняльної анатомії : навчальний посібник. К.: 
Аграрна освіта, 2002. 108 с. 

Допоміжна 
1. Кот Т.Ф., Гуральська С.В., Житова О.П. Особливості анатомії м’ясоїдних 

тварин. Житомир: О.О. Євенок, 2019. 204 с. 
2. Морфологія собаки : навч. посібник / В.Т. Хомич, Л.П. Горальський, Ю.С. Ших 

та ін. ; за ред. В.Т. Хомича.  Вид. 2-ге, випр. і допов.  Житомир : ЖНАЕУ, 2020.  508 с. 
3. Попеско П. Атлас топографической анатомии сельскохозяйственных 

животных: В 3 т. Братислава : Природа, 1974. Т. 1. 3. 987 с. 
4. Рудик С.К., Кот Т.Ф. Анатомія кішки. Частина 1. Апарат руху: навчальний 

посібник. Житомир: Полісся, 2011. 104 с.  
5. Рудик С.К., Кот Т.Ф. Анатомія кішки. Частина 2. Система органів шкірного 

покриву. Нутрощі : навчальний посібник.  Житомир: Полісся, 2012. 78 с.  
6. Рудик С.К., Кот Т.Ф. Анатомія кішки. Частина 3. Серцево-судинна, 

лімфатична, нервова системи. Органи чуття : навчальний посібник.  Житомир: 
Полісся, 2013. 104 с.  

7. Сокульський І.М. Атлас анатомії свійських тварин. Спланхнологія, для 
проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Анатомія свійських 
тварин» для студентів 1-2 курсу ф-ту ветеринарної медицини, Спеціальність 211 
«Ветеринарна медицина» Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 64 с. 

8. Хомич В.Т., Кот Т.Ф. Морфологія кози: навчальний посібник. Житомир: 
Полісся, 2016. 344 с. 

 
Інформаційні ресурси 

1. Сайт кафедри анатомії і гістології (http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-
meditsini/m-about-ag ). 

2. Навчальне середовище Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398 ). 
3. 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://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, 4, (0414) 37-34-65); 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ag
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ag
http://beta.znau.edu.ua:3398/
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/
http://www.lib.zt.ua/


– Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 
(http://www.nbuv.gov.ua/, м. Київ, просп. Голосіївський, 3, +380 (44) 524-81-36). 

 
 
 
 
 

  

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