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1.  Мета і задання навчальної практики 
Мета навчальної практики – закріплення теоретичних знань і 

набуття прикладних навичок, отриманих протягом вивчення курсу зокрема 
знайомство з роботою аптек ветеринарної медицини гуртової торгівлі та 
виготовлення зберігання, застосування лікарських форм. 

Завдання навчальної практики: 
1. Освоїти правила заготівлі лікарської рослинної сировини.  
2.  Навчитись готувати Галенові препарати. 
3. Навчитись готувати м’які, рідкі лікарські форми в умовах господарства 

за мануальними та магістральними прописами. 
4. Закріпити навички оформлення магістрального та офіцинального 

прописів рецепту. 
5. Освоїти методику оформлення паспорту при виготовленні лікарської 

форми. 
 

2. Опис навчальної практики 
Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 
 
Кількість кредитів – 0,5 

Галузь знань 21 
«Ветеринарна медицина» Нормативна 

Загальна кількість 
годин – 15 

Спеціальність 211  
«Ветеринарна медицина» 

 
Освітній ступінь:  

«Магістр»  
(5 років 10 місяців) 

Рік підготовки: 
3-й 

Семестр 
6-й 

Вид контролю 
Залік 

 

3. Компетентності та результати навчання 
Проходження навчальної практики надає здобувачам освіти можливість 

набути такі компетентності та результати навчання: 
СК13. Здатність розробляти стратегії профілактики хвороб різної 

етіології. 
РН 14. Розуміти сутність процесів виготовлення, зберігання та 

переробки біологічної сировини. 
РН 15. 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. 

Студент повинен знати: 
− технічні вимоги до приміщення аптеки ветеринарної медицини, які 

здійснюють гуртову чи роздрібну торгівлі.  
− умови проведення заготівлі лікарської рослинної сировини, її 

зберігання та переробки. 
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− представники, особливості дозування Галенових препаратів, шляхи 
застосування, фармакокінетики.  

− шляхи введення лікарських форм в організм тварини. 
Студент повинен вміти: 
− Заготовляти та зберігати лікарську рослинну сировину. 
− Готувати тверді, м’які, рідкі лікарські форми в умовах господарства. 
− Застосовувати лікарські форми різним видам тварин. 
 

4. Організація навчальної практики 
Навчальна практика проводиться за підгруповою системою. Студенти 

групи поділяються на підгрупи (3-6 студентів), які в процесі роботи 
виконують завдання із методичних рекомендацій до навчальної практики та 
під час усного опитування. Студенти працюють у спецодязі з дотриманням 
правил особистої гігієни і техніки безпеки. 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 теми студенти 
записують у звіт (щоденник) результати виконаних завдань та висновки. 

 
5. Структура навчальної практики 

№ 
з/п Тема, завдання, що виконуються К-ть 

годин 
Обладнання, 

матеріали 
Форма 

контролю 
1 Техніка безпеки роботи та правила 

зберігання лікарських речовин. 
Виготовлення Галенових препаратів. 

1. Правила роботи із електроприладами. 
2. Правила роботи із отруйними 
рослинами. 
3. Вимоги щодо зберігання лікарських 
речовин груп Venena, Heroica, Varia та 
гігроскопічних, термолабільних, 
фотолабільних.  
4. Ознайомлення із лікарськими 
рослинами, які ростуть у саду біля ФВМ 
Поліського НУ та заготівля для 
виготовлення лікарських форм. Складання 
схеми фармакодинаміки та 
фармакокінетики лікарських речовин, які 
містяться в зібраній лікарській рослинній 
сировині.  
5. Проведення розрахунків необхідних 
для виготовлення Галенових препаратів та 
їх виготовлення. 

6 

журнал з техніки 
безпеки, 
лікарська 
рослинна 
сировина, гумові 
рукавички, 
електронні ваги, 
ступки, пестики, 
інфундирка, 
електрична 
плита, 
термоколби, 
методичні 
вказівки до 
навчальної 
практики, ручки, 
зошити, 
калькулятори. 

Усне 
опитування, 

оцінка 
практичної 

роботи, 
перевірка 

оформленого 
звіту 

(щоденника). 

2 Виготовлення м’яких і твердих 
лікарських форм. 

1. Проведення розрахунків для 
виготовлення присипки для ран чи 
складного порошку, його пакування. 

6 

ступки, пестики, 
ваги електронні і 

ручні, мазеві 
основи, лікарські 

речовини 

Оцінка 
проведеної 

роботи. 
Усне опитування, 

перевірка 
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2.  Проведення розрахунків для 
виготовлення м’яких лікарських форм та 
їх виготовлення. Фасування і обговорення 
умов зберігання. 
 Застосування виготовлених лікарських 
форм тваринам. Оформлення щоденника 
щодо виконаної роботи. 

(фенбендазол, 
натрію 

гідрокарбонат), 
борошно житнє, 

борошно 
пшеничне, вода, 

папір, ручка, 
калькулятор.  

оформленого 
звіту 

(щоденника). 
 

3 Складання схем лікування (вибір 
лікарської речовини, поєднання із іншими 
та обґрунтування кожної складової схеми). 
Захист звіту (щоденника).  

3 Методичні 
вказівки до 
навчальної 
практики 

Оцінка знань 
студента і  

оформленого 
звіту 

(щоденника). 
 

6. Вимоги до оформлення звіту (щоденника) навчальної практики 
Звіт (щоденник) навчальної практики «Ветеринарна фармакологія і 

токсикологія» – це основні документи, які надають можливість 
проаналізувати й оцінити успішність закріплення теоретичних знань та 
набуття студентами прикладних навичок характеристика виготовлення, 
зберігання та застосування лікарських форм. 

Звіт (щоденник) навчальної практики є рукописом у загальному зошиті 
формату А5. В ньому студенти відображають зміст опрацьованих тем 
практичної роботи (тема, обладнання і матеріали заняття, результати 
виконаних завдань, висновки). Записи у щоденнику повинні бути 
лаконічними, за потреби доповнені схемами, експлікаціями, оформлені 
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 
оформлення магістрального, мануального та офіцинального прописів 
рецепту, виготовлення та зберігання лікарських форм протягом 5, 6 
семестрів). 

логічне лікарське мислення (студент повинен знати фармакоднаміку 
лікарських речовин, особливості фармакокінетики деяких діючих речовин і 
логічно обґрунтовувати їхнє включення у схему лікування за конкретних 
патологічних станів). 

практичне вміння (студент повинен вміти приготувати в умовах 
господарства і аптеки необхідні лікарські форми та застосувати їх різним 
видам тварин). 

організаційні навики (студент повинен вміти працювати в команді, 
вести щоденник навчальної практики, в якому записувати аналізовані дані 
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розрахунків і висновки, організувати процес виготовлення лікарської форми, 
оформити письмовий звіт навчальної практики). 

Навчальна практика з ветеринарної фармакології навчальної дисципліни 
«Ветеринарна фармакологія і токсикологія» оцінюється за 100-бальною 
шкалою, формується з рейтингу виконання практичної роботи, усного 
опитування, оформлення щоденника (36-60 балів), написання і захисту звіту 
(24-40 балів).  

Оцінювання практичної роботи і усне опитування студентів 
здійснюється кожної теми навчальної практики. Сума оцінок за практичну 
роботу і усне опитування кожної теми навчальної практики максимально 60 
балів, а мінімально 36 балів.  

Оформлення звіту (щоденника) начальної практики залежно від 
змістовності опрацьованих тем, наявності розв’язування задач, оформлених 
згідно вимог рецепту, аргументованості висновків щодо вибору лікарського 
засобу та проведеної роботи, оцінюється в діапазоні 18 – 30 балів, усний 
захист оцінюється також від 18 до 30 балів. 

Критерії оцінювання оформлення щоденника навчальної практики: 
27 – 30 балів (А) – теми навчальної практики опрацьовані в повному 

обсязі, результати виконаних завдань і висновки характеризуються 
логічністю викладу практичних знань. Записи у звіті (щоденнику) лаконічні, 
доповнені розрахунками, рецептами, оформлені охайно. 

24,6 – 26,7 балів (В) – результати окремих виконаних завдань є 
недостатньо змістовними, а висновки аргументованими. Записи у щоденнику 
лаконічні, оформлені охайно, інколи зустрічаються орфографічні помилки. 

22,1 – 24,3 (С) – результати виконаних завдань є недостатньо 
змістовними, а висновки аргументованими. Записи у звіті (щоденнику) не 
лаконічні, із виправленнями, оформлені із орфографічними помилками. 

19,1 – 22 балів (Д) – всі теми навчальної практики описані в звіті 
(щоденнику), але зміст окремих тем не відповідає вимогам, результати 
виконаних завдань і висновки окремих тем не мають логічного викладу 
практичних знань. 

18 – 19 бали (Е) – звіт (щоденник) оформлений неохайно, записи 
більшості тем відсутні, результати виконання завдань і висновки не 
відповідають програмі навчальної практики. 

Критерії оцінювання усного опитування під час навчальної практики: 
27 – 30 балів (А) – на запитання відповідає чітко, вільно пояснює 

проведені розрахунку, демонструє знання із фармакодинаміки, сумісності 
лікарських речовин, приготування лікарських форм та шляхи їх 
застосування. 

24,6 – 26,7 балів (В) – вільно відповідає на запитання та здійснює 
розв’язування задач, складає схеми лікування; самостійно, після 
опосередкованої підказки викладача, виправляє помилки. Має знання із 
фармакодинаміки, сумісності лікарських речовин, приготування лікарських 
форм та шляхи їх застосування. 
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22,1 – 24,3 (С) – студент вміє зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію під керівництвом викладача. В цілому 
самостійно здійснює розв’язування задач, визначення доцільності 
застосування лікарських засобів, виправляє помилки серед яких є суттєві.  

19,1 – 22 (Д) – студент відтворює значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень приготування 
лікарських форм, розрахунку дози. За допомогою викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна 
кількість суттєвих. 

18 – 19 (Е) – студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за 
початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.  

Захист і написання звіту (щоденника) оцінюється в балах від 24 до 40 з 
урахуванням виконання програми навальної практики, відповідей студента 
на поставлені запитання, оформлення звіту. 

Критерії оцінювання захисту і написання звіту (щоденника) навчальної 
практики: 

35–40 балів  – студент грамотно, логічно і бездоганно відповідає на всі 
поставлені практичні питання при захисті звіту (щоденника) навчальної 
практики; виявляє ґрунтовні практичні знання із розділу «Ветеринарна 
фармакологія» навчальної дисципліни «Ветеринарна фармакологія і 
токсикологія»; вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у всіх видах 
практичної діяльності. Структури звіту (щоденника) навчальної практики 
опрацьовані в повному обсязі.  

28–34 бали – студент вільно відповідає на всі поставлені практичні 
питання при захисті звіту навальної практики, але у відповідях не може 
вийти за межі теми; порушена послідовність висвітлення алгоритму доповіді. 
У звіті (щоденнику) навчальної практики окремі результати виконаних 
завдань є недостаньо змістовними, а висновки аргументованими, інколи 
зустрічаються орфографічні помилки. 

24–27 балів – студент при захисті звіту (щоденника) навчальної 
практики відповідає не на всі поставлені практичні запитання, його знання 
зазвичай мають загальний характер; він слабко використовує набуті вміння у 
практичних ситуаціях; відсутня послідовність у відповіді, наявні помилки в 
рецептах, і вирішенні задач. Студент має звіт (щоденник) навчальної 
практики, в якому зміст окремих тем не відповідає вимогам, результати 
виконаних завдань і висновки окремих тем не мають логічного викладу 
практичних знань. 

1–23 балів – студент нездатний аналізувати, узагальнювати, 
порівнювати, систематизувати всі поставлені практичні питання при захисті 
звіту навчальної практики; рівень знань фармакодинаміки лікарських 
речовин, ходу розв’язування задач не може сформувати відповідь; всі 
практичні навички на рівні розпізнавання. Звіт (щоденник) навчальної 
практики оформлений з порушенням вимог до його написання, оформлений 
неохайно, містить велику кількість граматичних помилок. Відправляється на 
доопрацювання матеріалу і досягнення необхідного, вище вказаного рівня. 
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За результатами оцінки практичної роботи, усного опитування, 
оформлення звіту (щоденника) і його захисту виставляється загальний бал за 
100 бальною шкалою, який фіксується на титульному аркуші звіту 
(щоденника), 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, 

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. Канюка О. І., Авраменко Н. В., Погорілий О. С., Козій Н. В. 

Фармакотерапевтичні ветеринарні препарати : довідник вет.препаратів. Львів 
: МАПУ, 2011. 478 с. 

2. Канюка С. І., Скорохід В. Й., Гуфрій П. Ф. Ветеринарна рецептура та 
фармакологія :  практикум. Київ : УСГА, 1994. 76 с. 

3. Рибачук Ж. В., Антонюк А. А. Ветеринарна фармакологія : конспект 
лекцій. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 82 с.  

 
Допоміжна 

1. Список лікарських рослин ‒ Вікіпедія. Режим доступу : uk.wikipedia.org › 
wiki › Список_лікарських_рослин 

2. Лікарські рослини. Фармацевтична енциклопедія : Режим доступу : 
www.pharmencyclopedia.com.ua › likarski-roslini 

3. Ветеринарна токсикологія / Хмельницький Г. О. та ін. Київ : Аграрна 
освіта, 2012. 352с. 

4. Малинин О. Я., Хмельницкий Г. А., Куцан А. Т. Ветеринарная 
токсикология : учеб.пособ. Корсунь Шевченківський : ЧП Майдаченко, 
2002. 464 с. 

Інформаційні ресурси 
1. Сайт кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології 

(http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ag ). 
2. Навчальне середовище Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398 ). 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ag
http://beta.znau.edu.ua:3398/
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3. Бібліотечно-інформаційний ресурс (наукові статті, автореферати 
дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, 
матеріали конференцій, патенти, статистичні матеріали, наукові звіти): 

– інституційний репозитарій ЖНАЕУ (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); 

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

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/
http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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