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1. Мета і завдання навчальної практики 

Мета навчальної практики – підготовка студентів до використання в 
практичних умовах теоретичних знань з дисципліни „Ветеринарна вірусологія”, а 
також практичних навичок щодо організації та проведення лабораторних 
досліджень під час діагностики вірусних хвороб. 

Завдання навчальної практики: 
1. Правила роботи з вірусовмісним матеріалом та техніка особистої безпеки. 
2. Види патологічного матеріалу, його пакування та транспортування. 
3. Оформлення супровідного документу на патологічний матеріал. 
4. Послідовність проведення вірусологічних та серологічних досліджень. 
5. Експрес- та ретроспективні методи діагностики вірусних хвороб. 
6. Розробка схем діагностики вірусних хвороб. 
Виконанню кожного виду роботи передує перевірка теоретичних знань та 

правил техніки безпеки. 
 

2. Опис навчальної практики 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної практики 

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: 

СК01. Здатність встановлювати особливості будови і функціонування клітин, 
тканин, органів, їх систем та апаратів організму тварин різних класів і видів – 
ссавців, птахів, комах (бджіл), риб та інших хребетних. 

СК06. Здатність здійснювати відбір, пакування, фіксування і пересилання проб 
біологічного матеріалу для лабораторних досліджень. 

РН03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються 
в організмі тварин у нормі та за патології. 

РН06. Розробляти карантинні та оздоровчі заходи, методи терапії, 
профілактики, діагностики та лікування хвороб різної етіології. 

Студент повинен знати: 
–  техніку безпеки роботи і поводження у лабораторії з вірусовмісним 



матеріалом та лабораторним обладнанням;  
–  методики консервації  та правила транспортування для конкретного 

патологічного матеріалу; 
–  форму оформлення супровідного документу; 
–  схеми діагностики вірусних хвороб для різних груп тварин. 
Студент повинен вміти: 
–  правильно підібрати посуд та інструменти для відбору прижиттєвого та 

посмертного матеріалів; 
–  правильно провести відбір, консервацію та пакування вірусовмісного 

матеріалу; 
–  правильно оформити супровідний документ до відібраного патматеріалу; 
–  правильно скласти схему діагностики вірусної хвороби. 
 

4. Організація навчальної практики 
Виходячи з того, що на навчальну практику «Ветеринарна вірусологія» 

відводиться 15 годин (3 дні), необхідно розподілити їх наступним чином: 
1 день ‒ правила роботи з вірусовмісним матеріалом та техніка особистої 

безпеки; опис методу консервації  та правила транспортування для конкретного 
патологічного матеріалу. Оформлення супровідного документу. 

2 день ‒ розробка схеми діагностики вірусної хвороби для різних груп тварин  з 
розшифровко абревіатур, що використовують у лабораторних дослідженнях. 

3 день ‒ залік з практики студент отримує з урахуванням відвідування занять, 
наявності записів у щоденнику та оцінки його щоденної роботи. 

Навчальну практику необхідно проводити за ланковою системою, для чого 
група ділиться на 5-6 ланок. У кожній ланці призначається відповідальний за свою 
підгрупу. Студенти працюють у спецодязі з дотриманням правил особистої гігієни. 
За необхідності на початку кожної теми викладач проводить повторний інструктаж 
відповідно до тематики заняття. У процесі роботи ланки всі студенти виконують 
завдання практики, тестові завдання, вирішення контрольно-кваліфікаційних відео 
завдань під час усного опитування. Наприкінці заняття дані дослідження всіх ланок 
аналізуються, розробляються висновки, які записують у звіт (щоденник). Дані з 
кожної теми підписуються викладачем, а навчальна практика зараховується при 
пред’явленні записів виконання всіх завдань практики у звіті (щоденнику) з 
урахуванням відвідування занять та оцінки викладачем його щоденної роботи. 
 

5. Структура навчальної практики 

№ Тема, питання, що вивчаються 
К-ть 

годин 
Обладнання, 

матеріали 
Форми 

контролю 
1 Правила роботи з вірусовмісним 

матеріалом та техніка особистої 
безпеки.  
1. Ознайомитись з правилами техніки 
безпеки при відборі біологічного 
матеріалу у загиблих та живих тварин (з 
проявом клінічних ознак і без). 
2. Закріпити теоретичні знання за видами 

6 Колби, флакони, 
пробірки, «матраси», 
піпетки, ступки, 
товчики, стерильний 
пісок, розчин Хенкса, 
антибіотики, шприци, 
штативи, чашки Петрі, 
спирт, сушильна шафа, 

Оцінка 
проведеної 
роботи. 
Усне  
опитування,  
тестовий 
контроль, 
оформлення 



тропності вірусів.  
3. Вивчити види патологічного матеріалу, 
його пакування та транспортування для 
вірусологічного дослідження.  
4. Оформити супровідний документ до 
патологічного матеріалу. 
5. Освоїти засоби консервації 
(антибіотики, заморожування, сольові 
розчини).  
6. Виконати завдання обравши в 
зазначеній таблиці варіант відібраного 
патматеріалу і описати у щоденнику його 
методику консервації, упаковку та скласти 
супровідний документ для 
транспортування в лабораторію, для 
проведення необхідних досліджень. 

автоклав, термостат, 
електроплитка, 
дезрозчин.. 

 

звіту 
(щоденника). 

2 Діагностика вірусних хвороб. 
Послідовність проведення 
вірусологічних та серологічних 
досліджень.  
1. Засвоїти методи до лабораторної та 
лабораторної діагностики.  
2. Вивчити строки відбору пат. матеріалу 
при вірусних інфекціях.  
3. Розібрати загальну схему підготовки 
патологічного матеріалу.  
4. Скласти схему діагностики вірусної 
хвороби.  
5. Вивчити серологічні методи 
діагностики вірусних хвороб та 
розшифрувати абревіатури діагностичних 
реакцій.  
6. Засвоїти послідовності проведення 
вірусологічних та серологічних 
досліджень.  
7. Здійснення стерилізації лабораторного 
обладнання та середовищ і проведення 
дезінфекції при проведенні 
вірусологічних досліджень.  
8. Скласти схему дослідження відібраного 

матеріалу і замалювати її у щоденник. 

6 Колби, флакони, 
пробірки, „матраси”, 
піпетки, ступки, 
товчики, стерильний 
пісок, розчин Хенкса, 
антибіотики, шприци, 
штативи, чашки Петрі, 
спирт, сушильна шафа, 
автоклав, термостат, 
електроплитка, 
дезрозчин. 
 

Оцінка 
проведеної 
роботи. 
Усне 
опитування, 
тестовий 
контроль, 
оформлення 
звіту 
(щоденника). 

3 Оформлення та захист практики. 3 Мультимедійні 
презентації 

Оцінка 
проведеної 
роботи. 
Перевірка 
оформлення 
щоденника 
Усне 
опитування, 
тестовий 
контроль. 

 



6. Вимоги до оформлення звіту (щоденника) навчальної практики 
Звіт (щоденник) навчальної практики «Ветеринарна вірусологія» – це основний 

документ, в який студент записує всі одержані відомості, що дає можливість краще 
засвоїти теоретичні знання і практичні навики.  

Без заповненого звіту (щоденника) навчальна  практика не зараховується. 
Звіт (щоденник) навчальної практики виконують рукописним способом, а 

також розміщення друкованої інформації, 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).  

 
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 біологічних 
властивостей вірусів та методів діагностики вірусних хвороб, набутих впродовж 6-
го семестру). 

логічне лікарське мислення (студент повинен знати принципи будови та 
хімічного складу вірусів, вміти поєднувати знання з практичними навиками). 

практичне вміння (студент повинен вміти вираховувати концентрації та підбір 
дезінфектантів залежно від властивостей вірусів; проводити відбір, пакування та 
консервацію вірусного патматеріалу, а також його підготовку до лабораторних 
досліджень). 

організаційні навики (студент повинен вміти працювати в команді, вести 
щоденник навчальної практики, складати схеми діагностики прижиттєвого та 
посмертного патматеріалу). 

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

На заняттях проводиться відбір, консервація, пакування патологічного 
матеріалу, заповнення супровідного документу та складання схем діагностики 
вірусних хвороб тварин та птиці з подальшим занесенням даних і висновків у 
щоденник. 

Навчальна практика оцінюється за стобальною системою і складається з : 
–  Студент повинен показати знання матеріалу з усього курсу дисципліни:  

виконання тестових завдань, вирішення контрольно-кваліфікаційних відео завдань 
під час усного опитування – 30 балів. 

–  Опис методу консервації  та правила транспортування для конкретного 
патологічного матеріалу – 10 балів.  

–  Оформлення супровідного документу – 5 балів. 



–  Розробку схеми діагностики вірусної хвороби для різних груп тварин  з 
розшифровкою абревіатур, що використовують у лабораторних дослідженнях – 35 
балів. 

–  Зарахування завдань в звіті (щоденнику) з навчальної практики студент 
отримує з урахуванням відвідування занять, наявності записів методик у звіті 
(щоденнику) та оцінки викладачем його щоденної роботи – 20 балів. 

Під час навчальної практики студент щодня коротко повинен вести звіт 
(щоденник) і записувати в ньому усе, що він зробив за день для виконання 
календарного плану проходження навчальної практики. 

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 

(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. Калініна О.С., Панікар І.І. Ветеринарна вірусологія. Київ: Вища освіта, 

2004. 340 с. 
2. Панікар І.І., Скибіцький В.Г. Практикум з ветеринарної вірусології. Суми: 

Козацький вал, 1997. 190 с. 
3. Сюрин В.Н., Белоусова Р.В., Фомина Н.В. Ветеринарная вирусология. М.: 

Агропромиздат,1991. 340 с. 
4. Троценко Н.И., Белоусова Р.В., Преображенская Є.А. Практикум по 

вирусологии. М.: Агропромиздат, 1989 . 350 с. 
5. Фролов А.Ф., Шевченко Л.Ф., Широкобоков В.П. Практическая 

вирусология. К.: Здоровье,1989. 240 с. 
 

 
 
 



Допоміжна 
1. Векірчик К.М. Мікробіологія з основами вірусології. К.: Вища школа, 1987. 

190 с. 
2. Лурия С., Дарнелл Дж. и др. Общая вирусология. М.: Мир, 1981. 350 с. 
3. Букринская А.Г., Жданов В.М. Молекулярные основы патогенности 

вирусов. М.: Медицина, 1991. 330 с. 
4. Жданов В.М. Эволюция вирусов. М.: Медицина, 1990. 245 с. 
5. Wessner D.R. The origins of viruses. Nature Education. 2010. Vol. 3(9). Р.37. 
6. Durzyńska J, Goździcka-Józefiak A. Viruses and cells intertwined since the dawn 

of evolution. Virology Journal. 2015. № 12. Р.169.  
 

Інформаційні ресурси 
1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) Поліського національного університету, Житомирської 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 
10014, м.Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки 
України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 
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