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1. Мета і завдання навчальної практики 

Мета навчальної практики – закріплення знань щодо морфології та фізіології 

умовно-патогенних мікроорганізмів, значущих у ветеринарній практиці; опис 

властивостей культур, отриманих шляхом бактеріологічних та біохімічних досліджень; 

виявлення структур поверхневих антигенів у досліджуваних мікробів шляхом 

мікроскопічних досліджень. 
 

Завдання навчальної практики: 

1. виконання правил техніки безпеки при проведенні бактеріологічних, біохімічних 

та мікроскопічних досліджень; 

2. опис культуральних ознак певного мікроба в складі накопичувальної культури; 

3. підготовка матеріалів та обладнання для проведення бактеріологічних, 

біохімічних та мікроскопічних досліджень; 

4. складання схеми досліджень з описом її конкретних етапів; 

5. отримання чистої культури для проведення подальших досліджень (перевірка 

антибіотикочутливості імовірного збудника хвороби; виявлення будови клітин та 

скупчень мікроорганізмів, будови їх клітинних стінок та капсул; перевірка біохімічних 

властивостей мікроорганізмів) 

 
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» 

Рік підготовки   2-й 

Семестр  4-й 

Вид контролю 
Залік 

 
3. Результати навчання 

 

Проходження навчальної практики надає здобувачам освіти можливість набути 

таких компетентностей та результатів навчання: 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК07. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

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. 

СК07. Здатність організовувати і проводити лабораторні та спеціальні діагностичні 

дослідження й аналізувати їх результати.  

РН 04. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, приймати 

рішення щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб 

тварин.  

РН 05. Установлювати зв’язок між клінічними проявами захворювання та 

результатами лабораторних досліджень. 

РН 10. Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і підходи 

вирішення проблемних ситуацій професійного походження.  



4. Організація навчальної практики 
 

Студенти групи поділяються на мікрогрупи (по 3-4 особи), які отримують 

біологічний матеріал (чашки Петрі з різними накопичувальними культурами 

мікроорганізмів) для виконання завдань навчальної практики. Студенти працюють у 

спецодязі з дотриманням правил техніки безпеки та особистої гігієни.  

На початку практики викладач проводить повторний інструктаж щодо правил 

поводження виконання практичної роботи ( техніка безпеки, протипожежна безпека).  

Перед виконанням кожного виду досліджень викладач здійснює усне опитування 

здобувачів, ознайомлює їх із завданнями, обладнанням і матеріалом, контролює хід 

виконання практичної роботи та оцінює її результати (див. розділ 7).  

Опис виконаних завдань, результати досліджень та висновки до них студенти мають 

вносити у щоденник.  
 

5. Структура навчальної практики 

№

  

Тема, 

завдання, що виконуються 

К-ть 

годин 

Обладнання, матеріали Форми 

контролю 

1 Правила техніки безпеки при 

роботі при проведенні 

мікробіологічних досліджень 

1 ▬ Оформлення 

звіту 

(щоденника) 

2 Класифікаційні ознаки 

мікробів різних морфологічних 

груп. 

Опис наданих 

накопичувальних культур. 

(рисунок) 

Вибір мікроорганізму для 

проведення подальших 

досліджень (складання схеми 

дослідів). 

Письмове завдання 

«Класифікація мікроорганізмів» 

5 Чашки Петрі, 

лупи, пальники, 

мікробіологічні голки та 

петлі 

Усне 

опитування, 

оцінка 

практичної 

роботи, 

перевірка 

оформлення 

звіту 

(щоденника) 

3 Висів чистої культури 

Підготовка обладнання для 

подальших, біохімічних та 

мікроскопічних досліджень. 

Письмове завдання 

«Виготовлення поживних 

середовищ» 

Письмове завдання 

«Стерилізація лабораторного 

обладнання інструментів в, 

поживних середовищ» 

6 Чашки Петрі, поживні 

середовища, 

пальники, 

мікробіологічні голки та 

петлі, мікробний 

матеріал з 

накопичувальної 

культури 

Оцінка 

практичної 

роботи, 

усне 

опитування, 

перевірка 

оформлення 

звіту 

(щоденника). 

4 Виконання біохімічних 

досліджень (експрес-методи, 

глибинні висіви для перевірки 

здатності мікроба утилізувати 

білки, окремі амінокислоти, 

моно-, ди- та поліцукри). 

Висів диско-дифузійним 

методом для перевірка 

антибіотикочутливості чистої 

культури 

6 Чашки Петрі, пробірки, 

поживні середовища, 

мікробний матеріал 

чистої культури 

пальники, 

мікробіологічні голки та 

петлі, шпателі 

Дригальського, диски з 

антибіотиками, 

індикаторні папірці 

Оцінка 

практичної 

роботи,  

усне 

опитування, 

перевірка 

оформлення 

звіту 

(щоденника). 



5 Мікроскопічні дослідження 

(просте фарбування, складне 

фарбування для виявлення 

будови клітинних стінок, 

наявності капсул, ендоспор 

бактерій, особливих структур для 

репродукції грибів та дріжджів) 

5  Оцінка 

практичної 

роботи, усне 

опитування, 

перевірка 

оформлення 

звіту 

(щоденника) 

5 Аналіз результатів диско-

дифузійного методу. 

Аналіз результатів 

біохімічних досліджень. 

 

2  Усне 

опитування, 

перевірка 

оформлення 

звіту 

(щоденника). 

6 Захист матеріалів практики. 

Перевірка матеріалів звіту 

(щоденника). 

5  Усне 

опитування. 

Всього 30 годин 
 

6. Вимоги до оформлення звіту (щоденника) навчальної практики 
 

Звіт (щоденник) з навчальної практики – це основний документ, який надає 

можливість проаналізувати і оцінити успішність закріплення теоретичних знань та 

набуття студентами прикладних навичок. 

Завдання звіту (щоденнику) виконують у загальному зошиті формату А5. В ньому 

студенти (лаконічно та охайно) відображають зміст наданих викладачем індивідуальних 

теоретичних завдань та результати практичної роботи, проведеної в групі (тема, 

обладнання і матеріали, короткий опис методики, результати виконаних досліджень, 

висновки, за потреби – рисунки). Певні завдання викладач надає студенту в друкованому 

вигляді (теоретичні завдання, опис методик роботи, перелік/характеристику реагентів для 

окремих стадій досліджень тощо). 

В останній день навчальної практики студент подає звіт (щоденник) на перевірку 

викладачеві. Під час перевірки здобувачу задають ряд питань щодо теоретичного змісту 

кожної теми навчальної практики, особливостей виконання методик та отриманих ним 

прикладних навичок, змісту зроблених висновків. 
 

7. Критерії оцінювання навчальної практики 
 

Вміння і знання студента оцінюється з урахуванням таких показників: 

— теоретичні знання (студент повинен закріпити теоретичні знання з 

дисципліни, набуті впродовж 3 та 4-го семестрів); 

— логічне лікарське мислення (студент повинен 

встановлювати/формулювати/відтворювати інформацію щодо структурно-логічних 

зв’язків між різними термінами, які описують морфофізіологічні ознаки мікроорганізмів 

та методи їх виявлення); 
— практичне вміння (студент повинен якісно методики досліджень, 

передбачені програмою навчальної практики, аналізувати їх результати); 

— організаційні навики (студент повинен вміти працювати в команді, вести 

щоденник навчальної практики, в якому записувати аналізовані дані досліджень і 

висновки). 

Усне опитування студентів здійснюється на початку роботи, з кожної теми 

навчальної практики. Максимальна оцінка за такий вид роботи – 30 балів. 



Правильна відповідь на поставлені питання (опис термінів, етапи виконання 

методик, вирішення ситуаційних завдань щодо проблем при здійснення мікробіологічних 

досліджень тощо) залежить від складності завдання, повноти і логіки відповіді і 

оцінюється в 1-2 бали. 

Практична робота під час практики (підготовка обладнання, виконання 

мікроскопічних, бактеріологічних, біохімічних досліджень чи їх етапів)  здійснюється 

групою студентів в кількості 3-4 особи. Максимальна оцінка за якісно проведену 

практичну роботу – 5 балів/день. Сума оцінок за весь період проведення досліджень на 

навчальній практиці  складає 4  5 балів = 20 балів. 

Оформлення звіту (щоденника) навчальної практики залежно від змістовності 

опрацьованих тем, наявності та якості ілюстрацій, аргументованості висновків оцінюється 

в 1–10 балів. 

Критерії оцінювання оформлення 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 щоденнику лаконічні, доповнені всіма необхідними 

рисунками, оформленні охайно. 

7–8 балів – окремі завдання/дослідження/висновки до них виконані та 

сформульовані  недостатньо змістовно. Записи у щоденнику лаконічні, доповнені 

рисунками, оформленні охайно, інколи зустрічаються несуттєві помилки. 

5–6 балів – всі теми навчальної практики описані в щоденнику, але зміст окремих 

тем не відповідає вимогам, результати виконаних завдань/досліджень/сформульовані 

висновки не мають логічного викладу.   

1–4 бали – щоденник оформлений неохайно, записи більшості тем відсутні, наведено 

не всі результати завдань/досліджень/висновків, передбачених програмою 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 звіту навчальної практики: 

40-35 балів – студент грамотно, логічно і бездоганно відповідає на всі практичні 

питання при захисті звіту навчальної практики; вміє застосовувати здобуті теоретичні 

знання для всіх видів практичної діяльності, передбачених практикою. Розділи навчальної 

практики опрацьовані в повному обсязі. 

34-28 балів – студент відповідає на всі поставлені практичні питання при захисті 

звіту навчальної практики, але у відповідях не може вийти за межі теми; порушена 

послідовність висвітлення алгоритму доповіді.  

27-21 бал  –  студент при захисті звіту навчальної практики відповідає не на всі 

поставлені практичні питання, його знання зазвичай мають загальний характер; він слабко 

використовує набуті вміння для опису практичних ситуацій, передбачених програмою 

практики; відсутня послідовність у відповіді, наявні помилки в термінах.  

20 і менше балів – при захисті звіту навчальної практики студент виявляє незначні 

здатності щодо аналізу, узагальнення, систематизації матеріалу; рівень знань термінології 

не дає змоги сформулювати  відповідь; практичні навички знаходяться 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 заліку з практики 

90 – 100 А 

зараховано 

82-89 В 

75-81 С 

64-74 D 

60-63 Е  

35-59 FX 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

1-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
8. Рекомендовані джерела інформації 

 

1. Гудзь С. П. Мікробіологія. Підручник [для студентів вищих навчальних 

закладів] / С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш, І.С. Білінська. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2009. 360 с. 

2. Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: 

Учебное пособие для студентов медицинских вузов / Под ред. А. А. Воробьева, А. С. 

Быкова. Москва: Медицинское информационное агентство, 2003. 236 с. 

3. Климнюк С. І., Практична мікробіологія: Посібник / С. І. Климнюк, І. 

О.Ситник, М. С.Творко, В. П. Широбоков. Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. 440 с. 

4. Ветеринарна мікробіологія / В. Г Скибіцький, В. В. Власенко, В. Г. 

Козловська [та інші]. Київ: Біо-Тест-Лабораторія. 2012. 366 с. 
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