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1. Мета і завдання навчальної практики  
Навчальна практика – складова частина плану підготовки 

спеціалістів вищої кваліфікації. Студенти факультету ветеринарної 
медицини проходять навчальну практику з дисципліни «Внутрішні 
хвороби тварин» на 4-му курсі. На кожну групу відводиться 30 годин 
або 5 робочих днів. 

Навчальну практику слід пов’язувати з виробничою діяльністю 
ветеринарної служби (бази проведення навчальної практики), куди 
студенти виїздять на весь час проведення практики. При цьому режим 
роботи студентів відповідає розпорядку, який існує в господарстві. 

Студенти виконують роботу відповідно до плану заходів 
ветеринарної служби господарства. Кафедра забезпечує виконання 
досліджень тварин та їх лікування необхідними приладами, 
інструментами та засобами фіксації. Медикаменти для лікування 
тварин використовуються з арсеналу ветеринарної аптеки 
господарства. 

План навчальної практики та умови її проведення узгоджуються 
з головним ветеринарним лікарем господарства та затверджується 
завідуючим кафедрою та керівником господарства.  

Мета навчальної практики: вивчення студентами в умовах 
виробництва загальної та спеціальної профілактики і терапії 
внутрішніх хвороб тварин, їх розповсюдження, а також визначення 
економічних збитків, які завдають дані хвороби в умовах забруднення 
навколишнього середовища інородними предметами території 
господарств, ферм, забруднення кормів та води. 

Завдання навчальної практики: при дослідженні тварин в 
умовах виробництва студенти повинні практично ознайомитись з 
причинами, які викликають захворювання, симптоматикою, методами 
постановки діагнозу, лікуванням та профілактикою в умовах 
забруднення навколишнього середовища інородними предметами, 
території і кормів. 

При виконанні завдань студенти повинні чітко знати свої 
обов’язки (фіксатор, асистент на інструментах та ін), знати місце і 
предмет своєї роботи, ускладнення при виконанні своїх обов’язків. 
Починаючи виконувати доручення, студент повинен перевірити 
справність та стан приладів, речей та інструментів, якими він буде 
користуватись. 

Виконанню любої роботи, повинна передувати перевірка знань 
студентами їх обов’язків та техніки безпеки при роботі з тваринами.  



2. Опис навчальної дисципліни 

Найменування  
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітній ступінь 

Характеристика  
навчальної 
дисципліни 

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 

Практичні годин 
30 

Вид контролю: 
Залік 

 
3. Компетентності та результати навчання 

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

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

СК04. Здатність проводити клінічні дослідження з метою 
формулювання висновків щодо стану тварин чи встановлення 
діагнозу. 

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

СК08. Здатність планувати, організовувати та реалізовувати 
заходи з лікування тварин різних класів і видів, хворих на незаразні, 
інфекційні та інвазійні хвороби. 

СК13. Здатність розробляти стратегії профілактики хвороб різної 
етіології. 

РН04. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та 
обстеження тварин, приймати рішення щодо вибору ефективних 
методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин.  



РН05. Установлювати зв’язок між клінічними проявами 
захворювання та результатами лабораторних досліджень.  

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

Студент повинен знати:  
- теоретичні основи клінічної та лабораторної діагностики 

внутрішніх хвороб тварин;  
- методологію визначення схем лікування; 
- порядок проведення контрольних та профілактичних заходів; 
Студент повинен вміти: 
- самостійно проводити клінічну діагностику та інтерпретацію 

даних лабораторних досліджень внутрішніх хвороб тварин; 
-  визначати оптимальні схеми проведення лікування тварини з 

урахуванням етіотропної, патогенетичної та симптоматичної терапії; 
- проводити планування профілактичних заходів з метою 

запобігання розвитку внутрішніх хвороб тварин.  
 

4. Організація навчальної практики 
Навчальна практика проводиться по підгрупам по 4-5 осіб, з 

метою виконання завдань навчальної практики всіма студентами. 
Студенти працюють у робочих халатах з дотриманням правил 
особистої гігієни. На початку начальної практики викладач проводить 
первинний інструктаж з техніки безпеки при роботі з тваринами та 
приладдям. За необхідності на початку кожної теми викладач 
проводить повторний інструктаж з техніки безпеки. Під час 
опрацювання студентами кожної теми навчальної практики, викладач 
ознайомлює їх із завданнями, обладнанням і матеріалом, контролює 
хід виконання практичної частини роботи, оцінює її та здійснює усне 
опитування. По закінченню кожної теми студенти записують у звіт 
(щоденник) результати виконаних завдань, висновки та відповіді на 
контрольні питання. 

 
 
 



6. Структура навчальної практики 
№ 
з/п 

Назва теми та її 
короткий зміст 

Матеріал Форми контролю К-ть 
годин 

1 Основи терапевтичної 
техніки. 

Свійські 
тварини,  

дрібні 
тварини, 

хутрові звірі 

Оцінка практичної 
роботи, усне 
опитування, 

перевірка оформлення 
щоденника. 

6 

2 Неспецифічна 
стимулююча терапія. 

Новокаїнові блокади, що 
застосовуються при 

лікуванні внутрішніх 
хвороб тварин. 

Свійські 
тварини,  

дрібні 
тварини, 

хутрові звірі 

Оцінка практичної 
роботи, усне 
опитування, 

перевірка оформлення 
щоденника. 

6 

3 Фізіотерапія. Свійські 
тварини,  

дрібні 
тварини, 

хутрові звірі 

Оцінка практичної 
роботи, усне 
опитування, 

перевірка оформлення 
щоденника. 

6 

4 Хвороби серцево - 
судинної системи. 

Свійські 
тварини,  

дрібні 
тварини, 

хутрові звірі 

Оцінка практичної 
роботи, усне 
опитування, 

перевірка оформлення 
щоденника. 

6 

5 Хвороби органів дихання. Свійські 
тварини,  

дрібні 
тварини, 

хутрові звірі 

Оцінка практичної 
роботи, усне 
опитування, 

перевірка оформлення 
щоденника. 

6 

Разом 30 
 

7. Вимоги до оформлення звіту (щоденника) навчальної практики 
Звіт (щоденник) навчальної практики «Внутрішні хвороби 

тварин» ‒ це основний документ, який дає можливість проаналізувати 
і оцінити успішність закріплених знань та набуття студентами 
прикладних навичок діагностики систем організму. 

Звіт (щоденник) навчальної практики виконують рукописним 
способом у загальному зошиті формату А5. В якому студент-
практикант відображає зміст опрацьованих тем практики. Записи у 
звіті (щоденнику) мають бути лаконічними, охайно оформленими. По 
закінченню навчальної практики студент подає на перевірку 
викладачеві звіт (щоденник), а також готує виступ для обговорення, в 



якому викладає основні теоретичні та прикладні навички, отримані 
упродовж навчальної практики.  

 
8. Критерії оцінювання навчальної практики 

Рейтинг студента визначається за 100-бальною шкалою. 
Формується із рейтингу виконання навчальної практики (інтервал 36-
60 балів) та рейтингу захисту звіту (щоденника) практики 
(мінімальний бал – 24, максимальний – 40). 

Складові оцінки в 60 балів: 
Тематичне опитування під час засвоєння поточної теми 

(терміни, фото- і відеоматеріалами) – до 10 балів. За вірну відповідь – 
2 бали, за неточну або неповну – 1 бал. 

Робота з реальними об’єктами (тварини мультіферми) – до 20 
балів. 

За правильно виконане завдання – 4 бали, за частково виконану 
роботу – 1-2 балів. 

Вирішення ситуаційних завдань (усно) – до 20 балів. За вірну, 
повну, логічну, обґрунтовану відповідь – 4 бали, за неточну або 
неповну – 1-2 бали. 

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 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 і висновки окремих тем не мають логічного 
викладу практичних знань.   

1–4 бали – звіт (щоденник) оформлений неохайно, записи 
більшості тем відсутні, результати виконаних завдань 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 (щоденника). 

Критерії оцінювання захисту 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 глибокі практичні знання з усього 
курсу; вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у всіх видах 
практичної діяльності. Структури звіту (щоденника) навчальної 
практики опрацьовані в повному обсязі. 

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 ситуаціях; 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. Внутрішні хвороби тварин / Левченко В. І. та ін.; за ред. 

В. І. Левченка. Біла Церква, 2012. Ч. 1. 528 с. 
2. Внутрішні хвороби тварин / Левченко В. І. та ін.; за ред. 

В. І. Левченка. Біла Церква, 2001. Ч. 2. 544 с. 
3 Внутрішні незаразні хвороби тварин : підруч. / Цвіліховський 

М. І. та ін. 3-є вид., переробл. та доповн. Київ : Аграрна освіта, 2014. 
614 с. 

4. Внутрішні хвороби тварин / Цвіліховський М. І. та ін. Київ : 
Арістей, 2004. 139 с. 

5. Загальна терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин : 
практикум / Левченко В. І. та ін.; за ред. В. І. Левченка. Біла Церква, 
2000. 224 с. 

6. Внутрішні хвороби тварин : практикум. / Цвіліховський 
М. І. та ін. Київ : Арістей, 2005. 148с. 

 
Допоміжна 

1. Хвороби свиней / В.І.Левченко, В.П. Заярнюк, І.В.Папченко 
та ін.; За ред. В.І.Левченка та І.В.Папченка. Біла Церква, 2005. 168 с. 



2. Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии: 
Справ. изд. /И.П.Кодрахин, Н.В.Курилов, А.Г.Малахов и др. М.: 
Агропромиздат, 1985. 287 с. 

3. Кондрахин И.П. Алиментарные и эндокринные болезни 
животных. – М.:  Агропромиздат, 1989. 256 с. 

4. Диспансеризація великої рогатої худоби: Методичні 
рекомендації /В.І.Левченко, І.П.Кондрахін, Г.Г.Харута та ін. К., 1997. 
60 с. 

5. Дослідження крові тварин та клінічна інтерпретація 
отриманих результатів /В.І.Левченко, В.М.Соколюк, В.О.Гарькавий та 
ін. Біла Церква, 2002. 60 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://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://beta.znau.edu.ua:3398/
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/
http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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