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1. Мета і завдання навчальної практики 
Мета навчальної практики – ознайомити студентів з практичними 

функціями ветеринарної медицини та посадовими обов’язками лікаря 
ветеринарної медицини, а також засвоїти правила техніки безпеки та особистої 
гігієни при роботі із здоровими і хворими тваринами. 

Завдання навчальної практики – у виробничих умовах студенти повинні 
засвоїти загальні посадові обов’язки лікаря ветеринарної медицини на різних 
ділянках роботи та оволодіти необхідними практичними навиками виконання 
маніпуляцій, що входять до його обов’язків. 

 
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 такі компетентності та результати навчання: 

ЗК03. Знання та розуміння предметної області і професії. 
ЗК10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня. 
РН06. Розробляти карантинні та оздоровчі заходи, методи терапії, 

профілактики, діагностики та лікування хвороб різної етіології. 
РН11. Узагальнювати та аналізувати інформацію щодо ефективності 

роботи ветеринарних фахівців різного підпорядкування. 
РН17. Знати правила та вимоги біобезпеки, біоетики та добробуту тварин. 
Студент повинен знати: 
- техніку безпеки при роботі та правила поводження з тваринами і методи 

їх фіксації; 
- правила проведення дезінфекції, дератизації, дезінсекції; 
- правила проведення термометрії, підготовки операційного поля, місця 

ін’єкцій, стерилізації інструментів тощо; 
- методику реєстрації тварин у відповідному журналі; 
- правила відбору крові, сечі, фекалій та патологічного матеріалу; 
- правила підготовки лабораторного посуду, обладнання та реактивів для 

досліджень. 



Студент повинен вміти: 
- зафіксувати тварин різного виду та статево-вікових груп; 
- підготовити до використання і застосовувати необхідні інструменти, 

прилади для надання допомоги тваринам; 
- виконувати деякі простіші лікувально-профілактичні маніпуляції; 
- готувати та використовувати за призначенням дезинфікуючі засоби; 
- проводити термометрію, готувати місце ін’єкції; 
- виконувати стерилізацію інструментів; 
- готувати лабораторний посуд, обладнання та реактиви для досліджень. 

 
5. Організація навчальної практики 

Навчальна практика проводиться за підгруповою системою. Студенти 
групи поділяється на підгрупи (по 5-6 студентів), які у процесі роботи 
обмінюються живими тваринами, реактивами, дезінфікуючими розчинами, 
приладами, обладнанням, інструментами та ін. 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 та висновки. 

 
5. Структура навчальної практики 

№ Тема, завдання, що виконуються К-ть 
годин 

Обладнання 
матеріали 

Форми 
контролю 

1. Навчальна практика «Вступ до 
фаху» у клініці ветеринарної 
медицини для дрібних та великих 
тварин. 
1. Фіксація тварин. 
2. Способи та системи утримання 
тварин на тваринницьких фермах. 
 

12 Свійські тварини, 
станки для фіксації 
тварин, носові щіпці 
Гармса, закрутки, 
мотузка для фіксації 
тварин, інше 
обладнання клінік. 

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

2.  Навчальна практика «Вступ до 
фаху» на тваринницьких фермах 
спільних товариств з обмеженою 
відповідальністю чи інших форм 
власності. 
1. Проведення дезінфекції, 
дератизації, дезінсекції. 
2. Допомагає спеціалістам в огляді 

тварин; стерилізація інструментів, 
підготовка пробірок для взяття крові, 
місця ін’єкції; відбір проб кормів і 
молока, патологічного матеріалу для 
лаб. дослідження. 

12 Обладнання, 
інструменти та 
засоби для 
проведення 
ветеринарних 
маніпуляцій в 
умовах господарства 

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



3. Навчальна практика «Вступ до 
фаху» в ізоляторах для хворих 
тварин. 
1. Підготовка необхідних 
дезінфікуючих розчинів; проведення 
дезінфекції приміщень для 
амбулаторно хворих тварин, вольєрів, 
операційних столів, предметів малої 
механізації і ін.  
2. Допомога спеціалістам фіксувати 
пацієнтів клініки під час обстежень та 
надання лікарської допомоги; 
проведення необхідних маніпуляцій 
щодо підготовки операційного поля, 
місця ін’єкцій, тощо. 

12 Обладнання, 
інструменти та 
засоби для 
проведення 
ветеринарних 
маніпуляцій в 
умовах ізолятора для 
хворих тварин 

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

4. Навчальна практика «Вступ до 
фаху» у дезінфекційних загонах. 
1. Підготовка розчинів 

дезінфектантів для знезараження 
лопат, віників, скребків, дезковриків; 
стерилізація необхідних хірургічних 
інструментів, шприців, голок;  
термометрія хворих тварин.  
2. Реєстрація проведеної роботи у 

відповідному журналі. 

12 Обладнання, 
інструменти та 
засоби для 
проведення 
ветеринарних 
маніпуляцій в 
умовах господарства 
або клініки 

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

5. Навчальна практика «Вступ до 
фаху» у лабораторіях ветеринарної 
медицини та діагностичних 
установах ветеринарної медицини. 
1. Відбір проб для досліджень (крові, 
фекалій, патматеріалу). 
2. Навчитися користуватись 
приладами та установами для 
дезінфекції; перевірити якість 
підготовки об’єктів для проведення 
дезінфекції (механічна очистка, 
ремонт станків); приймати участь у 
підготовці розчинів дезінфектантів, 
розрахунку кількості і якості їх; 
відбирати проби для  перевірки якості 
дезінфекції та пересилає їх в 
лабораторію. 
3. Підготувати лабораторний посуд, 
обладнання до використання; 
знезаражувати відпрацьований 
матеріал; разом із спеціалістами 
готовити розчинники, розчини, 
реактиви, матеріал для досліджень; 
стежить за санітарним станом у 
лабораторних приміщеннях, віваріях; 
проводити дезінфекцію обладнання 
(столів, термостатів, центрифуг). 

12 Обладнання, 
інструменти та 
засоби для 
проведення 
діагностичних та 
інших ветеринарних 
маніпуляцій в 
умовах лабораторії 
ветеринарної 
медицини 

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



7. Вимоги до оформлення звіту (щоденника) навчальної практики 
Звіт (щоденник) навчальної практики «Вступ до фаху» – це основний 

документ, який надає можливість проаналізувати й оцінити успішність 
закріплення теоретичних знань на набуття студентами прикладних навичок 
характеристики годівлі та утримання тварин в умовах навчальної лабораторії 
тваринництва Поліського національного університету. 

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 у звіті 
(щоденнику) 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.  

 
8. Критерії оцінювання навчальної практики 

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

Оцінювання практичної роботи і усне опитування студентів здійснюється 
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. 

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.  

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.  

1–20 балів – студент нездатний аналізувати, узагальнювати, порівнювати, 
систематизувати всі поставлені практичні питання при захисті звіту 
(щоденника) навчальної практики; рівень знань ветеринарних термінів 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. Вербицький П. І., Достоєвський П. П. Довідник лікаря ветеринарної 
медицини. Київ : Урожай, 2004. 1280 с. 

2. Вербицький П. І., Достоєвський П. П., Рудик С. К. Історія ветеринарної 
медицини України. Київ : Ветінформ, 2002. 384 с. 

3. Петрук В. Г., Клименко М. О., Мудрак О. В. Вступ до фаху : підр. 
Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. 203 с. 

4. Приватна ветеринарна практика / Бусол В. О. та ін. Вінниця : ТОВ 
Компанія «Zorg», 2004. 196 с. 

5. Роїна О. М., Кривенко О. А., Пашутинський Є. К. Ветеринарія в Україні 
: Нормативні документи. Київ : КНТ, 2007. 496 с. 

6. Яблонський В. А., Любецький В. Й. Європейській ветеринарній освіті – 
250 років. Ветеринарна медицина України. 2011. № 12 (190). С. 6–7. 

 
Допоміжна 

1. Аранчій С. В. Історія ветеринарної медицини Полтавщини. Полтава, 
1998. 230 с. 

2. Болонський процес : Нормат.-правові документи / Уклад. Тимошенко З. 
І. та ін. Київ : Європ. ун-т, 2004. 102 с. 

3. Журавський В. С., Згуровський М. З. Болонський процес : головні 
принципи входження в Європейський простір вищої освіти. Київ : Політехніка, 
2003. 200 с. 

4. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження». Одеса, 
2006. 32 с. 

5. Закон України «Про ветеринарну медицину». Київ, 1992, 1996, 2001, 
2004, 2006, 2008. 

6. Кривчик Г. Г. Вища школа і Болонський процес : консп. лекц. 
Дніпропетровськ : ПДАБА, ДРІДУ НАДУ, 2008. 34 с. 

7. Рудик С. К. Становлення лікування людини і тварин. Київ, 1996. 78 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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