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1. Мета і завдання навчальної практики 
Мета навчальної практики – це підготовка студентів до 

використання в практичних умовах теоретичних знань з дисципліни 
«Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин», а також –  практичних 
навичок щодо організації та проведення діагностичних, лікувальних 
та протиепізоотичних заходів під час роботи з інфекційними 
хворобами тварин.  

Завдання навчальної практики: 
1. Правила роботи з контамінованим матеріалом та техніка 

особистої безпеки  
2. Види патологічного матеріалу, його пакування та 

транспортування. 
3. Оформлення супровідного документу на патологічний 

матеріал. 
4. Послідовність проведення діагностичних досліджень  
5. Організація та проведення взяття крові у великих та дрібних 

тварин 
6. Особливості дезінфекції при інфекційних хворобах тварин. 
Виконанню кожного виду роботи передує перевірка 

теоретичних знань та правил техніки безпеки 
 

2. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

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 - ий 

Семестр 
10-ий 

Вид контролю 

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

можливість набути таких компетентностей та результатів навчання: 
СК06. Здатність здійснювати відбір, пакування, фіксування і 

пересилання проб біологічного матеріалу для лабораторних 
досліджень.  

СК20. Здатність організовувати, здійснювати і контролювати 
документообіг під час професійної діяльності. 

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  

РН21. Формулювати висновки щодо експлуатації та лікування 
тварин різних класів і видів, профілактики їх заразних та незаразних 
хвороб. 

Студент повинен знати: 
- епізоотичні аспекти інфекцій та імунітету; 
- методи епізоотології та епізоотологічного обстеження 

господарства; 
- номенклатуру та класифікацію інфекційних хвороб; 
- загальні профілактичні та специфічні проти епізоотичні заходи;  
- ветеринарно-санітарні заходи у тваринництві та птахівництві 

(дезінфекція, дезинсекція, дератизація, дезакаризація); 
- особливості використання біологічних препаратів. 
Студент повинні вміти: 
- проводити епізоотологічне дослідження (обстеження) 

господарства (ферми, зони обслуговування тощо); 
- поставити діагноз та диференційний діагноз на інфекційну 

хворобу;  
- проводити та організовувати виконання загальних і 

спеціальних протиепізоотичних заходів (ветеринарно-санітарні, 
діагностичні дослідження, щеплення) щодо запобігання та ліквідації 
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заразних хвороб тварин;  
- проводити лікувальні заходи в тваринництві та лікувати хвору 

на інфекційну хворобу тварину. 
 

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

Студенти групи поділяється на підгрупи (по 5-6 студента), які у 
процесі роботи обмінюються живими тваринами, маніпуляціями або 
біопрепаратами, з метою виконання завдань навчальної практики 
всіма студентами. Студенти працюють у спецодязі з дотриманням 
правил асептики та антисептики. На початку кожної теми викладач 
проводить 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 щоденник результати 
виконаних завдань/досліджень. 

 
5. Структура навчальної практики  

№
  

Тема, 
завдання, що виконуються 

К-ть 
год 

Обладнання, 
матеріали 

Форми 
контролю 

1 ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ РОБОТИ 
І ПОВОДЖЕННЯ З 
ТВАРИНАМИ ТА ПІД ЧАС 
ВІДБОРУ ПАТОЛОГІЧНОГО 
МАТЕРІАЛУ. 
1. Методи фіксації тварин в 
положенні стоячи. 
2. Фіксація окремих частин тіла 
(голови, кінцівок) тварин. 
3. Визначення патологічних змін 
на ділянки тіла тварин  
 

6 Свійські 
тварини, станок 
для фіксації 
тварин, носові 
щіпці Гармса, 
закрутки,  
мотузка для 
фіксації тварин. 

Оцінка 
практичної 
роботи, усне  
опитування. 
 

2 ПОСТАНОВКА АЛЕРГІЧНИХ 
ПРОБ 
1. Обстежити загальний стан 
тварини і її шкірний покрив. 
2. Вивчити набір інструментів, 

6 Свійські 
тварини, станок 
для фіксації 
тварин, 
туберкулін, 

Оцінка 
практичної 
роботи, усне  
опитування,  
перевірка 
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потрібний для проведення 
туберкулінізації. 
3. Описати видові імунологічні 
особливості тварин, що 
визначають місце введення та вид 
туберкуліну. 
4. Розібрати поняття та механізм  
виникнення гіперчутливості 
негайного та сповільненого типу 

КАМ, шприци-1 
мл, 2 мл,  
кутиметр, 
ножиці Купера, 
70% спирт, вата, 
розчин йоду-5%, 
безголкові 
ін’єктори- 
"Овод", ІБК-01. 
 

оформлення 
звіта 
(щоденника). 

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА 
ПРОВЕДЕННЯ ВЗЯТТЯ КРОВІ 
У ВЕЛИКИХ ТА ДРІБНИХ 
ТВАРИН. 
1. Обстежити загальний стан 
тварини і її шкірний покрив. 
2. Вивчити набір інструментів, 
потрібний для відбору крові 
3. Описати видові особливості 
будови тіла тварин, що визначають 
місце відбору крові 

6 Свійські 
тварини, станок 
для фіксації 
тварин, кр носові 
щіпці Гармса, 
закрутки, отузка 
для фіксації 
тварин, 70 % 
спирт, вата, 5% 
розчин йоду, 
голки для взяття 
крові, 
стерилізатор, 
пробірки 10 мл, 
резинки, ножиці, 
предметні 
скельця, спирт 
ефірна суміш 

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

4 ІМУНІЗАЦІЯ 
1. Огляд біологічних 
профілактичних препаратів, 
визначиення їх придатності, 
ознайомлення з настановами щодо 
застосування. 
2. Ознайомлення з правилами 
транспортування, зберігання та 
використання біопрепаратів та 
записати їх 
3. Ознаки придатності до 
використання біопрепаратів 
4. Критерії складання заявки на 
біопрепарати. 
5. Інструменти для щеплення 

6 Свійські 
тварини, станок 
для фіксації 
тварин,  
носові щіпці 
Гармса, 
закрутки,  
мотузка для 
фіксації тварин, 
вакцини, 
сироватки, набір 
антидотів, 
аптечка швидкої 
допомоги, тара 
для розведення 

Оцінка 
практичної 
роботи, усне  
опитування,  
перевірка 
оформлення 
звіта 
(щоденника). 
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тварин препаратів, 
шприци 
одноразові, 
шприци 
"Рекорд", 
ін’єктор 
безголковий. 

5 ДЕЗІНФЕКЦІЯ 
1. Види дезінфекції 
2. Хімічні групи дезінфектантів 
3. Вплив концентрації 
дезречовини, температури повітря 
в приміщенні та температури 
дезінфектанту на якість дезінфекції 
4. Проведення бактеріологічного 
контролю якості дезінфекції 
тваринницького приміщення. 

6 набір 
дезінфектантів 
/каустична сода, 
формалін, 
хлорне вапно, 
оцтова кислота/, 
набір антидотів, 
аптечка швидкої 
допомоги, тара 
для розведення 
препаратів,  
ДУК, ЛСД. 

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

 
6. Вимоги до оформлення звіта (щоденника) навчальної практики 

Звіт (щоденник) навчальної практики «Епізоотологія та 
інфекційні хвороби тварин» – це основний документ, який надаєь 
можливість проаналізувати й оцінити успішність закріплення 
теоретичних знань та набуття студентами практичних навичок при 
діагностиці та профілактиці з інфекційними хворобами тварин. 

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 для обговорення, в 
якому викладає основні теоретичні та прикладні навички, отримані 
упродовж навчальної практики. 
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7. Перелік питань для оцінювання результатів практики 
1. Що таке алергени? 
2. Як проводиться алергічна проба в коней, корів, птиці' 
3. Якими методами можна поставити алергічну пробу? 
4. Що і як використовується для перевірки алергічної 

проби. 
5. Як обробити місце взяття крові, які препарати можна 

використовувати? 
6. Як взяти кров у ВРХ, свиней, хутрових , птиці? 
7. Які стабілізатори можна використовувати при взятті 

крові. 
8. Написати супровідну в лабораторію 
9. Дати характеристику голкам для взяття крові. 
10. Як знешкодити залишкі препаратів після закінчення 

роботи? 
11. В чому різниця при утворенні активного і пасивного 

імунітету? 
12. Коли і як проводиться імунізація тварин /свині, ВРХ/ 
13. Які вакцини і сироватки вам відомі? 
14. Чи можливі ускладнення при проведенні імунізації 

тварин, що зробити в такому випадку? 
15. Заходи особистої безпеки при проведенні імунізації та 

вакцинаціях? 
16. В яких випадках вакцинації не проводяться? 
17. Які існують методи дезінфекції? 
18. Які препарати використовують для хімічної дезінфекції? 

 
8. Критерії оцінювання навчальної практики 

По закінченню навчальної практики вміння і знання студента 
оцінюється з урахуванням таких показників: 

теоретичні знання (студент повинен закріпити теоретичні знання 
імунологічного стану організму тварин та різних методів діагностики 
інфекційних хвороб тварин).  

логічне лікарське мислення (студент повинен збирати 
анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, приймати 
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рішення щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та 
профілактики хвороб тварин, установлювати зв’язок між клінічними 
проявами захворювання та результатами лабораторних досліджень). 

практичне вміння (студент повинен вміти використовувати 
інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, лабораторне 
обладнання та інші технічні засоби для відбору патологічного 
матеріалу та проведення необхідних маніпуляцій під час  професійної 
діяльності). 

організаційні навики (студент повинен вміти працювати в 
команді, вести звіт (щоденник) навчальної практики, в якому 
записувати аналізовані дані досліджень і висновки, підготуватися до 
захисту звіту (щоденника) навчальної практики). 

Навчальна практика «Епізоотологія та інфекційні хвороби 
тварин» 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 5*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 
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(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 ситуаціях; відсутня послідовність у 
відповіді, наявні помилки в термінах.  

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) виставляється загальний бал за 100-
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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 

 
9. Рекомендовані джерела інформації 

Базова 
1. Довідник лікаря ветеринарної медицини / П.І. Вербицький, 

П.П. Достоєвський, В.О. Бусол та ін.; За ред. П.І. Вербицького, П.П. 
Достоєвського. К.: Урожай, 2004.  

2. Інфекційні хвороби великої рогатої худоби. Кравців Р.Й., 
Злонкевич Я.І., Корж Б.А. та ін. Львів, 2001. 394с. 

3. Каришева А.Ф. Спеціальна епізоотологія. К.: «Вища освіта»,  
2002. 703 с. 

4. Корнієнко Л.М. Планування ветеринарних заходів: навч. 
посіб., 2-ге вид., доп. і перероб. / Л.М. Корнієнко, Л.Є. Корнієнко, 
Б.М. Ярчук; за ред. Л.М. Корнієнко. Біла Церква: ТОВ 
"Білоцерківдрук", 2016. 364 с. 
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5. Лабораторна діагностика туберкульозної інфекції : навч. посіб. 
/ Ю.І. Фещенко, О.А. Журило, А.І. Барбова.  К. : ВСВ «Медицина», 
2019. 304 с.  

6. Максимович В. В. Эпизоотология и инфекционные болезни : 
Практикум. 2015. 462 с. 

7. Медицина за Девідсоном: принципи і практика : посібник : пер. 
23-го англ. вид. : у 3 т. Т. 1 / за ред. С. Г. Ралстона,  Я. Д. Пенмана, В. 
Дж. Стрекена, Р. П. Гобсона ; наук. ред. пер. В. Ждан, Л.Бабінець, Л. 
Пасієшвілі, В. Величко, Н. Михайловська. К. : ВСВ «Медицина», 
2020. xxii, 258 с. 

8. Практикум із загальної епізоотології / В.П. Литвин, А.Ф. 
Євтушенко, М.Т. Радіонов, М.Г. Наконечна та ін.; За ред. В.П. 
Литвина. К. 2003. 345 с. 

Додаткова 
1. Infectious Diseases : textbook / O.A. Holubovska, M.A. 

Andreichyn, A.V. Shkurba et al. ; edited by O.A. Holubovska. Kyiv : AUS 
Medicine Publishing, 2018. 664 p 

2. Pediatric Infectious Diseases : textbook / S.O. Kramarov, O.B. 
Nadraga, L.V. Pypa et al. ; edited by S.O. Kramarov, O.B. Nadraga. 4th 
edition.  Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2020. 240 p. 

3. Загальна епізоотологія / Б.М. Ярчук, П.І. Вербицький, В.П. 
Литвин та ін.; За ред. Б.М. Ярчука, Л.Є. Корнієнка. Біла Церква, 2002. 
656 с. 

4. Методи обмеження життєдіяльності мікроорганізмів / 
Семанюк В.І., Гуфрій Д.Ф., Гунчак В.М., Захарів О.Я., Канюка О.І., 
Турко І.Б. За заг. ред. Д.Ф. Гуфрія, В.І. Семанюка. -Львів, 2007. 307с. 

5. Факторні хвороби сільськогосподарських тварин / В.П. 
Литвин, Л.В.Олійник, Л.Є. Корнієнко та ін. Біла Церква, 2002. 303 с. 

6. Хронічні інфекційні хвороби тварин / Л.Є. Корнієнко, В.О. 
Бусол, В.В. Недосєков та ін; за ред. Л.Є. Корнієнка. Біла Церква, 2008. 
348 с. 

 
Інформаційні ресурси 

1. Сайт кафедри мікробіології, фармакології  та епізоотології 
(http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-mve ). 

1. 2. Навчальне середовище Moodle 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-mve
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(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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