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1. Мета і завдання практики 

Мета навчальної практики – навчити студентів у виробничих умовах, 
безпосередньо на фермі, організації і виконання лікувально-профілактичних заходів, 
операцій і різних маніпуляцій при лікуванні тварин. 

Обов’язковими для відпрацювання є такі питання: 
1. Організація робочого місця. 
2. Стерилізація інструментів. 
3. Повал і фіксація тварин, фіксація окремих органів або частин тіла. 
4. Виконання окремих операцій. 
5. Післяопераційне спостереження за тваринами. 
6. Лікування хворих тварин. 

 
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: 

4-й 

Семестр 

8-й 

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. 

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

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: 
– техніку безпеки  роботи і поводження з тваринами та методи їх фіксації; 
– класифікацію травматизму на фермі; 
– техніку проведення хірургічної диспансеризації;  
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– класифікацію та основні симптоми відкритих і закритих механічних уражень; 
– способи кастрації свійських тварин та можливі післякастраційні 

ускладнення; 
– види хірургічної інфекції в залежності від збудника;  
– способи діагностики і лікування патології суглобів, слизових і синовіальних 

утворень; 
– види хірургічної патології в ділянці пальця; 
– види деформації копит та копитець у тварин. 
Студент повинен вміти: 
– проводити клінічний огляд тварин; 
– поставити діагноз і назначити лікування; 
– виявляти травмованих тварин на фермі; 
– зробити повал тварини і зафіксувати її; 
– підготувати до операції тварину; 
– зробити премедикацію і наркоз, знеболити тканини в місці виконання 

операції; 
– зробити хірургічну обробку рани, підготовити валики, дренаж, зашити рану; 
– накладати різні види пов’язок в залежності від місця локалізації 

пошкодження; 
– ліквідувати різні види післякастраційних ускладнень; 
– проводити розтин фокусів нагноєння при хірургічній інфекції; 
– проводити розчистку копит і ратиць та накладати захисні пов’язки в 

залежності від виду ураження. 
 

4. Організація навчальної практики 
Реалізація поставленої мети передбачає поступове виконання кожним 

студентом або ланкою студентів певних завдань впродовж всього періоду практики. 
В залежності від умов і об’єму виконуваної роботи, група студентів розділяється на 
ланки по 3–6 чоловік. Складні операції на великих тваринах виконуються з участю 
всієї групи магістрів, але кожний з них має конкретно визначене завдання і 
забезпечує його успішне виконання. 

За час навчальної практики кожний студент повинен засвоїти виконання 
лікувальних маніпуляцій, що мають відношення до запланованої теми. 

При участі в операції студент зобов’язаний знати місце і предмет своєї роботи, 
черговість виконання маніпуляцій, можливі труднощі і ускладнення, шляхи їх 
подолання. 

Приступаючи до роботи, студенти повинен перевірити придатність і стан 
засобів, якими буде користуватись. 

Виконанню кожної роботи, особливо операцій, передує перевірка знання 
студентами їх обов’язків, техніки безпеки і ділова гра з чітким і детальним 
відпрацюванням кожної маніпуляції. 

Студент веде звіт (щоденник) навчальної практики, у якому робить повний 
опис виконаної роботи. При наявності хворих тварин студент веде курацію і 
оформляє академічну історію хвороби. 
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5. Структура навчальної практики 
№  Тема, 

завдання, що виконуються 
К-ть 

годин Обладнання, матеріали Форми контролю 

1 Хірургічна диспансеризація. 
Травматизм тварин. Відкриті і 
закриті механічні ураження 
тканин. 
1. Провести хірургічну 
диспансеризацію тварин однієї із 
ферм. 
2. Виявити тварин із травмами.  
3. Виконати хірургічну обробку 
рани. 
3. Надати корові допомогу при 
переломі рогового відростку. 
4. Надати допомогу тварині при 
забої. 
5. Надати допомогу тварині при 
гематомі або лімфоекстравазаті. 

3 Засоби фіксації тварин, 
бритва, вата, бинти, 
малий хірургічний набір, 
шовний матеріал, 
розчини новокаїну, 
стерильний 
перев'язочний матеріал.  

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

2 Кастрація тварин. 
Ускладнення при і після 
кастрації. 
1. Провести кастрацію свійських 
тварин різними способами. 
2. Ліквідувати кровотечу з судин 
мошонки і культі сім’яного 
канатика.  
3. Надати допомогу тварині при 
гнійному запаленні загальної 
піхвової оболонки або культі 
сім’яного канатика. 

4 Засоби фіксації тварин, 
інструменти для 
кастрації, засоби 
зупинки кровотечі, і 
інструменти для операції 
на кишках, антибіотики, 
сульфаніламіди, 
тампони, стерильний 
перев’язочний матеріал, 
шовний матеріал. 
 

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

3 Хірургічна інфекція та її 
клінічний прояв. 
1. Виявити тварин з наявністю 
фокусів хірургічної інфекції  
2. Обгрунтувати діагноз 
диференційний діагноз та 
призначити лікування. 
3. Надати допомогу тварині при 
флегмоні. 
4. Надати допомогу тварині при 
наявності свіжого гнійного 
запального процесу. 
5. Обґрунтувати диференційний 
діагноз абсцесу, флегмони, 
лімфоекстравазату, гематоми, 
пухлини, кили. 
6. Клінічно обґрунтувати і 
лабораторно підтвердити діагноз 
на актиномікоз: диференціювати 
актиномікоз, актинобацильоз і 
гнійне запалення; надати 
допомогу хворій тварині. 
 

4 Засоби фіксації тварин, 
відра, мило та все 
необхідне для підготовки 
операційного поля і 
виконання операції: 
перев’язочний матеріал, 
розчини етакридину 
лактату, калію 
перманганату і новокаїн, 
емульсії Вишневського 
та синтоміцинова, 
шовний матеріал і вату. 
 

Оцінка практичної 
роботи, усне  
опитування,  
перевірка 
оформлення звіта 
(щоденника). 
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4 Клінічна картина, діагностика 
захворювань ратиць. 
Ортопедична розчистка. 
Патологія суглобів. Бурсити. 
1. Розчистити деформовані 
ратиці і копита. 
2. Надати лікувальну допомогу 
корові при виразці Рустерхольца 
або пододерматиті. 
3. Надати лікувальну допомогу 
вівцям при копитній гнилі. 
4. Надати лікувальну допомогу 
корові при флегмоні вінчика 
(м’якуша). 
5. Надати лікувальну допомогу 
тварині при проникаючій рані 
суглобу або сухожилкової піхви. 
6. Надати тварині лікувальну 
допомогу при гнійному артриті. 

4 Засоби фіксації тварин, 
інструменти для 
підготовки операційного 
поля, препарати для 
підготовки рук хірурга, 
кетгут, шовний матеріал, 
малі хірургічні набори – 
два, набір для розчистки 
копит і ратиць, шприци, 
антибіотики, спиртовий 
розчин йоду, септонекс 
або кубатол, емульсія 
Вишневського, калію 
перманганату і борна 
кислота, сульфат міді, 
ванна для кінцівки. 
 

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

 
6. Вимоги до оформлення звіту (щоденника) навчальної практики 

Звіт  (щоденник) навчальної практики «Загальна і спеціальна хірургія» – це 
основний документ, який надає можливість проаналізувати й оцінити успішність 
закріплення теоретичних знань та набуття студентами прикладних навичок у 
виконанні певних хірургічних маніпуляцій.  

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 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. 

 
7. Критерії оцінювання навчальної практики 

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

теоретичні знання (студент повинен володіти теоретичними знаннями щодо 
проведення хірургічної диспансеризації тварин, класифікації травматизму, кастрації 
та можливих ускладнень після неї, хірургічної інфекції та її клінічного прояву, вміти 
діагностувати захворювання копит і ратиць, а також проводити їх ортопедичну 
розчистку та ін.). 

логічне лікарське мислення (студент повинен використовуючи набуті знання за 
час навчання, студент зобов'язаний при дослідженні хворої тварини обґрунтувати 
клінічний діагноз, назначити лікування, передбачити його ефективність, висловити 
аргументи на необхідність застосування тих чи інших лікарських засобів, 
передбачити можливі ускладнення і засоби їх профілактики). 

практичне вміння (студент повинен, перш за все, проявити бажання і вміння 
виконувати своїми руками необхідні лікувальні маніпуляції, старанно засвоїти їх, 
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дотримуючись техніки безпеки, асептики і антисептики). 
організаційні навики (студент повинен вміти працювати в команді, мусить 

засвоїти і показати вміння організувати своїми руками робоче місце, проводити різні 
хірургічні маніпуляції, вести звіт (щоденник) навчальної практики, в якому 
записувати аналізовані дані досліджень і висновки, підготуватися до захисту звіту 
(щоденника). 

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

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 × 15 = 60 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, оформлення звіту. 

Критерії оцінювання захисту 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 
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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, наявні помилки в термінах з хірургії.  

1–20 балів – студент нездатний аналізувати, узагальнювати, порівнювати, 
систематизувати всі поставлені практичні питання при захисті звіту (щоденника) 
навчальної практики; рівень знань термінології з хірірургії 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. Борисевич В. Б., Панько І. С., Іздепський В. Й. Спеціальна ветеринарна 

хірургія. К.: Вид-во УДАУ, 1993. 495 с. 
2. Ветеринарна ортопедія : хвороби копит і копитець : посібник для студентів аграр. 

закл. освіти I–IV рівня акредитації зі спец. «Вет. медицина» / В. Б. Борисевич та ін. Київ 
: ДІА, 2007. 136 с. 

3. Загальна ветеринарна хірургія / Панько І. С. та ін. Біла Церква, 1999. 264 с. 
4. Загальна ветеринарна хірургія / Борисевич В. Б. та ін. К.: Вища школа, 1992. 

288 с. 
5. Загальна ветеринарно-медична хірургія / Борисевич В. Б. та ін. К.: Науковий 

світ, 2001. 274 с. 
6. Загальна та спеціальна хірургія : практикум / Д. В. Сарбаш та ін. Харків, 

2020. 265 с. 
7. Ортопедія коней : посібник / Д. В. Сарбаш та ін. Харків : вид-во ХДЗВА, 

2018. 194 с. 
8. Спеціальна ветеринарна хірургія / Панько І. С. та та ін. Біла Церква, 2003. 

496 с. 
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Допоміжна 

1.  Ветеринарна хірургія з анатомією коня: навч. посібник / Г.М. Калиновський 
та ін. Житомир: ЖНАЕУ, 2016. 120 с. 

2. Власенко В. М, Тихонюк Л. А., Рубленко М. В. Оперативна хірургія, 
анестезіологія і топографічна анатомія. Спеціальна частина. Біла Церква : БДАУ, 
2006. 544 с. 

3. Диспансеризация крупного рогатого скота по ветеринарной хирургии: 
практическое пособие / Квочко А. Н. и др. Ставропольский ГАУ. Ставрополь: 
АГРУС, 2008. 113с. 

4.  Ковальчук Ю. В., Карпюк В. В., Калиновський Г. М. Перебіг ранового 
процесу у великої рогатої худоби в умовно чистій і забрудненій радіонуклідами 
зонах : монографія. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2019. 92 с. 

5.  Лікувально-профілактичні заходи при хворобах кінцівок : рекомендації для 
лікарів ветеринарної медицини / І. С. Панько та ін. Біла Церква, 2005. 22 с. 

6. Оперативна хірургія : практикум / Д. В. Сарбаш та ін. Харків : Стиль-Іздат, 
2017. 218 с. 

7. Тимофеев С. В., Девришов Д. А., Филиппов Ю. И. Хирургические инфекции. 
Москва : Агровет, 2006. 240 с. 
 

 
Інформаційні ресурси 

1. Сайт кафедри акушерства і хірурггії (http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-
meditsini/m-about-ah ). 

2. Навчальне середовище в Moodle http: // 
beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=104 

3. 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://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ah
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ah
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/
http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/

	РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

