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1. Мета і завдання навчальної практики 

Мета навчальної практики ‒ навчити студентів у виробничих умовах, 
безпосередньо на фермі або клініці дрібних та великих тварин, організації і 
виконання лікувально-профілактичних заходів, операцій і різних хірургічних 
маніпуляцій при лікуванні тварин. 

Завдання навчальної практики: 
1.  Вивчити техніку безпеки роботи і поводження з тваринами та методи 

їх фіксації (повал та фіксація окремих частин тіла). 
2.  Навчитись організовувати робоче місце. 
3.  Проводити стерилізацію інструментів, підготовку операційного поля, 

дотримуватись правил асептики та антисептики. 
4.  Виконувати різні види ін’єкцій, взяття крові. 
5.  Виконувати новокаїнові блокади у разі враження органів та окремих 

ділянок тіла. 
6.  Вміти виконувати методики загального та місцевого знеболювання в 

різних видів тварин. 
7.  Знати та вміти застосовувати способи зупинення кровотечі під час 

виконання оперативних втручань. 
8.  Профілактувати розвиток хірургічної інфекції. 
9.  Знати та вміти виконувати різні методи з’єднання та роз’єднання 

тканин. 
10. Виконувати накладання різних видів пов’язок. 
11. Під керівництвом ветеринарного лікаря або викладача виконувати 

кастрацію самців та самок різних видів тварин. 
12. Виконувати лікувальні операції та інші хірургічні втручання на 

окремих ділянках тіла в різних видів тварин під керівництвом викладача.  
 

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» 

(5 років 10 місяців) 
 

Рік підготовки: 

3-й 

Семестр 

6-й 

Вид контролю 

Залік 
 
 



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

набути таких компетентностей та результатів навчання: 
СК03. Здатність дотримуватися правил охорони праці, асептики та 

антисептики під час фахової діяльності. 
СК09. Здатність проводити акушерсько-гінекологічні та хірургічні 

заходи і операції.  
РН04. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження 

тварин, приймати рішення щодо вибору ефективних методів діагностики, 
лікування та профілактики хвороб тварин. 

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

РН10. Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і 
підходи вирішення проблемних ситуацій професійного походження. 

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; 
- топографію органів, м’язів, сухожилків, великих артеріальних і 

венозних судин, нервових стовбурів та проекцію їх на шкіру окремих ділянок 
тіла в різних видів тварин; 

- методи загального та місцевого знеболювання в різних видів тварин;  
- способи зупинення кровотечі під час виконання оперативних 

втручань;  
- профілактику хірургічної інфекції;  
- застосування новокаїнових блокад у разі враження органів та 

окремих ділянок тіла; 
- методи з’єднання та роз’єднання тканин;  
- методи оперативних втручань на окремих ділянках тіла та органах.  
 Студент повинен вміти:   
- проводити стерилізацію інструментів, підготовку операційного поля, 

дотримуватись правил асептики та антисептики;  
- виконувати різні види ін’єкцій, взяття крові;  
- виконувати новокаїнові блокади;  
- виконувати накладання різних видів пов’язок;  
- під керівництвом ветеринарного лікаря виконувати кастрацію самців 

та самок різних видів тварин;  
- виконувати лікувальні операції та інші хірургічні втручання на 

окремих ділянках тіла в різних видів тварин під керівництвом викладача. 
 

4. Організація навчальної практики 
Навчальна практика проводиться за груповою системою. Студенти 

групи поділяється на підгрупи (по 5-6 студентів).Для проходження 



навчальної практики студенти забезпечуються хірургічними інструментами, 
місцевоанестезуючими речовинами, шприцями, шовним матеріалом, 
кастраційними щипцями, тваринами. Для кращого засвоєння практичних 
навичків студенти проводять оперативні втручання (під керівництвом 
викладача) на клініці ветеринарної медицини дрібних тварин Поліського 
національного університету, клініці великих тварин Поліського 
національного університету та господарствах (за попередньою 
домовленістю). Студенти працюють у спецодязі з дотриманням правил 
особистої гігієни та асептики з антисептикою. Перед початком кожної теми 
викладач проводить повторний інструктаж щодо правил поводження з 
тваринами та методів їх фіксації, техніки безпеки при роботі з тваринами та 
інструментами. 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. 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.  
 

5. Структура навчальної практики 
№  Тема, 

завдання, що виконуються 
К-ть 

годин 
Обладнання, 

матеріали 
Форми 

контролю 
1 Місцева, провідникова і 

спинномозкова анестезія.  
1. Приготувати 0,25, 0,5, 3, 4 % 
розчини новокаїну на 
фізіологічному розчині. 
2. Оволодіти технікою виконання 
прямої, циркулярної 
ромбоподібної та пірамідної 
інфільтраційної анестезії. 
3. Оволодіти навичками 
виконання центральної та 
периферичної провідникової 
анестезії. Виконати блокаду 
дорзальних міжреберних нервів у 
великої рогатої худоби. 
4. Виконати низьку сакральну 
анестезію у великої рогатої 
худоби. 

7 Свійські тварини, 
станок для фіксації 
тварин, закрутки, 
мотузка для фіксації 
тварин, шприці 
об’ємом 2, 5,10, 20 
мл, ін’єкційні голки 
різного калібру, 
колби плоскодонні 
об’ємом 150, 200 і 
500 мл, стерилізатор, 
нагрівальні прилади, 
ножиці, бритва, 
новокаїн у порошку, 
вода дистильована, 
антисептики, вата, 
рукавички. 

Оцінка 
методики 
виконання 
центральної і 
периферичної 
анестезії та 
техніки 
виконання 
інфільтраційн
их анестезій, 
усне  
опитування,  
перевірка 
оформлення 
звіту 
(щоденника). 

2 Новокаїнові блокади. 
1. Виконати блокаду нерву рогу у 
корови. 
2. Виконати блокаду зірчастого 
вузла у теляти. 
3. Виконати надплевральну 
новокаїнову блокаду за Мосіним 
у великої рогатої худоби. 

8 Свійські тварини, 
станок для фіксації 
тварин, закрутки, 
мотузка для фіксації 
тварин, шприці 
об’ємом 2, 5,10, 20 
мл, ін’єкційні голки 
різного калібру, 

Оцінка 
методики 
виконання 
новокаїнових 
блокад, усне  
опитування,  
перевірка 
оформлення 



 стерилізатор, ножиці, 
бритва, антисептики, 
вата, рукавички, 
місцевоанестезуючі 
речовини, спирт 
96%. 

звіту 
(щоденника). 

3 Пункція аорти, вени і введення 
розчину новокаїну. 
1. Виконати внутрішньо-венне 
вливання розчину глюкози у 
яремну вену великої рогатої 
худоби. 
2. Виконати пункцію черевної 
аорти у великої рогатої худоби за 
І. І. Вороніним. 
3. Виконати внутрішньо-венне 
вливання розчину натрію 
хлориду дрібним тваринам. 

7 Свійські тварини, 
станок для фіксації 
тварин, закрутки, 
мотузка для фіксації 
тварин, шприці 
об’ємом 2, 5,10, 20 
мл, ін’єкційні голки 
різного калібру, 
стерилізатор, ножиці, 
бритва, антисептики, 
вата, рукавички, 
фізіологічний 
розчин, системи для 
ПР, розчин 
новокаїну. 

Оцінка 
методики 
виконання 
пункцій та 
внутрішньове
нних введень, 
усне  
опитування,  
перевірка 
оформлення 
звіту 
(щоденника). 

4 Кастрація самців і самок 
свійських тварин 
1. Оволодіти навиками 
передопераційної підготовки 
тварини; Засвоїти прийомами 
фіксації жеребців при кастрації;  
Опрацювати техніку кастрації 
жеребців відкритим способом;  
Ознайомитися з 
післяопераційним утриманням 
тварин. 
2. Оволодіти методом фіксації 
бугаїв при кастрації; виконати 
анестезію сім’яників і мошонки у 
бугая; набути практичних 
навиків кастрації бугаїв у 
виробничих умовах кривавим 
відкритим та закритим 
способами, а також перкутанним 
способом; ознайомитися з 
інструментами для кастрації та їх 
застосуванням. 
3. Набути практичних навиків 
організації і проведенню масових 
кастрацій кнурців в умовах 
свинарських ферм; оволодіти 
технікою кастрації кнурів 
відкритим та закритим способом. 
4. Оволодіти прийомами і 
методами фіксації свинок; 
набути практичних навиків з 

8 Свійські тварини, 
станок для фіксації 
тварин, закрутки, 
мотузка для фіксації 
тварин, шприці 
об’ємом 2, 5,10, 20 
мл, стерилізатор, 
хірургічні 
інструменти, ножиці, 
бритва, антисептики, 
вата, рукавички, 
місцевоанестезуючі 
розчини, седативні 
засоби, переферичні 
катетери, щипці 
Занда, щипці 
Телятникова. 
 

Оцінка 
методики 
виконання 
оперативних 
втручань при 
кастрації 
самців та 
самок, усне  
опитування,  
перевірка 
оформлення 
звіту 
(щоденника). 



техніки кастрації свинок через 
бокову черевну стінку; 
ознайомитися з організацією 
масової кастрації свинок в 
умовах свинарської ферми. 
5. Оволодіти прийомами і 
методами фіксації кішок та сук; 
набути практичних навиків з 
техніки виконання 
оваріогістеректомії по білій лінії 
та вділянці правої здухвини. 

 
6. Вимоги до оформлення звіту (щоденника) навчальної практики 
Звіт (щоденник) навчальної практики «Оперативна хірургія, 

топографічна анатомія» – 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 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. 

 
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 методик виконання новокаїнових блокад, місцевої, провідникової і 
спинномозкової анестезії, техніки фіксації свійських тварин, пункцій та 
внутрішньовенних введень, набутих упродовж 6-го семестра). 

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, дотримуючись техніки безпеки, асептики і антисептики). 

організаційні навики (студент мусить засвоїти і показати вміння 
організувати своїми руками робоче місце, привести і підготовити до операції 



тварину, повалити і зафіксувати її, розподілити виконання учасниками 
певних функцій). 

Навчальна практика «Оперативна хірургія, топографічна анатомія» 
оцінюється за 100-бальною шкалою і національною системою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»), формується з рейтингу виконання 
практичної роботи, усного опитування та оформлення 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 та його захист 
залежно від змістовності опрацьованих тем, наявності ілюстрацій, 
аргументованості висновків  оцінюється в балах від 1 до 40 з урахуванням 
виконання програми навчальної практики, відповідей студента на 
поставленні запитання. 

Критерії оцінювання звіту (щоденника) навчальної практики: 
35–40 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, 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 – результати окремих виконаних завдань/досліджень є 
недостатньо змістовними, а висновки аргументованими. Записи у звіті 
(щоденнику) лаконічні, доповнені рисунками, оформленні охайно, інколи 
зустрічаються орфографічні помилки, студент вільно відповідає на всі 
поставлені практичні питання при захисті звіту (щоденнику) навчальної 
практики, але у відповідях не може вийти за межі теми.  

21–27 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, студент при захисті звіту (щоденника) з 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 – звіт (щоденник) оформлений неохайно, записи більшості 
тем відсутні, результати виконаних завдань/досліджень і висновки не 
відповідають програмі навчальної практики, студент нездатний аналізувати, 
узагальнювати, порівнювати, систематизувати всі поставлені практичні 



питання при захисті звіту (щоденника) з навчальної практики; рівень знань 
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.  Шебиц X. Брасс В. Оперативная хирургия собак и кошек. Москва, 2001. 

512 с. 
2. Фольмерхаус Б., Фревейн Й. Анатомия собаки и кошки. Москва, 2003. 

283 с. 
3. Денни Хемиш Р., Баттервоф Стивен  Дж. Ортопедия собак и кошек. 

Москва, 2007. 696 с.  
4. Сотников В. В. Диагностика и лечение остеоартроза.  Ветеринарный 

Петербург. Санкт-Петербург, 2014. №1. С. 11-13. 
5. Білий Д. Д. Патогенетична роль гемостазу та його корекція за 

хірургічного лікування неоплазій молочної залози у собак : автореф. дис. На 
здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : 16.00.05.Біла Церква, 2019. 39 с.  

6. Хірургія з анатомією коня : навч. посіб. / Калиновський Г. М. та ін. 2-
ге вид., випр. і доповн. Житомир : «Полісся», 2016. 210 с. 

7. Поширеність металоносійства і травматичного ретикуліту серед корів 
приватного сектору та його взаємозв’язок із виникненням отельної та 
післяотельної патології / В. В. Захарін та ін. Наук.-техн. бюл. ДНДКІ вет. 
препаратів та кормових добавок і інститут біології тварин. 2018. Вип. 19, № 
2. С. 244–250. 



8. Історія розвитку тканинної терапії та сучасні перспективи її 
застосування у ветеринарній медицині / Г. М. Калиновський та ін. Наук. 
вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. 2020. Т. 22, № 
98. С. 28–35. 

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

10. Гнійно-запальні процеси дистального відділу кінцівок у 
високопродук-тивних тварин / В. В. Карпюк та ін. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1 
(60), т. 3. С. 221–227. 

11. Власенко В. М., Тихонюк Л. А., Рубленко М. В. Оперативна хірургія, 
анестезіологія і топографічна анатомія (загальна частина). Біла церква : 
БДАУ, 2003. 512 с.  

12. Власенко В. М., Тихонюк Л. А., Рубленко М. В. Оперативна хірургія, 
анестезіологія і топографічна анатомія (спеціальна частина). Біла церква : 
БДАУ, 2006. 543 с.  

13. Власенко В. М., Тихонюк Л. А. Ветеринарна анестезіологія. Біла 
церква : БДАУ, 2000. 335 с. 

14. Магда І. І., Власенко В. М., Пономаренко Є. Н. Оперативна хірургія : 
практикум. Київ : Вища шк., 1993. 199 с.  

 
Допоміжна 

1. Спеціальна ветеринарна хірургія. Борисевич В. Б., та ін. Київ: Урожай, 
1993. 492 с. 

2. Бергоф П.К. Мелкие домашние животные: болезни и лечение. Москва : 
Аквариум ЛТД, 2004. 224 с. 

3. Власенко В. М., Тихонюк Л. А. Хірургія у конярстві. Київ : Урожай, 
1995. 255 с.  

4. Власенко В. М., Тихонюк Л. А. Хірургія у молочному тваринництві. Київ 
: Урожай, 1994. 176 с. 

4. Герцен П. П., Аранчий С. В., Скрыпник В. И., Мироненко Ю. Т. 
Оперативная хирургия в ветеринарной медицине. Полтава: НПФ 
«Компьютерные технологии» ЛТД, 1998. 392 с. 

 
Інформаційні ресурси 

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

2. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, 
фонди на електронних носіях тощо) бібліотеки Поліського національного 
університету, Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 
Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, 
(0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 
(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) 
та інших бібліотек (на розсуд викладача). 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ah


3. Інституційний репозитарій Поліського національного університету 
(наукові статті, автореферати дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, 
студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні програми, 
статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 

4. Сторінка курсу в Moodle 
http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1775  

 

http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1775

