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1. Мета і завдання навчальної практики 

Мета навчальної практики – закріплення теоретичних знань про сучасні ме-

тоди розведення сільськогосподарських тварин, племінної роботи та селекції, техно-

логічні процеси годівлі тварин, птиці, риб в залежності  від їх   біологічних особли-

востей та продуктивних якостей в сучасних умовах виробництва продуктів тварин-

ництва. 

Завдання навчальної практики: 

1. Вивчити техніку безпеки  роботи і поводження з тваринами та методи їх фі-
ксації. 

2. Закріпити навички оцінки екстер’єру тварин різних видів. 

3. Закріпити навички оцінки конституції тварин різних видів. 
4.   Вміти визначати показники обліку росту та розвитку тварин.  

5.   Вміти проводити племінний облік тварин різних видів. 

 

2. Опис навчальної практики 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям під-

готовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної практики 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 0,5 

Галузь знань 

21 «Ветеринарна медици-

на» 

Нормативна 

Загальна кількість годин – 

15 

 

 

 

Спеціальність 

211 «Ветеринарна 

медицина» 

 

Освітній ступінь: 

«Магістр» 

(5 років 10 місяців) 

 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

4-й 

Вид контролю 

Залік 

 

3. Компетенції та результати навчання 

Проходження навчальної практики надає здобувачам освіти можливість набути 

такі компетентності: 

ЗК08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

РН07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів 

утримання, годівлі та лікування тварин, профілактики заразних і незаразних хвороб, 

а також виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання, розве-

дення чи експлуатації тварин різних класів і видів.  

РН11. Узагальнювати та аналізувати інформацію щодо ефективності роботи ве-

теринарних фахівців різного підпорядкування.   

Студент повинен знати: 

-   головні питання селекційно-племінної роботи; 

- взаємозв’язок продуктивних якостей тварин з паратиповими факторами у 



сільському господарстві; 

- ведення зоотехнічної документації; 

- облік продуктивності тварин; 

- селекційні комп’ютерні програми; 

Студент повинен вміти: 

- працювати з інструментами для взяття промірів с.-г тварин;  

- оцінювати екстер’єр с.-г. тварин різних видів різними методами;  

- вести виробничу документацію; 

- вести облік продуктивності с.-г тварин у конкретному господарстві; 

- керувати виробничими процесами в тваринництві. 

 

4. Організація навчальної практики 

Навчальна практика проводиться за підгруповою системою. Студенти групи 

поділяється на підгрупи (по 5-6 студентів). Студенти працюють у спецодязі з до-

триманням правил особистої гігієни. За необхідності на початку кожної теми викла-

дач проводить повторний інструктаж щодо правил поводження з тваринами та ме-

тодів 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, розрахунків та висновки.  

 

5. Структура навчальної практики 

№ Тема 
К-ть 

годин 

Обладнання, матері-

али 
Форми контролю 

1 Визначення показників обліку 

росту та розвитку тварин.  

 

2 Племінні картки тва-

рин різних видів. 

 

Оцінка практичної 

роботи, усне  

опитування,  

перевірка оформлення 

звіту (щоденника). 

2 Оцінка різних видів тварин за 

екстер’єром та конституцією.  

 

2 Свійські тварини. Ат-

ласи, альбоми,  муля-

жі тварин. 

 

Оцінка практичної 

роботи, усне  

опитування,  

перевірка оформлення 

звіту (щоденника). 

3 Взяття промірів тварин та роз-

рахунок індексів будови тіла  

 

3 Свійські тварини, ста-

нок для фіксації тва-

рин, вимірювальні  

прилади. 

 

Оцінка практичної 

роботи, усне  

опитування,  

перевірка оформлення 

звіту (щоденника). 

4 Облік та оцінка молочної  і 

м’ясної продуктивності вели-

кої рогатої худоби. 

 

2 Племінні картки ве-

ликої рогатої худоби. 

 

Оцінка практичної 

роботи, усне  

опитування,  

перевірка оформлення 

звіту (щоденника). 



5 Племінний облік у свинарстві. 2 Племінні картки сви-

ней. 

Оцінка практичної 

роботи, усне  

опитування,  

перевірка оформлення 

звіту (щоденника). 

6 Племінний облік у вівчарстві. 2 Племінні картки 

овець. 

Оцінка практичної 

роботи, усне  

опитування,  

перевірка оформлення 

звіту (щоденника). 

7 Племінний облік у конярстві.  2 Племінні картки ко-

ней. 

Оцінка практичної 

роботи, усне  

опитування,  

перевірка оформлення 

звіту (щоденника). 

 

7. Вимоги до оформлення звіту (щоденника) навчальної практики 

Звіт (щоденник) навчальної практики «Годівля тварин»     це основний доку-

мент, який надає можливість проаналізувати й оцінити успішність закріплення тео-

ретичних знань на набуття студентами прикладних навичок характеристики годівлі 

та утримання тварин в умовах навчальної лабораторії тваринництва Поліського на-

ціонального університету. 

Звіт (щоденник) навчальної практики виконують рукописним способом у за-

гальному 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 лаконічни-

ми, 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 прик-

ладні навички, отримані упродовж навчальної практики. 

 

8. Критерії оцінювання навчальної практики 

По закінченню навчальної практики вміння і знання студента оцінюється з ура-

хуванням таких показників: 

теоретичні знання (студент повинен закріпити теоретичні знання анатомічної 

будови організму тварин, набуті упродовж 3-го семестрів). 

логічне лікарське мислення (студент повинен знати принципи морфогенезу в 

зв’язку з функціональними особливостями впливу зовнішніх факторів, вміти поєд-

нувати знання будови тіла з законами індивідуального та історичного розвитку). 

практичне вміння (студент повинен вміти оцінювати екстер’єр, конституцію і 

продуктивні якості  тварин різних видів). 

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). 

Навчальна практика «Основи розведення тварин» оцінюється за 100-бальною 

шкалою і національною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовіль-



но»), формується з рейтингу виконання практичної роботи, усного опитування, офо-

рмлення щоденника, написання і захисту звіту. 

Оцінювання практичної роботи і усне опитування студентів здійснюється ко-

жної 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 х10=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, результа-

ти виконаних завдань/досліджень і висновки характеризується логічністю викладу 

практичних знань. Записи у звіті (щоденнику) лаконічні, доповнені рисунками, офо-

рмленні 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 по-

милки. 

5–6 балів – всі теми навчальної практики описані в звіті (щоденнику), але зміст 

окремих тем не відповідає вимогам, результати виконаних завдань/досліджень і ви-

сновки окремих тем не мають логічного викладу практичних знань.   

1–4 бали – звіт (щоденник) оформлений неохайно, записи більшості тем відсут-

ні, результати виконаних завдань/досліджень і висновки не відповідають програмі 

навчальної практики.  

Захист звіту (щоденника) оцінюється в балах від 1 до 40 з урахуванням вико-

нання програми навчальної практики, відповідей студента на поставленні запитання, 

оформлення звіту. 

Критерії оцінювання захисту звіту (щоденника) навчальної практики: 

35–40 балів – студент грамотно, логічно і бездоганно відповідає на всі постав-

лені 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 від-

повідає не на всі поставлені практичні питання, його знання зазвичай мають загаль-

ний характер; він слабко використовує набуті вміння у практичних ситуація; відсут-

ня послідовність у відповіді, наявні помилки в схемах раціонів.  

1–20 балів – студент нездатний аналізувати, узагальнювати, порівнювати, сис-

тематизувати всі поставлені практичні питання при захисті звіту (щоденника) на-

вчальної практики; рівень знань термінів з розведення тварин не дає змогу сформу-

лювати  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 шка-

лою, 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 по-

вторного складання 

не зараховано з можливіс-

тю повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим по-

вторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

8. Рекомендовані джерела інформації 

Базова 

1. Арзуманян Е.А. Животноводство. М.: Колос, 199. 340 с. 

2. Практикум по животноводству / Александров В.А. и др. М.: Колос, 1984. 

145 с. 

3. Борисенко Е.Я.Практикум по разведению с.-х. животних. М.: Колос, 1983. 

240 с. 

4. Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії / 
Засуха Т.В., Зубець М.В., Сірацький Й.З. та інші. К.: Аграрна наука, 1999. 450 с. 

5. Тваринництво. Лановська М.Г. та ін. К.: Вища школа, 1993. 200 с. 

 

Допоміжна 

1. Арзуманян Е.А. Скотоводство. М.: Колос, 1978. 345 с. 

2. Баканов В.Н., Менькин В.К. Кормление с.-х. животних. М.: Агропромиздат, 

1989. 300 с. 

3. Георгиевский В.И. Физиология с.-х. животних. М. : Агропромиздат,1990. 

450 с. 

4. Дмитриев Н.Г. Породи скота по странам мира. Л.: Колос, 1978. 250 с. 

5. Меркурьева Е.К. Генетические основи селекции в скотоводстве / 

Е.К.Меркурьева. М.: Колос, 1977. 270 с. 

6. Мисик А.Т. Свиноводство. М.: Колос, 1984. 240 с. 

7. Николаев А.И. Овцеводство / А.И.Николаев. М.: Колос, 1973. 450 с. 

8. Основи технології виробництва продукції тваринництва / М.В.Кулик, 

Т.В.Засуха, В.К.Юрченко. К.: Сільгоспосвіта, 1994. 150 с. 

9. Рузский С.А. Племенное дело в скотоводстве. М.: Колос, 1978. 230 с. 

10. Сметнев С.И. Птицеводство. М.: Колос, 1978. 340 с. 



11. Свечин К.Б. Коневодство / К.Б.Свечин, И.Ф.Бобилев, Б.М.Гопка. М.: Ко-

лос, 1984. 380 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, па-

тенти, 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/

