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1. Мета і завдання начальної практики 
Мета навчальної практики – набуття студентами необхідних 

теоретичних знань і практичних навиків з організації проведення 
діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів за різних паразитарних 
захворювань свійських тварин.  

Завдання навчальної практики: 
1. Вивчити техніку безпеки при роботі з тваринами та методи їх фіксації. 
2. Вивчити техніку та методику проведення гельмінтологічних розтинів 

тварин. 
3. Вміти проводити відбір крові для проведення протозоологічних 

досліджень. 
4. Вміти виконувати зішкріби шкіри для проведення акарологічних та 

ентомологічних досліджень. 
5. Набути навичок проведення копрологічних, гематоморфологічних, 

акарологчних мортальних та вітальних досліджень. 
6. Навчитися визначати збудників захворювань з використанням 

визначників та атласів. 
7. Набути навичок проведення дегельмінтизації тварин індивідуальним та 

груповим способами та різними методами введення лікарської речовини. 
8. Скласти акт проведення дегельмінтизації та інших протипаразитарних 

обробок. 
 

2. Обсяг 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: 

СК04. Здатність проводити клінічні дослідження з метою формулювання 
висновків щодо стану тварин чи встановлення діагнозу 

СК06. Здатність здійснювати відбір, пакування, фіксування і пересилання 
проб біологічного матеріалу для лабораторних досліджень. 

РН04. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, 
приймати рішення щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та 
профілактики хвороб тварин. 
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РН06. Розробляти карантинні та оздоровчі заходи, методи терапії, 
профілактики, діагностики та лікування хвороб різної етіології. 

Здобувач повинен знати: 
− ветеринарну зоогігієну; 
− патологічну анатомію та фізіологію тварин; 
− основи епізоотології; 
− паразитологію та інвазійні хвороби тварин. 
Здобувач повинен вміти: 
− проводити діагностичне обстеження тварин, підозрілих у зараженні; 
− проводити відбір патологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень; 
− виготовляти мазки крові для мікроскопічного дослідження; 
− проводити дослідження патологічного матеріалу з метою виявлення 

збудників; 
− проводити ветеринарно-санітарні обробки тварин. 

 
4. Організація навчальної практики 

Навчальна практика проводиться за підгруповою системою. Здобувачі 
поділяються на підгрупи по 2 студенти, які виконують всі етапи практики. 

Здобувачі працюють у спецодязі, з дотриманням правил особистої гігієни. 
На початку кожної теми викладач проводить повторний інструктаж щодо 

правил поводження з тваринами, методів їх фіксації, правил поводження з 
біологічним матеріалом, хімічними реагентами та обладнанням. 

Під час опрацювання здобувачами кожної теми навчальної практики 
викладач ознайомлює їх з завданнями, обладнанням і матеріалом, контролює 
хід виконання здобувачами практичної роботи, оцінює її та здійснює усне 
опитування. По закінченню кожної теми здобувачі записують у звіт (щоденник) 
результати виконаних завдань/досліджень та висновки. 
 

5. Структура навчальної практики 
№ Тема, завдання, що 

виконуються 
К-ть 

годин 
Обладнання, матеріали Форма контролю 

1. Паразитологічне 
дослідження фекалій 
різних видів тварин 
Метод нативного мазку.  
Метод послідовних 
промивань. 
Методи флотації.  
Методи осадження. 
Гельмінтоларвоскопія. 

3 Патологічний матеріал 
(фекалії різних тварин). 
Пінцети, ножиці, скляні 
палички, дерев’яні 
лопаточки, ситечка, скляні 
стаканчики, чашки Петрі, 
предметні та покривні 
скельця, гельмінтологічні 
петлі, марля, вата, 
одноразові рушники та 
серветки, одноразові 
гумові або поліетиленові 
пальчатки. 

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

2. Посмертна діагностика 
Гельмінтологічний розтин 

3 Патологічний матеріал 
(фекалії різних тварин). 

Оцінка практичної 
роботи, усне 
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за К. І. Скрябіним (повний, 
неповний) 

Пінцети, ножиці, скляні 
палички, дерев’яні 
лопаточки, ситечка, скляні 
стаканчики, чашки Петрі, 
предметні та покривні 
скельця, гельмінтологічні 
петлі, марля, вата, 
одноразові рушники та 
серветки, одноразові 
гумові або поліетиленові 
пальчатки. 

опитування, 
перевірка 
оформлення звіту 
(щоденника). 

3. Діагностика акарозів та 
ентомозів тварин 
Виготовлення мазків-
відбитків, зшкрібків, кляч-
препаратів. 
Вітальні та мортальні 
методи виявлення 
членистоногих. 
Ідентифікація кліщів та 
комах. 

3 Патологічний матеріал 
(фекалії різних тварин). 
Пінцети, ножиці, скляні 
палички, дерев’яні 
лопаточки, ситечка, скляні 
стаканчики, чашки Петрі, 
предметні та покривні 
скельця, гельмінтологічні 
петлі, марля, вата, 
одноразові рушники та 
серветки, одноразові 
гумові або поліетиленові 
пальчатки. 

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

4. Дослідження крові на 
піроплазмідози 
Виготовлення мазків крові 
– товста крапля, тонкий 
фіксований. 
Методи забарвлення 
тонких фіксованих мазків 
крові. 
Забарвлення  азків крові за 
методом Романовського. 
Ідентифікація 
кровопаразитичних 
найпростіших. 

3 Патологічний матеріал 
(фекалії різних тварин). 
Пінцети, ножиці, скляні 
палички, дерев’яні 
лопаточки, ситечка, скляні 
стаканчики, чашки Петрі, 
предметні та покривні 
скельця, гельмінтологічні 
петлі, марля, вата, 
одноразові рушники та 
серветки, одноразові 
гумові або поліетиленові 
пальчатки. 

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

5. Дегельмінтизація різних 
видів тварин 
Способи дачі лікарських 
речовин-антигельмінтиків. 
Груповий та 
індивідуальний способи 
дегельмінтизації. 
Складання акту проведення 
дегельмінтизації тварин. 

3 Патологічний матеріал 
(фекалії різних тварин). 
Пінцети, ножиці, скляні 
палички, дерев’яні 
лопаточки, ситечка, скляні 
стаканчики, чашки Петрі, 
предметні та покривні 
скельця, гельмінтологічні 
петлі, марля, вата, 
одноразові рушники та 
серветки, одноразові 
гумові або поліетиленові 
пальчатки. 

Оцінка практичної 
роботи, усне 
опитування, 
перевірка 
оформлення звіту 
(щоденника). 
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6. Вимоги до оформлення звіту (щоденника) навчальної практики 
Звіт (щоденник) з навчальної практики «Анатомія свійських тварин» – це 

основний документ, який надає можливість проаналізувати й оцінити 
успішність закріплення теоретичних знань та набуття студентами прикладних 
навичок щодо  характеристики анатомічної будови організму 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 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 результатів навчання 

По закінченню навчальної практики вміння і знання здобувача 
оцінюються з урахуванням таких показників: 

теоретичні знання (здобувач повинен закріпити теоретичні знання з 
основних захворювань тварин – характеристика збудників, циклу їх розвитку, 
опис захворювання). 

логічне лікарське мислення (здобувач повинен знати принципи 
проведення епізоотологічного аналізу, особливості біологічн их циклів 
збудників з метою правильного спрямування діагностики та розробки схеми 
специфічної терапії). 

практичне вміння (здобувач повинен вміти здійснювати відбір 
патологічного матеріалу, його фасування, маркування та супроводження до 
лабораторії, проводити дослідження патологічного матеріалу з метою 
виявлення та ідентифікації збудника, проводити профілактичні та лікувальні 
протипаразитарні обробки, складати акти про проведені обробки)). 

організаційні навики (здобувач 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 «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» 
оцінюється за 100-бальною шкалою і національною системою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»), формується з рейтингу виконання 
практичної роботи, усного опитування, оформлення щоденника, написання і 
захисту звіту. 

Оцінювання практичної роботи і усне опитування здобувачів 
здійснюється з 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. 
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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 (щоденника). 

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 

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 
паразитологічних термінах.  

1–20 балів – студент нездатний аналізувати, узагальнювати, порівнювати, 
систематизувати всі поставлені практичні питання при захисті звіту 
(щоденника) навчальної практики; рівень знань паразитологічної термінології 
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. 
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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. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин / В.Ф. Галат, 
А.В. Березовський, М.П. Прус, Н.М. Сорока. Київ: Вища освіта, 2003. 462 с. 

2. Найпоширеніші інвазійні хвороби свійських тварин в Україні / 
Ю.Ю. Довгій, О.А. Дубова, Д.В. Фещенко та ін. Житомир: Полісся, 2012. 270 с. 

3. Паразитарні хвороби м’ясоїдних тварин / Н.М. Сорока, Ю.Ю. Довгій, 
О.А. Дубова, Д.В. Фещенко. Житомир: Полісся, 2014. 213 с.  

4. Словник паразитологічних термінів у ветеринарній медицині 
/С.І. Пономар, Н.М. Сорока, А.А. Антіпов. Біла Церква, 2014. 133 с. 

5.  Протозойні хвороби м’ясоїдних тварин / О. А. Дубова, Д. В. Фещенко, 
Т. І. Бахур та ін.; за ред. О. А. Дубової. Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 
2019. 254 с. 

 
Допоміжна 

1. Манжос О. Ф., Панікар І. І. Ветеринарна протозоологія // Навчальний 
посібник. – Полтава, 2006. 144 с. 

2. Юськів І. Д. Ветеринарна протозоологія .  Львів: Каменяр, 1997.  200 с. 
3. Лабораторні методи дослідження у біології, тваринництві та 

ветеринарній медицині: довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич та ін.; 
за ред. В. В. Влізла. – Львів: Сполом, 2012. 764 с. 

4. Ветеринарная паразитология / [Г. М. Уркхарт, Дж. Эрмур, Дж. Дункан и 
др.]; пер. с англ. Е. Болдырева, С. Манаева.  М.: Аквариум, 2000. 552 с. 
 

Інформаційні ресурси 
1. Сайт кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та 

зоогігієни (http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-pvsez) . 
2. Навчальне середовище Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398 ). 
3. Бібліотечно-інформаційний ресурс (наукові статті, автореферати 

дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-pvsez
http://beta.znau.edu.ua:3398/
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конференцій, патенти, статистичні матеріали, наукові звіти): 
– інституційний репозитарій ЖНАЕУ (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://lib.znau.edu.ua/jirbis2/
http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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