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1. Мета і завдання навчальної практики 

Головна мета навчальної практики – підготувати студентів до 
застосування в практичних умовах засвоєння та закріплення ними 
одержаних знань на загиблих тваринах, набуття і засвоєння професійних 
навичок, пов’язаних з організацією проведенням техніки розтину, 
дослідження органів і описування знайдених змін.  

Впродовж всього періоду практики студенти виконують певні 
завдання, де обов’язковим для відпрацювання є наступні питання: 

1. Підбір інструментів, які необхідні для розтину тварин. 
2. Проведення розтину черевної порожнини. 
3. Проведення розтину грудної порожнини. 
4. Проведення розтину черепної коробки. 
5. Підготовка супровідної при відправці патологічного матеріалу для 

лабораторного дослідження. 
6. Відбір патологічного матеріалу від свині, яка хворіла бешихою. 
7. Відбір макропрепаратів та проведення їх консервування. 
8. Пакування та пересилка відібраного патологічного матеріалу.  

 
2. Опис навчальної практики  

Найменування 
показників   

Галузь знань, напрям 
підготовки, 

освітньокваліфікаційний 
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 таких компетентностей та результатів навчання: 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
СК05. Здатність застосовувати методи і методики 

патологоанатомічної діагностики хвороб тварин для встановлення 
остаточного діагнозу та причин їх загибелі. 

РН03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які 
відбуваються в організмі тварин у нормі та за патології.  
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РН13. Розуміти логічну послідовність дій та вміти оформляти 
відповідну документацію під час проведення судово-ветеринарної 
експертизи. 

Студент повинен знати:  
– матеріальні основи загальнопатологічних процесів (розлад 

кровообігу та лімфовідтоку, порушення обміну тканинної рідини, 
дистрофія, некроз, атрофія, гіпертрофія, гіперплазія, запалення, 
пухлини, імунопатологічні процеси); 

– нозологію, патоморфологічні зміни та диференційні ознаки 
основних інфекційних та неінфекційних хвороб, посмертні зміни та їх 
диференціацію від патологічних процесів;  

– мету і види розтину, основні етапи діагностичного процесу; 
– організацію місця розтину, знешкодження та утилізацію трупів і 

трупного матеріалу;  
– інструменти для розтину;  
– правила відбору патологічного матеріалу для гістологічних, 

гістохімічних, бактеріологічних, вірусологічних, хіміко-
токсикологічних та інших лабораторних досліджень, фіксації та 
пакування для пересилки, оформлення супровідного документа;  

– методи і техніку розтину трупів ссавців і птахів; правила 
оформлення протоколу патологоанатомічного розтину та акта судово-
ветеринарного розтину трупа; техніку виготовлення музейних 
препаратів. 

Студент повинен вміти: 
– працювати з мікроскопом, музейними та гістологічними 

препаратами;  
– відбирати і фіксувати патологічний матеріал для гістологічних, 

гістохімічних та інших видів лабораторних досліджень 
(бактеріологічних, вірусологічних, хіміко-токсикологічних);  

– користуватись інструментами для розтину; правильно 
методично і технічно робити розтин трупа тварин;  

– визначати і описувати характер патологічних процесів в органах 
і тканинах на основі макро- та мікроскопічних змін;  

– складати патологоанатомічний діагноз;  
– обґрунтувати основне захворювання, його ускладнення і 

супровідні хвороби; правильно і грамотно оформити документи 
розтину і супровідну на лабораторне дослідження патологічного 
матеріалу;  

– дотримувати правил техніки безпеки і охорони навколишнього 
середовища; організувати місце розтину трупа і його знешкодження. 
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4. Організація навчальної практики  
Навчальна практика з «Патологічної анатомії» є першим кроком до 

ознайомлення студента з функціями ветеринарної медицини, обов’язками 
і діяльністю практичного лікаря ветеринарної медицини. 

Згідно навчального плану факультету ветеринарної медицини для 
студентів та 4-го курсу з повним терміном навчання заплановано на 
кожну академічну групу 15 годин. Студенти проходять практику під 
керівництвом викладача на базі наукової лабораторії кафедри анатомії і 
гістології факультету ветеринарної медицини ПНУ, клініки дрібних 
тварин ПНУ, обласній лабораторії ветеринарної медицини. Навчальна 
практика «Патологічна антомія» проводиться за системою поділу групи 
на 2 підрупи у кількості 10-15 осіб. У кожній пігрупі призначається 
відповідальний за свою підгрупу. У процесі роботи підгрупи 
обмінюються об’єктами дослідження, і всі студенти виконують завдання 
практики. Наприкінці заняття дані дослідження аналізуються, 
розробляються висновки, які фіксують у звіті (щоденнику). Дані з кожної 
теми підписуються викладачем, а навчальна практика зараховується при 
пред’явленні записів виконання всіх завдань практики у звіті 
(щоденнику). 

 
5.  Структура навчальної практики 

№ 
 

Тема, 
завдання, що 
виконуються 

К-ть 
годин 

Обладнання, 
матеріали Форми контролю 

1 Правила особистої 
гігієни та техніки 
безпеки при роботі з 
трупами та трупним 
матеріалом. 

2 

Труп тварини, халат, 
рукавиці, окуляри, 
фартух, гумові 
чоботи, набір 
інструментів, 
дезінфікуючий 
розчин. 

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

2 Мета розтину. 
Ветеринарно-
санітарні вимоги до 
місць розтину тварин, 
дезінфекція місця 
розтину, інструментів, 
рук. 

1 

Мультимедійна 
презентація, секційна 
зала, дезінфікуючі 
розчини для 
дезінфекції 
інструментів, рук та 
місця розтину. 

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

3 Вивчення техніки 
проведення розтину 
трупів різних видів 
тварин, загальна 
методика огляду 
загиблої тварини, 
виділення і 
дослідження органів 
ротової, черевної та 
тазової порожнин. 

3 

Труп тварини, 
секційна зала, халат, 
рукавиці, окуляри, 
фартух, гумові 
чоботи, набір 
інструментів, 
дезінфікуючий 
розчин. 

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

порожнини, виділення 
головного мозку, 
дослідження 
головного мозку. 

1 

Трупи тварин, 
секційний набір 
інструментів, 
дезінфікуючі розчини, 
халати, рукавиці 

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

5 Розтин носової 
порожнини, 
придаткових 
порожнин черепа, 
хребтового каналу, а 
також виділення і 
дослідження спинного 
мозку. 

1 

Трупи тварин, 
секційний набір 
інструментів, 
дезінфікуючі розчини, 
халати, рукавиці 

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

6 Дослідження 
скелетних м’язів, 
суглобів, 
сухожильних піхв, 
кісток і кісткового 
мозку. 

1 

Трупи тварин, 
секційний набір 
інструментів, 
дезінфікуючі розчини, 
халати, рукавиці 

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

7 Вивчення характеру 
локалізації та 
поширення 
патологічних процесів 
в органах і тканинах. 

2 

Трупи тварин, 
секційний набір 
інструментів, 
дезінфікуючі розчини, 
халати, рукавиці 

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

8 Взяття патологічного 
матеріалу для 
гістологічних, 
бактеріологічних, 
вірусологічних, 
хімічних та інших 
досліджень. 
Оформлення 
супровідних 
документів. 

2 

Трупи тварин, 
секційний набір 
інструментів, 
дезінфікуючі розчини, 
халати, рукавиці, 
флакони, колби, 
пробірки, піпетки, 
спирт, гліцерин, 
спиртівка, зразок 
протоколу розтину. 

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

9 Документація 
розтину, протокол 
розтину, зміст його 
розділів. 

2 

Зразок протоколу 
розтину. 

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

 
6. Вимоги до оформлення звіту (щоденника) навчальної практики 

Звіт (щоденник) навчальної практики «Патологічна анатомія» – це 
основний документ, який надає можливість проаналізувати й оцінити 
успішність закріплення теоретичних знань та набуття студентами 
прикладних навичок характеристики анатомічної будови організму 
тварин та змін які виявленні при розтині за умови патології. 

Звіт (щоденник) навчальної практики виконують рукописним 
способом у загальному зошиті формату А5. В ньому студенти 
відображають зміст опрацьованих тем практичної роботи (тема, 
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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 закріпити теоретичні знання 

патологічної анатомічної  тварин, набуті у 8-му семестрі).  
логічне лікарське мислення (студент повинен знати принципи 

патогененезу в зв’язку з функціональними особливостями збудників 
хвороби).  

практичне вміння (студент повинен вміти здійснювати патолого-
анатомічний розтин, знати топографію ділянок тіла і органів тварини).  

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 «Патологічна анатомія» 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 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 × 10 = 50 балів.  

Оформлення звіту (щоденника) навчальної практики залежно від 
змістовності опрацьованих тем, наявності ілюстрацій, аргументованості 
висновків оцінюється в 1–10 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 
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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 

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 патологоанатомічних термінах.  

1–20 балів – студент нездатний аналізувати, узагальнювати, 
порівнювати, систематизувати всі поставлені практичні питання при 
захисті звіту (щоденника) навчальної практики; рівень знань 
патологоанатомічної 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. Борисевич Б. В., Лісова В. В. Патологічна анатомія тварин 

(загальна патологічна анатомія, органопатологія). Запоріжжя: Copy Art, 
2017. 362 с. 

2. Забелло. Патологічна анатомія інфекційних хвороб тварин. К. : 
Аграрна наука. 246 с.  

3. Зон Г. А., Гаркава В. В., Педан В. А., Івановська Л. Б. 
Диференційна діагностика інфекційних хвороб тварин. Суми, 2005. 98 с. 

4. Зон Г. А., Івановська Л. Б. Патологоанатомічна діагностика хвороб 
птиці. Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ. 2017. 156 с. 

5. Зон Г. А. Скрипка М. В., Івановська Л. Б. Патологоанатомічний 
розтин тварин. Донецьк: ПП Глазунов Р.О. 2009.189 с. 

6. Зон Г. А., Скрипка М. В., Івановська Л. Б. Патологоанатомічний 
розтин трупів тварин. Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ. 2012. 224 с. 

7. Патологічна анатомія тварин / Урбанович П.П. та ін. К.: 
Ветінформ, 2008. 896 с. 

Допоміжна 
1. Патологічна анатомія тварин / П.П. Урбанович та ін. К.: 

Ветінформ, 2008. 896 с.  
2. Тлумачний словник з патологічної анатомії тварин 

(загальнопатологічні процеси, органопатологія). Б. В. Борисевич, М. В. 
Скрипка, В. В. Лісова. К.: НУБіП України, 2011. 124 с  

3. Цимбал М. Л. Перспективи становлення судової експертизи 
ветеринарної медицини в Україні / Теорія і практика судової експертизи і 
криміналістики: Зб. матер. міжнар. наук. - практ.  конф. Харків: Право, 
2002. С. 564‒569.  
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4. Яценко І. В. Встановлення видової належності дрібних тварин 
порівняльно-анатомічним методом з використанням комп’ютерної 
програми „Оsteo” у ветеринарно-санітарній і судово-біологічній 
експертизі. Харків: РВВ ХДЗВА, 2008. 57 с.  

 
Інформаційні ресурси  

1. Сайт кафедри анатомії і гістології 
(http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ag ). 

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