
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

Силабус дисципліни 

«Вступ до фаху» 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

Кафедра анатомії і 

гістології, 

Кафедра акушерства і 

хірургії 

Освітній ступінь – магістр  

Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: 211 « Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма  

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки 1, семестр – 1 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач  
Гуральська Світлана Василівна, д.вет.н., професор 

Шнайдер Вікторія Леонідівна, к.вет.н., асистент 

Профайл викладачів 

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

ag/m-sklad-ag/huralska-svitlana-vasylivna 

 

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

ah/m-sklad-ah 

Контактна інформація 
067-410-91-56, E-mail: guralska@ukr.net  

0981721071, E-mail: shnaider121182@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1376 

Консультації 
Онлайн консультація через Viber щопонеділка з 16.00 до 

18.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Дисципліна «Вступ до фаху» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки ОС «Магістр» спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина». «Вступ до фаху» є 

базовою для підготовки фахівців, дозволяє розкрити зміст і сутність вищої ветеринарної 

освіти, дати основні напрями їх вивчення, обґрунтувати необхідність глибокого засвоєння 

теоретичних положень та практичних навиків необхідних для професійної діяльності. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Вступ до фаху» є формування у здобувачів вищої 

освіти компетентностей використання здатності знати: структуру освіти України і світі, її 

завдання, особливості і ступені здобуття ветеринарного фаху; зв’язок ветеринарної освіти з 

іншими науками, місце і роль в народному господарстві держави. Теоретичні знання і 

практичні навички дадуть студентам можливість користуватись основними законодавчими 

актами про освіту в Україні, застосовувати їх в процесі набуття фаху лікаря ветеринарної 

медицини. 

ЗК03. Знання та розуміння предметної області і професії. 

ЗК10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня. 
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5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 

Лекції 12 

Практичні 30 

Самостійна робота 64 

 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: очний. Можливе дистанційне навчання при 

використанні Telegram, Viber для створення комунікаційних груп зі студентами, платформи 

Zoom для організації онлайн занять, університетської платформи Moodle – для поточного і 

підсумкового контролю рівня знань студентів. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми Кількість годин 

1 Т1 Вступ до фаху. 

1. Житомирський національний агроекологічний університет: 

коротка історія утворення, розвиток, становлення, 

реформування. Цiлi виклaдaння дисципліни «Вступ до 

фаху» та її мiсцe y нaвчaльнoмy пpoцeсi. 

2.  Виникнення ветеринарної медицини в зв’язку з 

одомашненням тварин і розвитком тваринництва. 

Ветеринарія в стародавні часи. 

3. Стан і розвиток ветеринарної медицини в середні віки і до 

епохи Відродження. 

4. Ветеринарна медицина в новий час (до заснування вищих 

ветеринарних закладів) 

5. Ветеринарна медицина в період від заснування вищих 

ветеринарних закладів до наших днів. 

70 

2 Т2 Ветеринарна освіта в Україні. 

1. Ветеринарна освіта в Україні та світі. 

2. Ветеринарний фах: особливості навчального процесу, 

завдання, умови, практична діяльність. 

3. Особливості роботи ветеринарного лікаря. 

50 

Разом: 120 

 

ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни «Вступ до 

фаху». Самостійна робота студентів в межах, визначених тематичним планом дисципліни, 

проводиться у наступних формах: опрацювання основних тем курсу на основі лекційного 

матеріалу (наскрізне опитування під час лекцій); самостійне вивчення окремих питань та тем 

відповідно до рекомендованої учбово-методичної літератури (наскрізне опитування під час 

практичних занять); доповіді та дискусії за матеріалами самостійної роботи (практичні заняття – 

обговорення рефератів, презентацій). 

  



5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система оцінювання 

дисципліни 

Участь у роботі впродовж семестру/залік – 60/40 

Контроль знань та вмінь здобувача 

вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою 

організації освітнього процесу. 

Рейтинг студента із засвоєння 

дисципліни визначається за 100-

бальною шкалою. 

Формується з рейтингу семестрової 

роботи, для оцінювання якої 

призначається 60 балів та рейтингу 

підсумкового контролю – 40 балів. 

Складові оцінки в 60 балів для семестру: 

Наскрізне опитування під час лекцій і практичних 

(термінологічний контроль, робота з фото- і 

відеоматеріалами) – 10 балів. 

Тести для поточного контролю (2 шт., 10 балів кожний) – 20 

балів. 

Індивідуальні письмові контрольні роботи (2 шт., 5 балів 

кожна) – 10 балів. 

Реферат (індивідуально) – 10 балів. 

Презентація (індивідуально) – 10 балів. 

 

 

Деталізація системи оцінювання 

РН 11 

Наскрізне опитування під час лекцій і практичних.  

Індивідуальні письмові контрольні роботи.  

Реферат.  

Презентація. 

Поточні та підсумкові (залікові) тести.  

РН 17 

Наскрізне опитування під час лекцій і практичних.  

Індивідуальні письмові контрольні роботи. 

Поточні та підсумкові (залікові) тести. 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Упродовж семестру студенти вивчають матеріал і складають залік. До 

складання підсумкового контролю допускають студентів, які відвідували 

практичні заняття і мають позитивну поточну успішність (36-60 балів). 

Критерії оцінювання 

Наскрізне опитування. 

2 бали за вірну відповідь;  1 бал за відповідь з неточностями або 

неповну. 

Індивідуальні письмові контрольні роботи. Відповідь оцінюється 

від 1 до 5 балів. 

5 балів – Студент грамотно, логічно і чітко відповідає на всі питання, 

розкриває зміст наукових термінів та понять, переконливо аргументує 

відповіді, виявляє глибокі та міцні знання з усього теоретичного курсу, 

вміє використовувати дані додаткової літератури. 

4 бали – Студент вільно володіє матеріалом, дає повні змістовні 

відповіді на запитання, але допускає окремі неточності у висвітлені питань, 

виклад матеріалу недостатньо логічний. 

3 бали – Студент неповно характеризує тему, виявляє знання і 

розуміння основних положень, але без деталей, допускає помилки та 

неточності, демонструє поверхневе знання предмету.  

2 бали – Студент має фрагментарні знання з усього курсу, нездатний 

аналізувати, узагальнювати, порівнювати, систематизувати матеріал.  

1 бал – Студент дуже погано володіє програмним матеріалу, 

допускає велику кількість грубих помилок. 

Тести для поточного контролю.  

Тестування знань студентів здійснюється письмово через 

університетську платформу Moodle. За курс студенти двічі пишуть тести 

для поточного контролю. 100% правильних відповідей дорівнює 10 балам.  

Реферат та презентація 

Оцінювання відбувається згідно характеристик роботи, наведених 

нижче. 

1. Упорядкованість – наявність логіки, певної послідовності у 

викладі матеріалу завдання (2,5 бала).   

2. Самостійність – самостійне виконання студентом завдання, без 

звернення за допомогою до викладача (або до іншого студента); здатність 



обґрунтовано висвітлити свою точку зору (2,5 бала)..  

3. Креативність – оригінальність, новизна у виконанні завдання; 

нестандартне його рішення; здатність відхилятися від традиційних схем 

мислення (2,5 бала).  .  

4. Технічне оформлення – відповідність оформлення завдання 

технічним вимогам до виконання кожного конкретного завдання (формат, 

шрифт, кегль, інтервал, параметри сторінки і т. д (2,5 бала).   

За наявності вищезазначених характеристик студент може отримати 

20 балів  (реферат 10 балів, презентація 10 балів).  

Тести для підсумкового (залікового) контролю.  
Тестування знань студентів здійснюється письмово через 

університетську платформу Moodle. Студент отримує 40 тестів. 100% 

правильних відповідей дорівнює 40 балам. В журнал та залікову відомість 

виставляють лише ті результати, які потрапляють в інтервал 24-40 балів. 

Результати складання заліку переводяться у національну двобальну 

шкалу ("зараховано" чи "незараховано") і вносяться у відповідні 

документи. 
 

6. Результати навчання 

РН 11. Узагальнювати та аналізувати інформацію щодо ефективності роботи ветеринарних 

фахівців різного підпорядкування. 

РН 17. Знати правила та вимоги біобезпеки, біоетики та добробуту тварин. 

7. Пререквізити 

Вивчення дисципліни «Вступ до фаху» базується на основі повної загальної середньої 

освіти здобувача вищої освіти. Здобувач вищої освіти для успішного навчання та опанування 

компетентностями з дисципліни «Вступ до фаху», необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Біологія, зоологія (описують сутність та динаміку фізико-

хімічних та біологічних процесів, які відбуваються в організмі тварин у нормі та за патології під 

впливом факторів зовнішнього середовища). 

8. Політики дисципліни 

Академічна доброчесність. Здобувачам пояснюєть цінність набуття нових знань; сутність, 

особливості та причини неприпустимості академічного плагіату (списування), заохочують до 

самостійного виконання навчальних завдань, коректного посилання на джерела інформації у разі 

запозичення наукових матеріалів. 

Правила поведінки учасників освітнього процесу. Студенти повинні підтримувати 

порядок в аудиторіях, бережно ставитися до обладнання.  
Користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими пристроями під час занять 

відбувається у випадках, передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями 

викладача. 

Досягнення результатів навчання. Завдання, передбачені програмою дисципліни, мають 

бути виконані у встановлений термін.  

В семестрову оцінку зараховуються бали, набрані при опитуванні, виконанні письмових 

контрольних робіт, тестів поточного контролю, самостійної роботи. Семестрові бали та бали 

підсумкового контролю (тестування) формують остаточну оцінку, яка вноситься у відповідні 

документи. 

Для студентів з особливим потребами передбачене інтенсивне використання мобільних 

технологій навчання (месенджери Telegram, Viber, університетська дистанційна платформа 

Moodle) для отримання необхідної навчальної інформації та представлення виконаних завдань.  

Використання сучасних технологій навчання дає можливість тим учасникам освітнього 

процесу, які пропускали заняття з різних причин, спілкуватися із викладачем за розкладом 

консультацій, наведеним в розділі «Профіль дисципліни» даного силабусу.  

9. Технічне та програмне забезпечення дисципліни. 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться в учбових лабораторіях з 

використанням спеціального наочного матеріалу. При виконанні самостійних робіт 

використовуються навчально-методичні розробки. Тестування знань студентів здійснюється 

письмово або через університетську платформу Moodle. 



10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Базова 


