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1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 

Кафедра акушерства і 

хірургії 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 21 Ветеринарна медицина 

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 6 

Загальна кількість годин – 180 

Рік підготовки - 3, семестр – 6-й 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) 

Ковальов Павло Вікторович, кандидат ветеринарних 

наук, доцент. 

Ковальова Людмила Олександрівна, кандидат 

ветеринарних наук, старший викладач. 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-

ah/m-sklad-ah 

Контактна інформація 

Ковальов П. В. : номер телефону: 067-939-37-72, 

контактний E-mail: pawel.kowalyow@ukr.net 

Ковальова Л. О. : номер телефону: 067-391-47-92, 

контактний E-mail: ludmilagudimenko85@gmail.com 

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

Консультації 
Очна /Онлайн (за потреби)консультація через Telegram, 

Viber щовівторка з 15.00 до 17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Оперативна хірургія, як самостійна дисципліна ґрунтується на анатомії, гістології, 

біохімії, фізіології, патологічній фізіології, мікробіології, фармакології та інших 

загальнонаукових дисциплінах і є базою під час вивчення наступних клінічних дисциплін, 

оскільки бере участь у формуванні ветеринарного лікаря як спеціаліста широкого 

профілю.  

Оперативна хірургія є теоретичною та прикладною наукою, об’єктом якої є 

хірургічна операція – механічне втручання в тіло тварини з лікувальною або 

діагностичною метою. Основна увага при вивченні дисципліни звертається на ефективну 

трансформацію теоретичних знань у досвід, практичні техніки виконання хірургічних 

маніпуляцій, впровадження сучасних методів діагностики хірургічних патологій та 

прийняття рішень у нестандартних ситуаціях.  

Вивчення курсу «Оперативна хірургія, топографічна анатомія» проводиться на 

основі максимальної наочності занять, забезпеченні об’єктами навчання (тварини, 

макропрепарати), засобами фіксації (фіксаційні станки), обладнанням для профілактики 

хірургічної інфекції (кварцеві лампи, сухожирова шафа, бікси і тд.), наборами спеціальних 

і загальних хірургічних інструментів, перев’язувальними та шовними матеріалами.  

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ah/m-sklad-ah
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ah/m-sklad-ah
http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1775


4. Мета та цілі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Оперативна хірургія, топографічна анатомія» є 

формування у здобувачів вищої освіти компетентностей здатність проводити акушерсько-

гінекологічні та хірургічні заходи і операції, володіти знаннями стосовно техніки фіксації 

тварин, підготовки рук хірурга, інструментів і операційного поля, а також знанням дії 

знеболювальних, антимікробних та інших лікарських засобів, що їх використовують під 

час акушерсько-хірургічних заходів та операцій, спроможність готувати тварину до 

проведення акушерсько-хірургічних заходів та операцій – стерилізувати та 

використовувати інструменти, шовний і перев’язувальний матеріал, здійснювати місцеве 

знеболення та загальний наркоз. Володіти технікою внутрішньошкірних, підшкірних і 

внутрішньом’язових ін’єкцій та пункцій судин, переливання крові, проведення 

акушерсько-хірургічних заходів і операцій у різних ділянках тіла на різних органах 

тварин. Уміти аналізувати та передбачувати хід операції. Переконливо доводити 

власникам тварин та обслуговуючому персоналу доцільність певних операцій та 

маніпуляцій. Здатність правильно оцінити доцільність і необхідність акушерсько-

хірургічного заходу чи операції та нести відповідальність за результати цього заходу. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 03 Знання та розуміння предметної галузі та професії. 

СК03. Здатність дотримуватися правил охорони праці, асептики та антисептики під 

час фахової діяльності.  

СК 09 Здатність проводити акушерсько-гінекологічні та хірургічні заходи і операції. 

СК 13 Здатність розробляти стратегії профілактики хвороб різної етіології. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 

Лекції 20 

Лабораторні 44 

Самостійна робота 116 

Всього 180 

 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: очний. За погіршення епідеміологічної ситуації 

щодо COVID-19 можливе дистанційне навчання при використанні 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 Блок Назва теми 
К-ть 

годин 

1 Б1 Загальні питання оперативної хірургії та топографічної 

анатомії. 

Тема 1. Введення в дисципліну. 

Тема 2. Загальне та місцеве знеболення. 

Тема 3. Елементи хірургічних операцій. 

Тема 4. Зупинення кровотечі та способи профілактики крововтрати 

під час хірургічних операцій. 

Тема 5. Десмургія.  

 

64 



2 Б2 Топографічна анатомія, операції та їх анестезіологічне 

забезпечення в різних ділянках тіл. 

Тема 1. Операції на голові , потилиці та шиї. 

Тема 2. Операції на вентральній ділянці шиї та в ділянці грудної 

стінки.  

1. Тема 3. Операції в ділянці черевної стінки й на органах черевної 

порожнини. 

Тема 4. Оперативне лікування гриж.  

Тема. 5. Кастрація самців.  

Тема 6. Оваріоектомія, оваріогістеректомія, гістеректомія у різних 

видів самок. Кесарський розтин. 

Тема 7.Операції в ділянці промежини і на органах тазової 

порожнини. 

Тема 8. Операції на вимені та дійках. 

Тема 9. Операції на грудних та тазових кінцівках. 

116 

  Разом 64 год. –  аудиторні заняття; 116 год. – самостійна робота 180 

год 

 

ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни. 

Порядок виконання презентацій згідно тем для самостійного опрацювання студента, 

описаний в методичній розробці «Поради до виконання самостійної роботи з дисципліни 

«Оперативна хірургія, топографічна анатомія». Також рівень засвоєння тем самостійної 

роботи оцінюється в ході тематичного опитування під час лабораторних (терміни, окремі 

ситуаційні завдання) та в тестових завданнях різного рівня складності (поточні, 

екзаменаційні тести). 

 
5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

Рейтинг студента визначається за 100-бальною шкалою. 

Формується із рейтингу виконання семестрової роботи 

(інтервал 36-60 балів) та рейтингу підсумкового контролю 

(мінімальний бал – 24, максимальний – 40). 

Складові оцінки в 60 балів: 

Тематичне усне опитування щодо термінології та методик 

роботи. Проводиться під час лекцій і лабораторних 

(володіти знаннями стосовно техніки фіксації тварин, 

підготовки рук хірурга, інструментів і операційного поля, 

знанням дії знеболювальних, антимікробних та інших 

лікарських засобів, спроможність готувати тварину до 

проведення хірургічних операцій, володіти технікою 

внутрішньо шкірних, підшкірних і внутрішньо м’язових 

ін’єкцій та пункцій судин, переливання крові) – 5 

балів/семестр. 

Работа з реальними об’єктами та моделями під час 

лабораторних – 15 балів/семестр. 

Вирішення ситуаційних завдань (проведення акушерсько-

хірургічних заходів і операцій у різних ділянках тіла на 

різних органах тварин. Уміти аналізувати та передбачувати 

хід операції). Письмово, індивідуально чи в групі по 2-3 

студента – 5 балів/семестр. 

Виконання презентацій – 5 балів/семестр. 

Тестування поточне (3 рази) – 30 балів/семестр. 

 



Деталізація системи оцінювання 

РН03 
Тематичне опитування під час лабораторних.  

Тестування (поточне тестування, екзаменаційні тести). 

РН04 

Вирішення ситуаційних завдань.  

Робота з реальними об’єктами та моделями.  

Виконання презентацій 

Тестування (поточне тестування, екзаменаційні тести).  

РН05 

Вирішення ситуаційних завдань.  

Робота з реальними об’єктами та моделями.  

Виконання презентацій 

Тестування (поточне тестування, екзаменаційні тести). 

РН15 
Тематичне опитування під час лабораторних.  

Тестування (поточне тестування, екзаменаційні тести). 

РН16 
Тематичне опитування під час лабораторних.  

Вирішення ситуаційних завдань. 

Вимоги до курсової 

роботи (проекту) 
▬ 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Студента атестований, якщо сума балів за 

результатами семестру дорівнює 36-60. Мінімальний 

рівень оцінки (36 балів) передбачає, що студент володіє 

основними теоретичними положеннями з дисципліни, але з 

труднощами вирішує практичні завдання. Виконання ним 

лабораторних/ контрольних/індивідуальних завдань значно 

формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє 

глибоке розуміння принципів та методів роботи з 

дисципліни, що вивчається. 

Критерії оцінювання 

Тематичне опитування (термінологічний 

контроль, методики роботи) – 1 бал за вірну відповідь, 

0,5 бала за відповідь з неточностями або неповну. 
 

Відповіді на питання ситуаційних завдань – 2 

бали за вірну відповідь, 0,5 балів за відповідь з 

неточностями або неповну.  
 

Работа з реальними об’єктами та моделями під 

час лабораторних. Виконання практичних завдань та 

представлення їх викладачу відбувається під час 

лабораторного заняття.  

Завдання, що виконане методично вірно та якісно  

оцінюється в 3 бала, при порушеннях методик – в 1 бал. 
 

Тестування поточне. В кожному блоці 25-30 

питань. 100% правильних відповідей дорівнює 100 балам.  

Після проведення тесту його реальний результат 

ділять на 10 і отримані бали виставляють в журнал.  
 

Виконання презентацій – від 2 до 5 балів.  

5 балів – Студент грамотно, логічно і чітко 

розкриває зміст наукових термінів та понять, аргументує 

відповіді, виявляє глибокі та міцні знання з теоретичного 

курсу, вміє використовувати дані додаткової літератури. 

4 бали – Студент вільно володіє матеріалом, дає 

змістовні відповіді на запитання, допускає окремі 



неточності, виклад матеріалу недостатньо логічний. 

3 бали – Студент неповно характеризує тему,  

допускає значні помилки та неточності, демонструє 

поверхневе знання предмету.  

2 бали – Студент має фрагментарні знання з 

курсу, нездатний аналізувати, узагальнювати матеріал, 

робота не відповідає вимогам, викладеним у методичних 

порадах.  

Тестування екзаменаційне. Студент отримує 40 

тестів. 100% правильних відповідей дорівнює 40 балам. 

Після екзамену набрані % переводять в бали (від 1 до 40). 

В журнал та залікову відомість виставляють лише ті 

результати, які потрапляють в інтервал 24-40 балів. 

 
6. Результати навчання 

РН 03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в 

організмі тварин у нормі та за патології.  

РН 04. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, приймати 

рішення щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб 

тварин. 

РН 05. Установлювати зв’язок між клінічними проявами захворювання та результатами 

лабораторних досліджень. 

РН 15. 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. 

РН16. Знати принципи та методи маркетингу і менеджменту ветеринарних засобів і 

послуг у ветеринарній медицині.  

 

7. Пререквізити 

Здобувач вищої освіти для успішного навчання та опанування компетентностями з 

дисципліни «Оперативна хірургія, топографічна анатомія», необхідні знання та результати 

навчання з попередньо прослуханих дисциплін: неорганічна і органічна хімія (вивчають 

сутність та динаміку фізико-хімічних та біологічних процесів, які відбуваються в 

організмі тварин у нормі); Анатомія тварин, Цитологія, гістологія, ембріологія (вивчають 

закономірності морфологічної будови організму), Фізіологія тварин (вивчають механізми і 

закономірності всіх проявів життєдіяльності організму, його органів, тканин, клітин та 

субклітинних утворень), Ветеринарна мікробіологія та імунологія ( вивчають морфологію, 

фізіологію, біохімію, екологію, еволюцію різних мікроорганізмів та їх роль у патологій 

тварин).  

 
8. Політики дисципліни 

При вивченні дисципліни «Оперативна хірургія, топографічна анатомія» 

здобувачам: пояснюють цінність набуття нових знань; надають інформацію щодо методик 

виконання оперативних втручань на різних ділянках тіла у свійських тварин; 

прищеплюють поняття про академічну доброчесність, виявляють особливості та причини 

появи академічного плагіату, вчать коректно посилатись на джерела інформації у разі 

запозичення наукових матеріалів.  

До лабораторних занять студенти допускаються після проведення з ними 

інструктажу з техніки безпеки при роботі з тваринами, з хірургічним інструментарієм, 

ознайомлення з правилами поведінки в умовах аудиторії, клініки та, операційної, 



господарства і виробництва. Виконувати завдання можна лише після вивчення порядку 

виконання роботи, з дозволу та під контролем викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Окремі види практичної роботи на заняттях (наприклад, оперативні втручання, 

застосування сучасних методів діагностики) допоможуть студентам розкрити власний 

потенціал, навчать довіряти однокурсникам, розвинуть навички практичної роботи в 

команді. 

Під час заняття забороняється користуватись мобільним телефоном, планшетом чи 

іншим мобільним пристроєм (окрім випадків, передбачених навчальним планом та 

методичними рекомендаціями викладача).  

На дисципліні використовують мобільні технології навчання, що дає можливість 

учасникам освітнього процесу спілкуватись з викладачем у зручний для обох час 

(студенти з особливим потребами, здобувачі вищої освіти, які були відсутні на заняттях з 

різних причин), отримати необхідну навчальну інформацію та представити виконані 

завдання для набуття семестрових балів в інтервалі 36-60.  

 

9. Технічне та програмне забезпечення  

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій.  

Лабораторні заняття проводяться в учбових лабораторіях з використанням 

спеціального наочного матеріалу, методичні вказівок до проведення лабораторних занять. 

Під час занять використовують хірургічні інструменти (великий та середній набір), 

шовний матеріал, макропрепарати, тварини, перев’язувальний матеріал, фармакологічні 

засоби для транквілізації та знеболення тварин, навчальні відеофільми, термокаутер, 

ультразвуковий скеллер, коагулятор.  

При виконанні самостійних робіт користовуються навчально-методичними 

розробками. Тестування знань студентів здійснюється письмово або через університетську 

платформу Moodle.  
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практикум. Київ : Вища шк., 1993. 199 с.  

 

 

 


