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Сумський національний аграрний університет 

Кафедра акушерства та хірурги 

Навчальна практика проводиться у відповідності до робочої програми в 

об'ємі 18 годин. 

її метою є поєднання теоретичних знань студентів з практичним 

досвідом організації виробництва, відпрацювання професійних навиків 

роботи лікаря ветеринарної медицини. 

Під час навчальної практики студенти відвідують базові 

господарства СНАУ, що розташовані на території Сумської області. 

В процесі проходження практики студенти відпрацьовують 

значну кількість оперативних втручань в різних ділянках тіла, а саме: 

вставляння носового приборку вального кільця, ринопластика, 

трепанація придаткових порожнин носа, кастрація бугаїв, підготовка 

бугаїв-пробників, ампутація пальця у ВРХ. Виконання цих операцій 

потребує теоретичних і практичних навичок, оскільки вони є 

важливими з господарської точки зору. 

У ситуаційних завданнях відображені питання щодо фіксації, 

знеболювання та підготовки тварин до оперативних втручань і власно 

техніки їх виконання. 



Програма навчальної практики з оперативної хірургії 
для студентів 3-го . курсу факультету ветеринарної медицини 

№ п/п Тема та зміст заняття Обсяг 
годин 

1 Відпрацювання методів фіксації різних 
видів тварин. 1 

2 Відпрацювання різних методів уведення 
лікарських речовин. 1 

3 Кастрація самців сільськогосподарських 
тварин. 1 

4 Кастрація самок. 2 

5 

Операції в вентральній ділянці шиї 
(езофаготомія, резекція яремної вени, 
трахеотомія, перев'язування спільної сонної 
артерії). 

1 

6 Руменотомія великої рогатої хвороби. 2 

7 

Ампутація статевого члена та 
уретротомія в різних видів тварин9 
видалення новоутворень на статевому 
члені. 

1 

8 Відпрацювання техніки виконання 
новокаїнових блокад. 1 

9 

Операції на грудній і тазовій кінцівках 
(провідникові анестезії нервів грудної і 
тазової кінцівок; пункція суглобів, бурс і 
сухожилкових піхв; ампутація пальця та 
екзартикуляція третьої фаланги у великої 
рогатої худоби). 

2 

10 

Операції на голові (ампутація рогових 
відростків, попередження росту рогів, 
уведення вгамувального кільця норовливій 
худобі, енуклеація очного яблука, трепанація 
додаткових пазух носа). 

2 

11 Герніотомія у тварин. 1 

Разом: 15 


