
Презентація клінічної підготовки студентів у VetAgro Sup на 
прикладі дисципліни «Анестезіологія» (методологія та 

педагогічні ресурси)

Présentation de la formation clinique à VetAGro Sup à l’exemple de 
la discipline «Anesthésiologie» (méthodologie et ressources 

pédagogiques)

Андрієць В.Г.
доц.  каф. хірургії  та дрібних дом. тварин, БНАУ



Мета

• Вивчення та зміни навчальної програми по
анестезіології згідно з рекомендаціями МЕБ 
щодо ветеринарної освіти, вивчення
педагогічнго ресурсу, оцінки потреб
модернізації обладнання.



Навчальна програма
VetAgro Sup



Навчальна програма
Білоцерківський НАУ

Оперативна 
хірургія

Загальна і спеціальна 
хірургія

Магістерські курси

8 год 0 10 год



Кількість годин
Кредити 

ECTSЛекції Практичні Клінічна
практика

VetAgro Sup 25 6 30 2,3

Білоцерківський 
НАУ

6 12 - 0,5

Навчальна програма

Порівняльний аналіз програм з анестезіології



Педагогічний ресурс 
Лекції 



Педагогічний ресурс 
Методичні рекомендації 



Додаткова література



Методологія подачі матеріалу

Лекції 
3 рік навчання

Підсумкове оцінювання 
по предмету

Клінічна практика 
4 рік навчання



Клінічна практика 



Клінічна практика 



Клінічна практика 



Підсумкове оцінювання знань
Тестові завдання Письмові завдання



Підсумкове оцінювання знань
Ситуаційне завдання Клінічний випадок



Зворотній зв’язок із студентами

Завдання 

Відповіді/дискусія



Обладнання 























Аптека 



Аптека 











Проблеми на шляху змін освітнього процесу

▪ Невідповідність програм  навчального процесу до вимог 
сучасної практики

▪ Недостатній/неактуальний педагогічний ресурс 
▪ Велике навантаження  кількості студентів на одного НПП
▪ Велике навантаження академічних годин на одного НПП
▪ Невідповідність норм планування та обліку науково-

методичної роботи
▪ Недостатня клінічна практика  студентів
▪ Відсутність відповідного обладнання 



Пропозиції 
• Адаптувати навчальну 

програму до вимог МЕБ
Physiology

hours/годин

и

№

Physiology of cardiovascular system/Фізіологія серцево-судинної

системи та особливості її функціонування за анестезії
1 1

Physiology of respiratory system/Фізіологія респіраторної системи та

особливості її функціонування за анестезії
1 2

Pain physiology/Фізіологія болю 1 3

Pharmacology

Volatile anesthetics / Інгаляційні анестетики 1 4

Nonvolatile anesthetics / Неінгаляційні анестетики 1 5

Neuroleptics / Нейролептики 1 6

Tranquilizers / Транквілізатори 1 7

Analgesics / Анальгетики 1 8

Local anesthetics / Локальні анестетики 1 9

Anesthesiology

Introduction. History of anesthesiology. General principles

Вступ. Історія анестезіології. Загальні принципи
2 10

Assessment of the anesthesia risks. Anesthesia protocol /

Оцінка ризиків розвитку ускладнень. Складання протоколу анестезії 2 11

Monitoring anesthesia / Принципи роботи з кардіохірургічним

монітором
2 12

Principles of volatile machines and ventilation / Принципи роботи з 

пристроями інгаляційних машин та штучної вентиляції легень
2 13

Pain management / Біль. Менеджмент болю. 2 14

Anesthesia features of small animal / Особливості анестезії дрібних

тварин
2 15

Anesthesia features of equine / Особливості анестезії коней 2 16

Anesthesia features of ruminants / Особливості анестезії жуйних 2 17

Anesthesia complication. Intraoperative resuscitation / Ускладнення

анестезії. Інтраопераційна реанімація
2 18

Total 27

• Розробити педагогічний 
ресурс з дисципліни

• Визначити мінімальні 
потреби матеріально-
технічного забезпечення 
для забезпечення  
навчального процесу

• Стажування НПП ФМВ 
на базі VetAgro Sup




