
 1 

Млинівський державний технолого-економічний коледж 

 

Інструкційна картка 

Навчальна практика № 1 

 

Дисципліна: Внутрішні незаразні хвороби с/г тварин. 

Вид заняття: практичне заняття. 

Місце проведення: клініка коледжу, виробничо-дослідне господарство. 

Тривалість заняття: 270 хв. 

Тема: Дотримання правил техніки безпеки під час роботи з тваринами, 

освоєння способів фіксації та приборкання тварин. 

Мета заняття: Вивчити правила поводження з тваринами, способи їх фіксації і 

приборкання. Засвоїти техніку безпеки та правила особистої гігієни під 

час роботи з тваринами. 

Методи: бесіда, демонстрація, презентації, фіксація тварин під керівництвом 

викладача, самостійна робота. 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: с/г тварини, 

шнурки, носові щипці Гармса, Соловйова, закрутки, повал, фіксаційні 

станки, рукавички, рушники, мило;, комп’ютер, проектор, відеофільм, 

презентація. 

Література (основна та додаткова): 

1. Судаков М.О., Береза В.І. та ін. Внутрішні незаразні хвороби 

сільськогосподарських тварин: Практикум. – К.: Вища школа, 1995. – 206 с. 

(стор. 5–12) 

2. Судаков М.О., Цвіліховський М.І., Береза В.І. та ін. Внутрішні 

незаразні хвороби тварин / За ред. М.О. Судакова. - К.: Мета, 2002. – 352 с. 

(стор. 12–14) 

 

Інструктаж вступний. На робочому місці. 

 

Самостійна робота 

 

Зміст, послідовність виконання завдань. 

 

Завдання 1. Вивчити загальні вимоги поводження з тваринами. 

Методичні вказівки 

Працюючи з тваринами, слід дотримуватись таких правил: 

• роботу виконувати спокійно і сміливо; 

• не можна непомітно підходити до тварини - це може злякати її і 

викликати у неї захисну реакцію; 

• перед тим, як підійти до тварини, її потрібно ласкаво покликати і 

погладити: кінь любить почухування під гривою, велика рогата худоба - в 

міжщелеповому просторі, а свині - знизу черева. До собаки можна підходити 

тільки в тому разі, якщо вона на короткому поводу і біля неї є господар; 

• знеболюючі засоби, що приборкують тварин, застосовувати тільки в 
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крайніх випадках. 

Тварин надійно фіксувати, дотримуючись правил власної безпеки. 

 

Завдання 2. Вивчити загальні правила особистої гігієни та техніки 

безпеки під час дослідження та лікування тварин. 

Методичні вказівки. 

Працювати на закріпленому робочому місці, досліджувати та надавати 

допомогу тваринам тільки за вказівкою викладача. 

Досліджуючи й лікуючи тварин, ветеринарні спеціалісти повинні 

дотримувати правил безпеки і особистої гігієни, щоб не допустити травматизму 

або зараження від хворих тварин. Крім того, самі ветеринарні працівники 

можуть передавати інфекційні захворювання іншим тваринам. У зв’язку з цим 

треба добре знати, як поводитися з тваринами, як їх фіксувати і приборкувати. 

Недопустиме грубе поводження з тваринами. Навіть найспокійніші тварини 

можуть задавати травми. Під час дослідження, лікування і проведення масових 

ветеринарних обробок тварин слід використовувати загони з розколами та інші 

фіксаційні пристрої. Для безпечної роботи з великими тваринами застосовують 

спеціальні пересувні, стаціонарні фіксаційні станки та операційні столи. 

Під час роботи з тваринами не можна приймати їжу, палити, торкатися 

руками обличчя. 

Перед дослідженням і лікуванням тварин треба надіти халат, ковпачок 

або косинку, помити руки з милом, а після роботи – зняти халат, помити з 

милом руки та обробити їх дезінфікуючим розчином. 

Всі працівники тваринництва проходять обов’язків медичний огляд перед 

прийманням на роботу 

 

Завдання 3. Вивчити методи фіксації тварин. 

Методичні вказівки. 

3.1. Фіксація коней. Коней фіксують у фіксаційних станках, утримують за 

вузду або недоуздок і піднімають одну з передніх кінцівок, згинаючи її в 

карпальному суглобі, накладанням парувальної шлеї; накладанням закрутки на 

вухо, або на верхню губу; методи повалу, путати, 

 

3.2. Фіксація великої рогатої худоби. Велику рогату худобу фіксують у 

спеціальних станках, коротко прив’язують і фіксують за роги, правою рукою за 

лівий ріг, а пальцями лівої – за носову перетинку, підніманням передньої 

кінцівки руками, або за допомогою мотузки, перекинутої через грудну клітку; 

при необхідності більш тривалої фіксації застосовують носові щипці (Гармса, 

Соловйова), мотузяну закрутку на корінь вуха. Тазові кінцівки фіксують 

накладанням мотузкової петлі вище скакальних суглобів, утримання задньої 

кінцівки палкою, фіксація хвостом. 

Биків фіксують за носове кільце. 

При необхідності проводять повалення. Методи повалу: Геса, італійський, 

кавказький. 
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3.3. Фіксація свиней. Свиней фіксують за допомогою спеціальних носових 

щипців, закрутки або шкіряних розтяжок, накладаючи їх на верхню щелепу, 

прив’язування за задню кінцівку, прив’язати в спеціальних станках, піднімання 

за задні кінцівки поросят. 

 

3.4. Фіксація дрібної рогатої худоби. Овець та кіз тримають за роги і шию, 

кладуть на бік. 

 

3.5. Фіксація хижих тварин. У собак рот фіксують спеціальним 

намордником або зав’язують бинтом чи тасьмою, зв’язують всі кінцівки, у 

спеціальних станках. 

Котів фіксують так само як і собак або загортають у полотнину чи 

клейонку і зав’язують тасьмою або бинтом у двох місцях. При нескладних 

маніпуляціях тварину беруть однією рукою за шкіру в ділянці шиї, а другою – 

за шкіру в області попереку і притискають до столу. 

Кролів фіксують однією рукою за вуха, а другою – за задні кінцівки. 

 

3.6. Фіксація птахів. Птахів утримують однією рукою за кінцівки, а 

другою – за голову. 

 

Висновок. 

 

 

Після виконання завдань студенти повинні 

Знати: 

Правила поводження з тваринами, методи їх фіксації і приборкання; 

техніку безпеки та правила особистої гігієни під час роботи з 

тваринами. 

Вміти: 

Правильно поводитись з тваринами, проводити фіксацію різних видів 

тварин і птиці. 

 

Заключний інструктаж і завдання додому 

1. Оформлення звіту навчальної практики в зошиті. 

2. Прибирання робочих місць. 

 Л. 1. С. 5–19. 

 Л. 2. С. 12–14. 


