
НАУКА І ПРАКТИКА

З першого дня

Активна інтеграція клініки ветери
нарної медицини у навчальний про
цес забезпечує майбутніх лікарів 
ветмедицини можливістю стати 
високопрофесійними фахівцями.

У Одеському ДАУ, завдяки наполегливості рек-
тора Михайла Брошкова, випускника фа куль-

тету ветмедицини, реалізовано задум 
створити сучасну університетську 
ветеринарну клініку.

Учасники церемонії відкриття 
одразу після перерізування симво-
лічної червоної стрічки відвідали 
стаціонар, в якому утримуються 
продуктивні і лабораторні тварини, 
та багатопрофільну лабораторію 
ветеринарної медицини. Поєднання роботи лабо-
раторії з ветеринарною клінікою дає змогу на 
високому професійному рівні надавати допомогу 
хворим тваринам.

Того ж дня почали реєструвати перших пацієн-
тів. Власників першої тварини проконсультував 
професор кафедри хірургії, акушерства та хвороб 
дрібних тварин А.В. Телятніков. Точний діагноз 
і  вчасно призначене лікування стали можливими 
завдяки потенціалу кабінету УЗД та лабораторії.

Жодного дня клініка не простоювала, а доєдна-
лася до навчального процесу на факультеті вете-
ринарної медицини. Перше оперативне втручан-
ня – кастрація кішки, в стінах клініки проведено 
під час навчальної практики магістрантів першо-
го року навчання. Тварину оперував доцент кафе-
дри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тва-
рин М.Г. Морозов за безпосередньої участі магі-
странтів.

Згідно з навчальним планом факультету ветме-
дицини скореговані графіки проходження 
навчальних практик. Тепер усі студенти старших 

курсів під керівництвом та за безпосередньої уча-
сті досвідчених викладачів факультету проходять 
тут навчальну практику з клінічних дисциплін.

Активно використовується ветеринарна клініка 
для профорієнтаційної роботи, 
зокрема в статусі бази важливого й 
перспективного започаткування – 
школи юного ветеринара. Протягом 
тижня викладачі факультету зна-
йомлять учнів старших класів Одеси 
та Одеської області зі спеціальними 
дисциплінами, використовують під 
час занять обладнання, відеоматері-

али, інструменти, аби діти отримали початкові 
знання з ветеринарної медицини та визначилися з 
майбутнім фахом. Кожен «випускник» школи 
юного ветеринара отримує сертифікат, у якому 

вказані кількість годин та спеціальність 
навчання.

З відкриттям клініки факультет ветери-
нарної медицини ОДАУ долучився до 
комплексної Програми охорони тварин-
ного світу та регулювання чисельності 
безпритульних тварин, започаткованої 
Департаментом екології та розвитку 
рекреаційних зон Одеської міської ради. 

Участь у програмі позитивно позначається на 
зміцненні авторитету університету й факультету 
ветеринарної медицини. 

Морозов М.Г., Розум Є.Є., 
Одеський ДАУ

Перший прийом у клініці проводить 
професор Телятніков А.В.

Школа юного 
ветеринара

У музеї кафедри 
хірургії, акушер-
ства та хвороб 
дрібних тварин

Навчальна практика

Кращий досвід

За допомогою

Щодня щось нове
До Олександрівської держлікарні ветмедицини 
на Кіровоградщині принесли кота з розривом 
черевної стінки і випадінням брижі після того, 

як тварину вдарили ногою. 
Алабай травмувався, коли гнався 
за гризуном і з розгону наткнувся 
на дріт, яким глибоко пошкодив 
шкірний покрив голови. Фахівці 
провели розтин рани з промиванням утвореної порож-
нини, наклали шви і дренаж. Пекінес побився з більшим 
собакою і мало не втратив очне яблуко. Око вправили 
з підшиванням кутів ока. Ветеринари здійснюють про-
філактичні щеплення, реабілітацію, післяопераційний 
нагляд за тваринами, надають консультації.
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