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1. Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни «Акушерсько-хірургічна патологія 

тварин» є поширення, діагностика, профілактика та підготовка висококваліфікованих фахівців 

ветеринарної медицини, клініцистів, які здатні в умовах виробництва вирішувати складні питання 

пов'язані з організацією відтворення стада сільськогосподарських і домашніх тварин. В навчальному 

процесі дисципліна займає провідне місце серед інших клінічних дисциплін в підготовці аспіранта за 

фаховим спрямуванням. 

Акушерство дає змогу підготувати лікаря, який здатний вирішувати теоретичні і практичні 

питання пов'язані з особливостями життєдіяльності жіночих статей при заплідненості, вагітності, 

родах і післяродовому періоді. Гінекологія дає можливість лікарю ветеринарної медицини оволодіти 

практичними навиками при наданні допомоги самкам і самцям при розладах у них статевої сфери, а 

біотехніка розмноження і андрологія - особливості штучного осіменіння сільськогосподарських 

тварин. 

Теоретичні знання і практичні навики, одержані студентами, дозволяють випускникам 

факультету ветеринарної медицини після закінчення вузу впевнено включатися у виробничий процес 

і успішно вирішувати практичні проблеми клінічної ветеринарії. 

 

2. Обсяг дисципліни 

Найменування  

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –  5 

Галузь знань 

21 «Ветеринарна медицина» Рік підготовки: 2-й 

 Семестр   4-й 
Загальна кількість годин − 150 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –  2 

сам. роб. студ. −  8 

Освітній ступінь: 

доктор філософії 
 

Лекції   20 

Лабораторні    32 

Самостійна робота    98 

Співвідношення кількості годин 

аудиторних занять до самостійної 

роботи,  % 

35:65 

Вид контролю: 

іспит 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни аспірант повинен: 

- знати: етіологію та патогенетичні особливості клінічного прояву різноманітних 

нозологічних форм акушерської і хірургічної патології у тварин різних видів, на підставі чого 

формується розуміння суті лікувальних і профілактичних заходів при захворюванні тварин; 

- вміти: володіти сучасними методами діагностики акушерської і хірургічних хвороб і 

проводити їх моніторинг, ставити діагноз, призначати раціональні методи лікування та 

профілактики, мати практичні навички надання допомоги тваринам. 

Знання і практичні навики, одержані аспірантом по закінченню курсу викладання 

дисципліни, дозволяють поєднувати їх з досліджуваною проблемою, впевнено включатися у 

виробничий процес і вирішувати успішно практичні питання клінічної ветеринарії. 
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4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Шифр результату  Зміст результату  

РН 6. Вміти обирати та використовувати сучасні морфо-функціональні, 

молекулярно-біологічні методи, акушерсько-гінекологічні маніпуляції 

для ефективного проведення діагностичних досліджень біологічних 

матеріалів. 

РН 8. Вміти обирати, випробовувати та модифікувати оптимальні схеми для 

здійснення лікувально-профілактичних заходів. 

РН 10. 

 

Установлювати зв'язок між біологічними особливостями збудників та 

перебігом інфекційних та інвазійних хвороб, процесами гаметогенезу, 

запліднення, та акушерсько-гінекологічними патологіями у тварин. 

РН 14. Співвідносити емпіричні дані, інтерпретувати факти, процеси, 

тенденції, виявлені в ході науково-дослідницької діяльності з 

прогнозованими наслідками роботи. 

 

 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності Програмні результати навчання  

 РН3 РН4 РН6 РН8 РН10 РН13 РН14 

ФК1 +  + + + +  

ФК2 + + + + +   

ФК9    + + + + 

ФК11 + +  + + + + 

 

ФК 1. Здатність виявляти і вирішувати проблеми у сфері ветеринарної медицини, робити наукові 

узагальнення стосовно актуальних питань ветеринарного благополуччя підприємств галузі та 

агропромислового комплексу в цілому. 

ФК 2. Здатність до планування експерименту, проведення фахових досліджень з метою 

розв’язання конкретної задачі, формулювання висновків щодо наслідків проекту для стану 

навколишнього середовища. 

ФК 9. Здатність діагностувати патології заразної та незаразної етіології, створювати сучасні 

біопрепарати. 

ФК 11. Здатність розуміти особливості перебігу метаболічних процесів в організмах тварин за 

різного фізіологічного та репродуктивного стану. 

 

5. Критерії оцінювання результатів навчання 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення 

екзамену у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Екзаменаційні завдання 

дозволяють перевірити розуміння аспірантом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв’язків між окремими розділами.  

Тестові питання теоретичного та практичного спрямування передбачають вирішення 

типових професійних завдань фахівця на робочому місці і дозволяють діагностувати рівень 

підготовки аспіранта та рівень його компетентностей з навчальної дисципліни.  

Здобувач вищої освіти не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість 

балів, одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного контролю впродовж 

семестру, в сумі не досягла 36 балів. аспіранта слід вважати атестованим, якщо сума балів, 

одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 36- 60 балам.  

Підсумкові бали за екзамен (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за 

відповіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих аспірантом на 

екзамені дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 
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Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю. 

 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість 

балів за 

одиницю 

Семестр 

Максимальна 

кількість балів 

Лекції 2 2 

Лабораторні заняття 8 18 

Самостійна робота 15 25 

Модульна контрольна робота* 7 10 

Індивідуальні завдання  3,0 5,0 

Разом: 36 60 

*Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що аспірант має певні знання, 

передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними теоретичними 

положеннями, з труднощами пояснює правила вирішення практичних/ розрахункових завдань 

дисципліни. Виконання таким студентом практичних/ лабораторних/ контрольних/ 

індивідуальних завдань, курсової роботи значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але 

відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання. 

Засобами діагностики дисципліни «Акушерсько-хірургічна патологія тварин» є: 
 екзамен; 

 стандартизовані тести; 

  презентації результатів досліджень. 

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного й підсумкового 

контролю екзамен, стандартизовані тести, презентації результатів досліджень. 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей аспірантів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі тестування на 

ПК. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Екзаменаційними 

завданнями є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних 

задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування та передбачають 

вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці й дозволяють діагностувати 

рівень підготовки аспіранта та рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  

Здобувач вищої освіти не може бути допущений до складання іспиту, якщо кількість 

балів, одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного 

контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. 

Здобувача слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової 

перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих аспірантом у випадку складання 

екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамену – 40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що 

округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 
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7. Програма навчальної дисципліни 

7.1 Теми лекцій та їх короткий зміст 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Ветеринарна гінекологія. Неплідність: визначення і 

класифікація. Методи гінекологічного дослідження тварин.  

2 

2 Тема 2. Характеристика форм неплідності. 2 

3 Тема 3. Поширення неплідності та економічні збитки від неї 2 

4 Тема 4. Ветеринарна андрологія. Андрологічна диспансеризація. 

Клінічне обстеження бугаїв.  

2 

5 Тема 5. Визначення і класифікація імпотенції плідників. Незаразні 

хвороби статевих органів бугаїв 

2 

6 Тема 6. Фетотомія. Кесарів розтин.  2 

7 Тема 7. Виродливості як причина патологічних родів. Операції на 

голові плода. Ампутація грудних кінцівок плода. Операції на 

грудній клітці плода. 

2 

8 Тема 8. Патологія післяотельного періоду. Загальна післяродова 

інфекція (сепсис, гангрена).  

2 

9 Тема 9. Субінволюція (атонія, затримання лохій) матки.  2 

10 Тема 10. Захворювання, що виникають на тлі порушення 

мінерального живлення (залежування після отелення, післяродова 

еклампсія, післяродовий парез, поїдання посліду). 

2 

Разом 20 

 

7.2. Теми лабораторних занять та їх короткий зміст 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

1 Тема 1. Діагностика, лікування та профілактика хвороб вагітних 

тварин 

8 

2 Тема 2. Діагностика, лікування та профілактика патології родів 

продуктивних тварин.  

4 

3 Тема 3. Діагностика, лікування та профілактика патології 

післяродового періоду. 

4 

4 Тема 4. Родова допомога при невідповідності між розмірами 

плода та просвітом таза матері, неправильних членорозміщеннях, 

положеннях та позиціях плода. 

8 

5 Тема 5. Фетотомія. Кесарів розтин. Ампутація вагітної матки та 

ампутація рога матки.  

4 

6 Тема 6. Специфіка оперативного акушерства. Підготовка до 

надання оперативної акушерської допомоги. Техніка акушерської 

операції. 

4 

Разом 32 

 

 

7.3 Самостійна робота та її короткий зміст 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Анатомічно-топографічні та фізіологічні зміни в організмі самок 

при вагітності. 

6 
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2 Фізіологія родів у тварин. Фактори, що зумовлюють роди. 6 

3 Причини патологічних родів. Надання допомоги при затримці 

посліду. 

6 

4 Аборти та їх класифікація. 6 

5 Критерії оцінки форм неплідності самок. 7 

6 Патології родового процесу. 7 

7 Фактори, що спричиняють ускладнення післяопоросного періоду 6 

8 Загальні принципи лікування при акушерсько-хірургічній 

патології у самок 

7 

9 Методи корекції функції розмноження самок. 6 

10 Методи стимуляції статевої функції самок за різних форм 

неплідності 

7 

11 Призначення і принципи акушерської диспансеризації. 

Діагностичні заходи. Профілактичні заходи. Лікувальні заходи. 

Строки і порядок проведення акушерської диспансеризації. 

7 

12 Призначення і принципи гінекологічної диспансеризації. 

Діагностичні, профілактичні та лікувальні заходи. 

7 

13 Незаразні хвороби статевих органів самців. Підвищення статевої 

функції самців -плідників 

7 

14 Андрологічна диспансеризація. 6 

15 Злоякісні пухлини. Використання лазерів у ветеринарній хірургії. 7 

Разом 98 

 

8. Форми поточного контролю та підсумкового контролю 

№  

з/п 

Тема Форма і вид 

контролю 

Бали за 

тему 

 Тема 1. Діагностика, лікування та 

профілактика хвороб вагітних тварин 

усне опитування на 

представлених 

макропрепаратах 

3 

Тема 2. Діагностика, лікування та 

профілактика патології родів продуктивних 

тварин.  

групові завдання, 

вирішення 

ситуаційних задач, 

стандартизовані 

тести 

3 

Тема 3. Діагностика, лікування та 

профілактика патології післяродового періоду. 

усне опитування на 

представлених 

макропрепаратах 

3 

Тема 4. Родова допомога при невідповідності 

між розмірами плода та просвітом таза матері, 

неправильних членорозміщеннях, положеннях 

та позиціях плода. Сепсис, родова пропасниця, 

ендометрит. 

стандартизовані 

тести 

4 

Тема 5. Фетотомія. Кесарів розтин. Ампутація 

вагітної матки та ампутація рога матки.  

усне опитування, 

стандартизовані 

тести 

3 

Тема 6. Специфіка оперативного акушерства. 

Підготовка до надання оперативної 

акушерської допомоги. Техніка акушерської 

операції. 

вирішення 

ситуаційних задач, 

стандартизовані 

тести 

4 

Самостійна робота  презентації 25 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiKoISAlJHXAhWkCpoKHVXZCuMQFgg7MAM&url=http%3A%2F%2Fmedbib.in.ua%2Fobschie-printsipyi-lecheniya-pri-akushersko.html&usg=AOvVaw0dGZQtmXEFPpJQ3o99JHXV
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiKoISAlJHXAhWkCpoKHVXZCuMQFgg7MAM&url=http%3A%2F%2Fmedbib.in.ua%2Fobschie-printsipyi-lecheniya-pri-akushersko.html&usg=AOvVaw0dGZQtmXEFPpJQ3o99JHXV
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результатів 

досліджень 

 Контрольна робота за розділ* стандартизовані 

тести 

10 

 Індивідуальні завдання презентації 5,0 

Всього балів 60 

Іспит 40 

Разом 100 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає 

навчальна дисципліна 
 

Вид роботи Тема Забезпечення  

Лекції ЛК1, ЛК2, ЛК3, ЛК4, ЛК5, ЛК6, ЛК7, ЛК8, 

ЛК9, ЛК10. 

Мультимедійна установка, 

макропрепарати 

Лабораторні заняття 

 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
і 

за
н

я
тт

я
 

Тема 1. Діагностика, лікування та 

профілактика хвороб вагітних тварин 

Методичні вказівки до 

проведення лабораторних 

занять, стенди та таблиці за 

темою, навчальні фільми. з 

освітлювачами.  

Тема 2. Діагностика, лікування та 

профілактика патології родів 

продуктивних тварин.  

Методичні вказівки до 

проведення лабораторних 

занять, стенди та таблиці за 

темою, навчальні фільми.  

Тема 3. Діагностика, лікування та 

профілактика патології післяродового 

періоду 

Методичні вказівки до 

проведення лабораторних 

занять, стенди та таблиці за 

темою, навчальні фільми. 

Тема 4. Родова допомога при 

невідповідності між розмірами плода та 

просвітом таза матері, неправильних 

членорозміщеннях, положеннях та 

позиціях плод 

Методичні вказівки до 

проведення лабораторних 

занять, стенди та таблиці за 

темою, навчальні фільми. 

Великий акушерський набір 

інструментів, макропрепарати 

Тема 5. Кесарів розтин. Фетотомія. 

Ампутація вагітної матки та ампутація 

рога матки.  

Методичні вказівки до 

проведення лабораторних 

занять, стенди, таблиці за 

темою, навчальні фільми. 

Хірургічний набір 

інструментів, дрібні тварини з 

патологічним перебігом 

вагітності 

 

Тема 6. Специфіка оперативного 

акушерства. Підготовка до надання 

оперативної акушерської допомоги. 

Техніка акушерської операції. 

Методичні вказівки до 

проведення лабораторних 

занять, стенди, таблиці за 

темою, навчальні фільми. 

Хірургічний набір 

інструментів, дрібні тварини з 

патологічним перебігом 

вагітності 
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11. Рекомендована література 

Базова 
1. Левин К.А. Физиология и патология воспроизводства свиней. – М. : Росагропромиздат, 1980. – 

255 с. 

2. Харенко М. І. Біотехнологія розмноження свиней. – Суми. Видавництво «Козацький вал», 1998. 

– 218 с. 

3. Справочник по болезням свиней / А.И. Собко, В.Ф. Романенко, Г.К. Божко и др. ; под ред. А. И. 

Собко. – К. : Урожай, 1988. – 360 с. 

4. Фізіологія, патологія та біотехніка відтворення свиней / М. І. Харенко, С. П. Хомин, А. Й. 

Краєвський та ін. – Суми: Видавництво «Козацький вал». – 2010. – 412 с. 

5. Краткий справочник ветеринарного врача / Н. М. Алтухов, В. И. Афанасьев, Б. А. Башкиров и 

др.; Сост. А. А. Кунаков, В. В. Филиппов. – М. : Агропромиздат, 1990. – 574 с. 

Допоміжна 
6. Справочник фельдшера ветеринарной медицины / С. С. Медведев, В. М. Бесмертный, И. Г. 

Погурский и др.; под ред. С. С. Медведева. – К. : Урожай, 1993. – 568 с. 

7. Довідник лікаря ветеринарної медицини / П. І. Вербицький, П. П. Достоєвський, В. О. Бусол та 

ін. ; За ред. П. І.Вербицького, П. П. Достоєвського. – К. : Урожай, 2004. – 1280 с. 

8. Гришко Д. С. Лекції з ветеринарного акушерства: Навчальний посібник. – Х. : Прапор, 2003. – 

400 с. 

9. Ветеринарне акушерство и гінекологія / А. П. Студенцов, В. С. Шипилов, А. Г. Субботина и др. 

под ред. В. С. Шипілова. – 6-е узд., испр. и доп. – М. : Агропромиздат, 1986. – 480 с. 

10. Акушерство гинекология и искусственное осеменение сельскохозяйственных животных / И. А. 

Бочаров, А. В. Бесхлебнов, Я. Г. Губаревич и др. под. ред. И. А. Бочарова. – Ленинград. – Колос, 1967. – 

672 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 
Відеофільми, банк комп’ютерних тестових завдань,  контролююча  комп’ютерна  програма, бібліотека 

університету, Житомирська обласна бібліотека, навчальні лабораторії кафедри акушерства і хірургії та 

клініки дрібних тварин. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 

дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні 

програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 

Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на електронних носіях тощо) 

бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 

10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших бібліотек (на розсуд 

викладача). 

 

 

 

 

http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/

