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Зміст 

 
Експлікація навчальних програм вибіркових дисциплін 2020-2021 н. р. 

 
1 Новітні методи діагностики паразитарних хвороб сільськогосподарських 

тварин 
 

2 Небезпечні хвороби тварин  
3 Акушерсько-хірургічна патологія тварин  
4 Інтерпретації біохімічних показників метаболізму тварин  
5 Гістологічна техніка та мікроскопічні методи дослідження  
6 Фізіологія та патологія систем органів тварин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

НОВІТНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН 
(назва дисципліни) 

 

Назва дисципліни Новітні методи діагностики паразитарних хвороб 

сільськогосподарських тварин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу, оволодіння сучасними знаннями 

для розуміння предметної області професійної 

діяльності. 

ЗК 03. Здатність бути критичним та 

самокритичним, аналізувати та прогнозувати 

результати досліджень на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів.  

 ЗК 10. Здатність дотримуватися академічної 

доброчесності в наукових дослідженнях та науково-

педагогічній діяльності. 

ФК 02. Здатність до планування експерименту, 

проведення фахових досліджень з метою 

розв’язання конкретної задачі, формулювання 

висновків щодо наслідків проекту для стану 

навколишнього середовища. 

ФК 03. Здатність визначати перелік необхідних 

засобів та заходів для проведення наукових 

досліджень з метою отримання достовірних 

результатів. 

ФК 08. Здатність установлювати зв'язок між 

проявом заразних хвороб та наявністю збудників в 

об’єктах довкілля, організмах переносників, 

проміжних хазяїв та хворих тварин. 

ФК 09 Здатність діагностувати патології 

заразної та незаразної етіології. 
Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
ІV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Довгій Юрій Юрійович 



Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 
Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної 

експертизи та зоогігієни 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 04. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 06. Вміти обирати та використовувати сучасні морфо-функціональні, молекулярно-біологічні 

методи, акушерсько-гінекологічні маніпуляції для ефективного проведення діагностичних 

досліджень біологічних матеріалів, відібраних від тварин в нормі та при патологіях. 

РН 09. Оцінювати ступінь поширення, прояв та перебіг інфекційних та інвазійних хвороб серед 

тварин різних видів та господарського призначення в регіонах країни або континенту. 

РН 10. Установлювати зв'язок між біологічними особливостями збудників та перебігом 

інфекційних та інвазійних хвороб. 

РН 14. Співвідносити емпіричні дані, інтерпретувати факти, процеси, тенденції, виявлені в ході 

науково-дослідницької діяльності з прогнозованими наслідками роботи. 

РН 15. Дотримуватись законодавчих та етичних норм щодо авторського права при організації 

досліджень та представленні їх результатів. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 
Теми лекцій: 

1-2. Методи функціональної та візуальної діагностики та їх використання у ветеринарній 

паразитології 

3. Різновиди мікроскопії та їх використання для виявлення й ідентифікації різних ендопаразитів 

тварин. 

4-5. Специфічні методи виявлення паразитів у тканинах і органах тварин. 

6-7. Cерологічні та алергічні реакції в діагностиці протозойних інвазій і гельмінтозів тварин 

8. Принципи морфологічної ідентифікацій гельмінтів: правила диференціації яєць, личинок і 

статевозрілих форм.  

9. Принципи морфологічної ідентифікації паразитичних (акариформних і паразитиформних) 

кліщів: правила диференціації німф, личинок і статевозрілих форм. 

10. Принципи морфологічної ідентифікації паразитичних комах (окрилених і безкрилих): правила 

диференціації  статевозрілих форм. 

Теми лабораторних занять: 

1. Принципи та методи клінічної діагностики інвазійних хвороб тварин (загальні, інструментальні 

та функціональні методи обстеження). 

2. Підготовка біоматеріалу і реактивів та виготовлення препаратів для варіативної мікроскопії.  

3. Паразитологічні методи дослідження фекалій від різних видів тварин для виявлення 

найпростіших. 

4. Паразитологічні методи дослідження крові від різних видів тварин для виявлення 

найпростіших. 

5. Паразитологічні методи дослідження зішкрібків шкіри від різних видів тварин для виявлення 

ектопаразитів. 

6. Паразитологічні методи дослідження фекалій від різних видів тварин для виявлення гельмінтів. 

7. Паразитологічні методи дослідження крові, сечі та мокротиння від різних видів тварин для 

виявлення нематод. 

8. Ідентифікація збудників інвазій за морфологічними ознаками. Розв’язання ситуаційних задач. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

 
 

 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

НЕБЕЗПЕЧНІ ХВОРОБИ ТВАРИН 
 (назва дисципліни) 

 

Назва дисципліни Небезпечні хвороби тварин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 01. 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 06. Здатність диференціювати етіологічні 

фактори, встановлювати їх вплив на перебіг 

біологічних процесів та патогенез захворювань 

тварин. 

ФК 08. Здатність установлювати зв'язок між 

проявом заразних хвороб та наявністю збудників в 

об’єктах довкілля, організмах переносників, 

проміжних хазяїв та хворих тварин. 

ФК 10. Здатність описувати і застосовувати в 

експерименті сучасні стратегії виробництва 

біологічних та хіміотерапевтичних препаратів. 
Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
ІV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Бегас Василь Леонідович  

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 
Кафедра мікробіології, фармакології та 

епізоотології 
 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 04. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 08. Вміти обирати, випробовувати та модифікувати оптимальні схеми для здійснення 

лікувально-профілактичних заходів. 

РН 09. Оцінювати ступінь поширення, прояв та перебіг інфекційних та інвазійних хвороб серед 

тварин різних видів та господарського призначення в регіонах країни або континенту. 

РН 14. Співвідносити емпіричні дані, інтерпретувати факти, процеси, тенденції, виявлені в ході 

науково-дослідницької діяльності з прогнозованими наслідками роботи. 

 



 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Теми лекцій: 

Тема 1. Хвороба Нюкасла. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 

Тема 2. Високопатогенний грип птиці. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і 

ліквідації. 

Тема 3. Хвороба Марека. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 

Тема 4. Американський гнилець бджіл. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики 

і ліквідації. 

Тема 5. Європейський гнилець бджіл. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і 

ліквідації. 

Тема 6. Мішечкуватий розплід. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і 

ліквідації. 

Тема 7. Аскосфероз. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 

Тема 8. Весняна віремія коропів. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і 

ліквідації. 

Тема 9. Аеромоноз коропів. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 

Тема 10. Вірусна геморагічна септицемія. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи 

профілактики і ліквідації. 

Теми лабораторних занять: 

1. Загальні відомості про особливо небезпечні (карантинні) хвороби тварин. Порядок організації 

заходів щодо профілактики і ліквідації даних хвороб. 

2. Африканська чума свиней. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і 

ліквідації. 

3. Мікози риб. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 

4. Аеромоноз (фурункульоз) лососевих. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики 

і ліквідації. 

5. Інфекційний некроз гемопоетичної тканини. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи 

профілактики і ліквідації. 

6. Інфекційні енцефаломієліти коней. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і 

ліквідації. 

7. Грип коней. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 

8. Герпесвірусна інфекція коней. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і 

ліквідації. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

 

 

 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

АКУШЕРСЬКО-ХІРУРГІЧНА ПАТОЛОГІЯ ТВАРИН 
(назва дисципліни) 

 

Назва дисципліни Акушерсько-хірургічна патологія тварин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 01. 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 02. Здатність до планування 

експерименту, проведення фахових досліджень з 

метою розв’язання конкретної задачі. 

 ФК 09. 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. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
ІV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Карпюк Василь Варфоломійович 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 
Кафедра акушерства та хірургії 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 06. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, передбачати вплив 

отриманих результатів на виробничі і технологічні процеси, знаходити рішення щодо вибору 

ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин. 

РН 08. Проводити моніторинг щодо динаміки розвитку біологічних процесів в популяціях 

тварин, поширення хвороб різної етіології та біологічного забруднення довкілля. 

РН 10. Установлювати зв'язок між особливостями перебігу процесів гаметогенезу, запліднення, 

розвитку вагітності та акушерсько-гінекологічними патологіями у тварин. 

РН 14. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання, годівлі, 

профілактики заразних і незаразних хвороб та лікування тварин, виробничих і технологічних 

процесах, запроваджених у підприємствах. 



 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Теми лекцій: 

Тема 1. Ветеринарна гінекологія. Неплідність: визначення і класифікація. Методи 

гінекологічного дослідження тварин.  

Тема 2. Характеристика форм неплідності. 

Тема 3. Поширення неплідності та економічні збитки від неї. 

Тема 4. Ветеринарна андрологія. Андрологічна диспансеризація. Клінічне обстеження бугаїв.  

Тема 5. Визначення і класифікація імпотенції плідників. Незаразні хвороби статевих органів 

бугаїв. 

Тема 6. Фетотомія. Кесарів розтин.  

Тема 7. Виродливості як причина патологічних родів. Операції на голові плода. Ампутація 

грудних кінцівок плода. Операції на грудній клітці плода. 

Тема 8. Патологія післяотельного періоду. Загальна післяродова інфекція (сепсис, гангрена).  

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

Тема 10. Захворювання, що виникають на тлі порушення мінерального живлення (залежування 

після отелення, післяродова еклампсія, післяродовий парез, поїдання посліду). 

Теми лабораторних занять: 

1. Діагностика, лікування та профілактика хвороб вагітних тварин. 

2. Діагностика, лікування та профілактика патології родів продуктивних тварин.  

3. Діагностика, лікування та профілактика патології післяродового періоду. 

4. Родова допомога при невідповідності між розмірами плода та просвітом таза матері, 

неправильних членорозміщеннях, положеннях та позиціях плода. 

5. Фетотомія. Кесарів розтин. Ампутація вагітної матки та ампутація рога матки.  

6. Специфіка оперативного акушерства. Підготовка до надання оперативної акушерської 

допомоги. Техніка акушерської операції. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

МЕТАБОЛІЗМУ ТВАРИН 
(назва дисципліни) 

 

Назва дисципліни Інтерпретація біохімічних показників метаболізму 

тварин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу, оволодіння сучасними знаннями 

для розуміння предметної області професійної 

діяльності. 

ФК 03. Здатність визначати перелік необхідних 

засобів та заходів для проведення наукових 

досліджень з метою отримання достовірних 

результатів. 

ФК 04. Здатність до оцінки вірогідності даних, 

використання ІТ для впровадження та моделювання 

змін гомеостазу в організмі тварин різних видів. 

ФК 06. Здатність диференціювати етіологічні 

фактори, встановлювати їх вплив на перебіг 

біологічних процесів та патогенез захворювань 

тварин. 

ФК 11. Здатність розуміти особливості перебігу 

метаболічних процесів в організмах тварин за 

різного фізіологічного та репродуктивного стану. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
ІV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Чала Інна Валентинівна 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 
Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної 

експертизи та зоогігієни 
 

Результати навчання (уміння та навички):  

 

РН 02. Проводити критичний аналіз та оцінку нових наукових положень та ідей, результатів 

інтелектуальної та експериментальної діяльності. 

РН 04. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 



РН 06. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, передбачати вплив 

отриманих результатів на виробничі і технологічні процеси, знаходити рішення щодо вибору 

ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин. 

РН 14. Дотримуватись законодавчих та етичних норм щодо авторського права при організації 

досліджень та представленні їх результатів. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Теми лекцій: 

1. Вимоги до проведення біохімічних досліджень та аналіз похибок при таких дослідженнях 

(2 години). 

2. Механізми регуляції метаболізму тварин на різних рівнях: клітинному, тканинному, 

організменному. (2 години). 

3. Білковий обмін та клінічна характеристика показників білкового обміну у ссавців та 

птахів (4 години). 

4. Вуглеводний обмін та інтерпретація показників у жуйних та нежуйних тварин, птиці (2 

години).  

5. Інтерпретація показників ліпідного обміну, клінічний аналіз ліпідограм, продуктів 

перекисного окиснення ліпідів (4 години). 

6. Клінічна характеристика ензимопатій (4 години). 

7. Інтерпретація показників пігментного обміну у різних видів тварин та птиці (2 години). 

8. Клінічна оцінка змін типових компонентів сечі (2 години). 

9. Клінічна оцінка патологічних продуктів сечі (2 години). 

Теми лабораторних занять: 

1. Підготовка лабораторного посуду, реактивів, стандартних та калібрувальних розчинів для 

наукових досліджень (4 години). 

2. Визначення вмісту аміаку та сечовини у крові тварин та інтерпретація одержаних 

результатів (4 години). 

3. Визначення тригліцеридів, холестеролу, фосфоліпідів та інтерпретація одержаних 

результатів(4 години). 

4. Визначення концентрації малонового диальдегіду та клінічна оцінка показників 

перекисного окиснення ліпідів(4 години). 

5. Визначення концентрації глюкози, молочної та піровиноградної кислоти таклінічна оцінка 

змін даних показників у тварин та птиці(4 години). 

6. Визначення жовчних кислот, загального, прямого і непрямого білірубіну у крові тварин та 

птиці та їх клінічна оцінка(4 години). 

7. Визначення активності ферментів крові(4 години). 

8. Відбір проб сечі для досліджень, визначення у сечі фізіологічних компонентів та їх 

інтерпретація (4 години). 

9. Визначення у сечі патологічних компонентів та їх інтерпретація(4 години). 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ГІСТОЛОГІЧНА ТЕХНІКА ТА МІКРОСКОПІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
(назва дисципліни) 

 

Назва дисципліни Гістологічна техніка та мікроскопічні методи 

дослідження 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

 

 

 

ЗК 03. Здатність бути критичним та 

самокритичним, аналізувати та прогнозувати 

результати досліджень на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів 

ФК 02 Здатність до планування експерименту, 

проведення фахових досліджень з метою 

розв’язання конкретної задачі, формулювання 

висновків щодо наслідків проекту для стану 

навколишнього середовища. 

ФК 03. Здатність визначати перелік 

необхідних засобів та заходів для проведення 

наукових досліджень з метою отримання 

достовірних результатів. 

ФК 07. Здатність розуміти особливості 

розвитку, морфології та гістохімії органів клінічно 

здорових та хворих тварин. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
ІV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Горальський Леонід Петрович 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 
Кафедра анатомії і гістології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
РН 04. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 06. Вміти обирати та використовувати сучасні морфофункціональні, молекулярно-біологічні 

методи, акушерсько-гінекологічні маніпуляції для ефективного проведення діагностичних 

досліджень біологічних матеріалів, відібраних від тварин в нормі та при патологіях. 

РН 07. Вміти описувати зміни в органах і тканинах, відібраних від тварин в нормі та при 

патологіях. 

РН 14. Дотримуватись законодавчих та етичних норм щодо авторського права при організації 



досліджень та представленні їх результатів. 

 

 

 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 
Теми лекцій: 

Тема 1. Вступ. Предмет Гістологічна техніка та мікроскопічні методи досліджень. Її завдання і 

значення. 

Тема 2. Технологія виготовлення гістологічних препаратів. Електронна мікроскопія. 

Морфометричні дослідження в гістології. 

Тема 3. Методи фарбування гістологічних зрізів. 

Тема 4. Зміни основних структурних компонентів клітини при патології: старіння клітини, 

загибель клітини. 

Тема 5. Гістохімічні методи досліджень. Визначення хімічної природи клітин, їх окремих 

складових частин і міжклітинної речовини тканин різних органів тваринних організмів у нормі, 

при патології, різних функціональних станах та у віковому аспекті. 

Тема 6. Біометрична обробка цифрових показників результатів досліджень 

Теми лабораторних занять: 
1. Основи патогістологічної і мікроскопічної техніки. Методи виготовлення гістологічних зрізів. 

Загальноприйняті фіксуючі речовини та їх застосування. 

2. Фарбування зрізів. Загальна характеристика. Характеристика барвників. Технологія фарбування 

Загальні методи фарбування. Мікроскопічна будова органів і тканин у нормі та при патології.  

3. Методи фарбування їх гематоксиліном та еозином, за Ван-Гізон. 

4. Зміни основних структурних компонентів клітини при патології: старіння клітини, загибель клітини. 

5. Гістохімічні методи. Визначення хімічної природи клітин, їх окремих складових частин і міжклітинної 

речовини тканин різних органів тваринних організмів у нормі, при патології, різних функціональних 

станах та у віковому аспекті. 

6. Гістохімічні методи досліджень. Виявлення ліпідів. Виявлення ДНК, РНК. Імпрегнація сріблом. 

7. Гістохімічні методи досліджень. Імпрегнація сріблом. 

8. Біометрична обробка цифрових показників результатів досліджень. 

9. Методи визначення питомого і абсолютного об’ємів та співвідношень об’ємів мікроскопічних структур. 

10. Методи визначення площі поверхні на одиницю об’єму та абсолютної площі поверхні. 

11. Методи вимірювання питомої та абсолютної довжини. 

12. Методи визначення питомої та абсолютної кількості мікроструктур. 

13. Вимірювання довжини кровоносних судин у органі. 

14. Вимірювання довжини нервів у органі. 

15. Методи якісного аналізу та 3-вимірної реконструкції мікроскопічних об’єктів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ФІЗІОЛОГІЯ ТА ПАТОЛОГІЯ СИСТЕМ ОРГАНІВ ТВАРИН 
 (назва дисципліни) 

 

Назва дисципліни Фізіологія та патологія систем органів тварин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу, оволодіння сучасними 

знаннями для розуміння предметної області 

професійної діяльності. 

ФК02. Здатність до планування експерименту, 

проведення фахових досліджень з метою 

розв’язання конкретної задачі, формулювання 

висновків щодо наслідків проекту для стану 

навколишнього середовища. 

ФК 03. Здатність визначати перелік 

необхідних засобів та заходів для проведення 

наукових досліджень з метою отримання 

достовірних результатів. 

ФК 04. Здатність до оцінки вірогідності даних, 

використання ІТ для впровадження та 

моделювання змін гомеостазу в організмі тварин 

різних видів. 

ФК 11. Здатність розуміти особливості 

перебігу метаболічних процесів в організмах 

тварин за різного фізіологічного та 

репродуктивного стану. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
ІV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Пінський Олег Вікентійович 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 
Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології 

 
 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 04. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 07. Вміти описувати зміни в органах і тканинах, відібраних від тварин в нормі та при 



патологіях 

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. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Теми лекцій: 

1. Вступ. Рівні вивчення будови і процесів життєдіяльності  організму. Гомеостаз, його значення і 

регуляція. Загальна етіологія. Етіологічні чинники та їх значення. Розповсюдження 

хвороботворних чинників. Загальний патогенез. 

2. Фізіологія та патологія нервової системи. Загальна фізіологія центральної нервової системи 

(ЦНС). Спеціальна фізіологія ЦНС Вегетативна (автономна) нервова система. Вища нервова 

діяльність (ВНД). Роль ЦНС у виникненні хвороб. 

3. Фізіологія та патологія системи крові. Еволюція, значення та функції крові. Кровотворення  та 

його регуляція. Вплив екзогенних і ендогенних факторів на кровотворення. Вчення про групи 

крові. Гемотрансфузія. Фізіологія імунної системи. Вплив шкідливих екологічних факторів на 

природну резистентність 

4. Фізіологія та патологія системи кровообігу. Фізіологія серця. Електрокардіографія та її 

використання в ветеринарній медицині. Регуляція роботи серця: нервоворефлекторна та 

гуморальна. Фізіологія судин. Вплив екологічних факторів на серцево- судинну систему. 

Патологічна фізіологія системного кровообігу. 

5 Фізіологія та патологія дихання. Значення, сутність дихання. Обмін газів у легенях. Транспорт 

газів кров’ю. Тканинне дихання. Регуляція та порушення у системі дихання. Вплив шкідливих 

факторів середовища на дихання. 

6. Обмін речовин і енергії. Фізіологія та патологія травлення. Особливості травлення у шлунку 

жуйних. Особливості травлення у молодняка жуйних, у коней, свині, с.-г. птиці. Травлення в 

кишечнику. Обмін речовин та його значення. Патогенез гарячок. Порушення білкового, 

вуглеводного і жирового обмінів. Порушення водно-сольового і кислотно-лужного балансу. 

Ацидоз. Алкалоз. Мікроелементози. 

7. Фізіологія та патологія системи виділення. Фізіологія сечовиділення. Значення і механізм 

сечовиділення його регуляція. Роль нирок у підтриманні водно-сольового і кислотно-лужного 

балансу організму. Патофізіологія нирок. Причини. Патогенез. Кількісні і якісні порушення 

діурезу. Ниркова недостатність. Фізіологія шкіри. Роль шкіри в обміні речовин. 

8. Фізіологія та патологія ендокринної системи. Порушення ендокринної діяльності. 

Гіперфункція. Гіпофункція. Роль гіпоталамо-гіпофізарної системи. 

9. Фізіологія та патологія розмноження і лактації. Гаметогенез. Статевий цикл у різних видів 

тварин і його регуляція. Вплив підвищеного радіаційного фону і інших екологічних факторів на 

гаметогенез. Вагітність. Пологи та їх регуляція. Фізіологія лактації. Порушення розмноження і 

лактації. Порушення статевого циклу. Ендометрити. Патогенез. Мастити. Патогенез. 

Теми лабораторних занять: 

1. Вивчення рефлексів та їх патології. Аналіз рефлекторної дуги. Визначення часу рефлексу. 

Вивчення властивостей нервових центрів. Сумація збудження. Радіація збудження. Дія стрихніну 

і ефіру на збудливість нервових центрів.  

2. Роль нервово-рефлекторних і нейрогуморальних механізмів в розвитку хвороби. Захисно-

пристосувальні процеси при пошкодженнях. Шляхи поширення хвороботворних агентів в 

організмі. 

3. Гальмування в центральній нервовій системі. Отримання Сєченівського гальмування. 

Гальмування спинномозкових рефлексів. Гальмування квакального рефлексу у самця жаби. 

Вивчення значення різних відділів головного мозку. Видалення півкуль, проміжного і середнього 

мозку, руйнування половини мозочка  у жаби. 

4. Дослідження функцій вегетативної нервової системи та їх патології. Дія адреналіна на кроля. 

Дія пілокарпіну, атропіну і адреналіну на серце і на зіницю жаби.. Дія пілокарпіна на кроля. Дія 

атропіна на кроля. 



5. Вивчення функцій  вищої нервової діяльності та їх патологій. 

6. Патофізіологія крові. Фізіологічні показники крові. Зміни загального об’єму крові. Порушення 

фізико-хімічних властивостей крові. Порушення біохімічного складу крові. Анемії. Патологія 

клітин крові. Визначення швидкості згортання крові і груп крові. 

7. Імунітет. Імунна система: структура і функції. Види імунітету. Антигени. Імуноглобуліни. 

Клітини імунної системи. Фактори природної резистентності. Вивчення імунологічних реакцій. 

Вивчення методів імунологічної реакцій. 

8. Запалення. Історія вивчення запалення. Запалення та його ознаки. Етіологія запалення. 

Патогенез запалення. Класифікація. запалення. 

9. Патологічна фізіологія місцевого кровообігу. Мікроциркуляторне русло та його роль в 

порушенні місцевого кровообігу. Гіперемії. Ішемія. Стаз. Тромбоз. Емболія. Відновлення 

кровотоку при крововтратах 

10. Фізіологічні показники та патологія системи дихання. 

11. Патологія обміну речовин. Патогенна дія високої температури: загальна і місцева. Патогенна 

дія низької температури. Значення реактивності в розвитку гіпотермії. Гарячка. Отримання 

гарячки у кроля. Дослідження функціональних систем. Гіпопротеїнемія. Отримання у кроля 

гіпоглікемічного шоку. 

12. Порушення травлення в шлунку. Дослідження кислотності шлункового соку. Дослідження 

кислотності вмісту рубця. Дослідження моторики рубця. Порушення травлення в кишечнику. 

Дослідження моторики кишечника. 

13 Порушення функції підшлункової залози. Порушення травлення в товстому кишечнику. 

Порушення функції печінки. Токсична дія жовчі на організм. Порушення жовчоутворювальної 

функції.. 

14. Патологічна фізіологія нирок. Вивчення фізико – хімічних властивостей сечі і регуляції 

діурезу. Отримання поліурії. Дослідження сечі: реакцію, наявність білка, цукру, циліндрів. 

15. Патофізіологія ендокринної системи. Дія адреналіна і пітуїтрина на жабу. Отримання у кроля 

гіпоглікемічного шоку. Вивчення дії гормонів на тваринний організм. Вплив адреналіну і 

пітуітрину на пігментні клітини жаби. Вплив адреналіну і ацетилхоліну на ширину  зіниці у 

жаби. Вплив інсуліну на рівень цукру в крові у мишей. 

16. Патофізіологія розмноження і лактації. Порушення статевого циклу. Дослідження статевих 

клітин. Дослідження молока: рН, кислотність та соматичні клітини. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

 

 

 

 


