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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Фахова іноземна мова» 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Фахова іноземна мова 

Назва компетентностей, на розвиток яких 

спрямована дисципліна 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу і синтезу, оброблення інформації з різних 

джерел. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 05. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо вивчених дисциплін: Іноземна мова 

(за професійним спрямуванням) 

Викладач к.пед.н. Хант Г. О. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Іноземних мов 

 

Результати навчання 

РН 01. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини.  

РН 02. Використовувати інформацію із вітчизняних та іноземних джерел для розроблення 

діагностичних, лікувальних і підприємницьких стратегій.  

РН 18. Знати правила підготовки фахової документації, законодавчі та нормативні акти щодо 

нагляду і контролю у галузі, здійснювати облікову звітність під час фахової діяльності. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

1. Сучасні проблеми ветеринарної медицини  

2. Визначні науковці та їхній внесок в розвиток ветеринарної медицини  

3. Дрібні тварини  

4. Свійські тварини 

5. Санітарні вимоги до утримання свійських тварин  

6. Державна ветеринарно-санітарна експертиза  

7. Процес травлення у тварин  

8. Внутрішні органи тварин  

9. Кровоносна система тварин  

10. Дихальна система тварин  

11. Нервова система тварин  

12. Опорно-рухова система тварин  

13. Видільна система тварин  

14. Репродуктивна система тварин  



 

15. Ендокринна система тварин  

16. Покриви тіла тварин  

17. Ветеринарна фармакологія 

18. Біологія. Клітина. Тканини. 

19. Мікробіологія. Бактерії та віруси 

20. Хвороби тварин  

21. Профілактика хвороб  

22. Анатомія тварин  

23. Фізіологія тварин  

24. Хірургія тварин  

25. Біохімія  

26. Епізоотологія 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок здобувачів освіти передбачає оцінювання всіх 

форм вивчення дисципліни, а саме:  

 роботи здобувачів у процесі практичних занять; 

 засвоєння питань, винесених для самостійного опрацювання; 

 виконання індивідуального завдання; 

 виконання модульної контрольної роботи. 

Поточне оцінювання здійснюють під час проведення практичних занять за 5-бальною 

шкалою. Об’єктами поточного контролю є: активність та результативність роботи здобувача 

освіти протягом семестру під час вивчення матеріалу дисципліни. 

Оцінка за один модуль вираховується наступним чином:  

- максимальна кількість балів, яку здобувач освіти може отримати за роботу під час 

практичних занять, дорівнює 40 (середнє арифметичне оцінок, отриманих за роботу на 

практичних заняттях протягом одного модулю, помножити на коефіцієнт 8); 

- модульна контрольна робота оцінюється максимально в 20 балів. 

Підсумкова оцінка за роботу впродовж семестру є середнім арифметичним всіх модулів, 

передбачених навчальним планом. 

До підсумкового контролю допускаються здобувачі освіти, які набрали в сумі за змістовими 

модулями більше 30% балів від загальної кількості з дисципліни (тобто більше 50% від кількості 

балів поточного контролю). 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Фізичне виховання 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Фізичне виховання 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

СК 19. Здатність здійснювати просвітницьку 

діяльність серед працівників галузі та населення. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Практичні заняття, командна робота  

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Ткаченко Павло Петрович 

Пантус Олена Олександрівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання исципліни) 

Фізичного виховання 

 

Результати навчання 

РН 19. Здійснювати просвітницьку діяльність серед працівників галузі та населення. 

РН 20. Володіти спеціалізованими програмними засобами для виконання професійних завдань. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

1. Розвиток швидкісно-силових якостей. Біг на короткі дистанції. Стрибки. 

2. Розвиток витривалості. Біг на довгі дистанції. Особливості техніки бігу на кросових 

дистанціях. 

3. Вправи загального розвитку та спеціально-підготовчі вправи футболіста. 

4. Основи техніки і тактики гри у футбол. 

5. Спеціально-підготовчі вправи гандболіста. 

6. Основи техніки і тактики гри у гандбол. 

7. Удосконалення функціональних систем організму засобами атлетизму. 

8. Сприяння розвитку периферійного кровообігу за допомогою засобів силової підготовки. 

9. Ознайомлення з правами на релаксацію, стретчинг, особливості дихальної гімнастики. 

10. Ознайомлення з базовими кроками аеробіки та сприяння закріпленню їх засобами 

тренування. 

11. Спеціально-підготовчі вправи тенісиста. 

12. Основи техніки і тактики гри в настільний теніс. 

13. Оздоровчі аспекти використання легкоатлетичних вправ. 

14. Основи тренування у видах легкої атлетики. 

15. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів університету відповідно до обраної 

спеціальності. 

16. Вправи профілактичного напрямку в умовах трудової діяльності. 
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Результати оцінювання (форми, критерії) 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – максимум 60 балів, підсумковий контроль – 40 балів.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Історія ветеринарної медицини 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Історія ветеринарної медицини 

Назва компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу і синтезу, пошуку, оброблення 

інформації з різних джерел. 

СК19. Здатність здійснювати просвітницьку 

діяльність серед працівників галузі та 

населення. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 2 курс 

 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо вивчених дисциплін: Вступ до 

фаху; Історія України; Філософія. 

Викладач к.вет.н. Колеснік Н.Л., к.вет.н. Хоменко З.В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Анатомії і гістології 

 

Результати навчання 

РН 01. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини. 

РН 19. Здійснювати просвітницьку діяльність серед працівників галузі та населення. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

1. Предмет, значення завдання історії ветеринарної медицини та введення  в спеціальність  в  

становленні  професії  лікаря  ветеринарної  медицини.   

2.  Народна медицина первісних людей. Лікувальна справа у людей трипільської культури 

(аріїв). Історія ветеринарної медицини з найвіддаленіших часів до епохи Відродження.  

3. Лікувальна справа періоду кочовиків та кіммерійців  (ІІ тисячоліття до н.е. – І тисячоліття 

н.е.). Народна медицина скіфів, ссарматів, готів та гунів в Україні. Лікувальна справа періоду 

розселення східних слов’ян та Київської Русі (VI-XIII ст.).та в період розквіту Київської Русі.  

4. Лікувальна справа та тваринництво доби татаро-монгольського ярма й литовсько-

польського панування в Україні (ХІІІ-ХVІ ст.). Лікувальна справа і тваринництво Козацької доби 

в Україні. 

5. Ветеринарна медицина в країнах Європи в Середні віки. Заснування ветеринарних  шкіл  

та  факультетів у Європі. Києво-Могилянська академія. Організація ветеринарної служби в 

Російській імперії. Історія становлення ветеринарної служби. 

6. Ветеринарна медицина у Роки  Першої та Другої світової воєн та міжвоєнний періоди.  

7. Тваринництво і лікувальна  справа  в Україні у XX столітті. 

8. Ветеринарна медицина і ветеринарна освіта незалежної України. 
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Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення заліку у 

формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Завдання дозволяють перевірити 

розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 

розділами.  

Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних за 

результатами перевірки успішності під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі не 

досягла 36 балів. Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 

результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 36-60 балам.  

Підсумкові бали за залік (округлені до цілого числа) складаються із суми балів за відповіді на 

тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на заліку дорівнює 

24, максимальна можлива – 40. 

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

балів, отриманих під час поточного контролю. 
 

 



11 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Історія та культура України 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Історія та культура України 

Назва компетентностей, на розвиток яких 

спрямована дисципліна 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і 

синтезу, оброблення інформації з різних джерел.  

ЗК 19 Здатність здійснювати просвітницьку 

діяльність серед працівників галузі та населення.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо вивчених дисциплін: Філософія. 

Викладач к. іст. н., доцент Махорін Генадій Леонідович 

Кафедра  

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Суспільних наук 

 

 

Результати навчання 

РН 01. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини.  

РН 19 Здійснювати просвітницьку діяльність серед працівників галузі та населення. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

1. Історія та культура України. Розвиток українських земель від найдавніших часів до ХІХ 

століття. 

1. Зародження державності в українських землях. Культура княжої доби 

2. Українські землі у ХІV-ХVІ ст. 

3. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. 

4. Україна в др. пол. ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. 

5. Україна в 20-90-х роках ХVІІІ ст. Культура і побут українців. 

6. Суспільно-політичний, економічний та культурний розвиток України у ХІХ ст. 

2. Україна у ХХ - на початку ХХІ століття 

1. Україна на початку ХХ ст. Національна революція в Україні. 

2. Україна у міжвоєнний період. 

3. Україна в роки Другої світової війни та післявоєнної відбудови. 

4. Соціально-політичний, економічний та культурний розвиток України у 50-80-х рр. ХХ ст. 

5. Національно-державне відродження українського народу (90-і роки ХХ ст.), переосмислення 

його історії  та культури 

6. Україна на сучасному етапі. Розвиток культури в Україні 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль (усне опитування, доповіді, реферати, презентації) – максимум 60 балів, підсумковий 

контроль – 40 балів. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Світове сільське господарство та основи ЗЕД 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Світове сільське господарство та основи ЗЕД 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК07. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК10. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з попередньо 

вивчених дисциплін: Професійна етика та 

благополуччя тварин; Організація і економіка 

ветеринарної справи; Менеджмент здоров’я тварин. 

Викладач Данкевич Віталій Євгенович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання  

РН 07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання та 

годівлі, виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання чи розведення 

тварин. 

РН 10. Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і підходи вирішення 

проблемних ситуацій професійного походження. 

РН 19. Здійснювати просвітницьку діяльність серед працівників галузі та населення. 

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

- знати: категоріально-понятійний апарат, основні закономірності розвитку та особливості 

функціонування світового сільського господарства у регіонах світу; інструменти і важелі 

механізму інституційного регулювання сільськогосподарського виробництва; кон’юнктуру 

світових аграрних ринків; методи ціноутворення на продукцію сільського господарства; основні 

проблеми аграрної сфери в Україні. 

- вміти: оцінювати чинники розвитку галузей світового сільського господарства; 

характеризувати економічний стан, тенденції та територіальні відмінності у розвитку аграрної 

сфери у регіонах світу; аналізувати екологічний стан, якість продовольства, динаміку світових 

цін; застосовувати зарубіжний досвід розвитку сільського господарства у підприємницьких 

формуваннях аграрної сфери України. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Т 1 Теоретичні основи  світового сільського господарства 

Т 2 Світова продовольча проблема 

Т 3 Світові ринки сільськогосподарської продукції 

Т 4 Передумови, принципи та суб’єкти ЗЕД. Види зовнішньоекономічних операцій 

Т 5 Тарифне та нетарифне регулювання  зовнішньоекономічних операцій 

Т6 Поняття та структура зовнішньоекономічного контракту 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль (усне опитування, доповіді, практичні розрахунки, реферати, презентації) – максимум 

60 балів, підсумковий контроль – 40 балів.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кон'юнктура світового ринку фармацевтичних препаратів  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Кон'юнктура світового ринку фармацевтичних 

препаратів 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК 07. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК 09. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з попередньо 

вивчених дисциплін: Ветеринарна фармакологія та 

токсикологія; Менеджмент здоровʼя тварин. 

Викладач Данкевич Віталій Євгенович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 

 

Результати навчання 

РН 02. Використовувати інформацію із вітчизняних та іноземних джерел для розроблення 

діагностичних, лікувальних і підприємницьких стратегій. 

РН 12. Знати правила зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного і 

рослинного походження. 

РН 16. Знати принципи та методи маркетингу і менеджменту ветеринарних засобів і послуг у 

ветеринарній медицині. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Т 1 Формування та розвиток кон’юнктури світових 

товарних ринків 

Т 2 Особливості розвитку ринків агарної продукції 

Т 3 Господарсько-правове забезпечення конкурентоспроможності фармацевтичної продукції 

Т 4 Кон'юнктура ринку 

Т 5 Загальна характеристика фармацевтичного ринку ЄС 

Т 6 Загальна характеристика фармацевтичного ринку країн пострадянського простору. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль (усне опитування, доповіді, практичні розрахунки, реферати, презентації) – максимум 

60 балів, підсумковий контроль – 40 балів.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лікарські рослини у ветеринарній медицині 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Лікарські рослини у ветеринарній медицині 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

СК13. Здатність розробляти стратегії профілактики 

хвороб різної етіології. 

СК15. Здатність організовувати нагляд і контроль 

виробництва, зберігання, транспортування та 

реалізації продукції тваринного і рослинного 

походження. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо вивчених дисциплін: Анатомія 

свійських тварин; Фізіологія тварин; Годівля тварин 

Викладач Мойсієнко В. В. д. с.-г. н., професор. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Кафедра рослинництва 

Результати навчання 

РН 10. Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і підходи вирішення 

проблемних ситуацій професійного походження. 

РН 14. Розуміти сутність процесів виготовлення, зберігання та переробки біологічної сировини. 

РН 15. Знати правила зберігання різних фармацевтичних засобів та біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи парентерального застосування, розуміти механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм тварин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Т 1. Природні ресурси лікарських рослин та їх раціональне використання.  

Т 2. Класифікація лікарських та отруйних рослин. Біологічно активні речовини  лікарських  

рослин,  котрі  обумовлюють їх цілющі властивості (діючі речовини  лікарських рослин).  

Т 3. Загальні правила збирання, сушки та зберігання лікарських  рослин. Зберігання й контроль  

якості лікарської  рослинної сировини. Коротка характеристика та виготовлення лікарських форм 

та препаратів з рослинної сировини. 

Т 4. Культивовані та отруйні лікарські рослини. 

Т 5–6. Застосування лікарських рослин у ветеринарній  медицині. 

Т 7. Збори лікарських рослин для лікування різних захворювань різних видів тварин  та птиці. 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточний та підсумковий 

контроль. Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кормові ресурси та їх використання у ветеринарії 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Кормові ресурси та їх використання у ветеринарії 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

СК 10. Здатність розробляти стратегії безпечного, 

санітарнообумовленого утримання тварин. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

5 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо вивчених дисциплін: Фізіологія тварин; 

Годівля тварин; Ветеринарна мікробіологія та 

імунологія. 

Викладач д. с.-г. н., професор Мойсієнко Віра Василівна  

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра рослинництва 

 

Результати навчання  

РН 07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання та 

годівлі, виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання чи розведення 

тварин. 

РН 12. Знати правила зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного і 

рослинного походження  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Т 1. Кормові ресурси, їх класифікація та використання у ветеринарії. 

Т 2. Проблема кормового білка для тварин та шляхи її вирішення. 

Т 3. Особливості виробництва та використання зелених кормів у ветеринарії. Організація 

зеленого конвеєра. 

Т 4. Особливості виробництва та використання грубих кормів (сіно, сінаж). 

Т 5. Особливості виробництва та використання соковитих кормів (силос, корене-бульбоплоди). 

Т 6. Створення та ефективне використання культурних пасовищ. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів передбачає поточний та підсумковий 

контроль. Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Ведення тваринництва в умовах радіоактивного забруднення  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Ведення тваринництва в умовах радіоактивного 

забруднення 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт.  

СК 10. Здатність розробляти стратегії безпечного, 

санітарно обумовленого утримання тварин.  

СК 15. Здатність організовувати нагляд і контроль 

виробництва, зберігання, транспортування та 

реалізації продукції тваринного і рослинного 

походження.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Другий (магістерський) рівень, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо вивчених дисциплін: неорганічна та 

органічна хімія; Біохімія тварин з основами фізичної 

та колоїдної хімії; Біофізика. 

Викладач д. с.-г. н., професор Романчук Людмила Донатівна 

Кафедра(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 
Екології лісу та безпеки життєдіяльності 

 

Результати навчання  

РН 07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання та 

годівлі, виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання чи розведення 

тварин. 

РН 10. Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і підходи вирішення 

проблемних ситуацій професійного походження. 

РН 12. Знати правила зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного і 

рослинного походження  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Атмосфера, грунт і водойми як вихідні ланки міграції радіонуклідів у природному 

середовищі.  

1. Вступ. Джерела іонізуючих випромінювань у навколишньому середовищі. Загальні 

закономірності міграції радіонуклідів у природному середовищі. Дія іонізуючого опромінення на 

тварин. 

2. Надходження радіонуклідів в організм тварин. Особливості біологічної дії інкорпорованих 
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радіонуклідів на організм тварин. Перехід радіонуклідів у продукцію тваринництва та методи її 

переробки. 

Тема 2. Особливості ведення сільськогосподарського виробництва на забруднених 

радіонуклідами територіях. 

1. Основні принципи організації ведення сільського господарства на забруднених радіонуклідами 

територіях. Засоби зниження надходження радіонуклідів в організм сільськогосподарських 

тварин. 

2. Ведення різних галузей тваринництва в умовах радіоактивного забруднення 

сільськогосподарських угідь. Ведення м’ясного та молочного скотарства. Ведення свинарства, 

конярства, вівчарства, хутрового звірівництва, рибництва та бджільництва. Ведення особистого 

підсобного господарства в районах радіоактивного забруднення.  

3. Очищення продукції сільського господарства від радіонуклідів технологічною переробкою. 

Тема 3. Протирадіаційний захист і радіосенсибілізація. 

1. Протирадіаційний біологічний захист і сенсибілізація. Хімічні радіозахисні речовини і 

радіосенсибілізатори. Класифікація радіопротекторів та механізми їх дії.  

2. Захист тварин від надходження радіонуклідів. 

Теми лабораторних занять 

1. Основні вимоги до роботи в радіаційних лабораторіях. 

2. Основні санітарні правила при роботі з радіоактивними речовинами. 

3. Норми радіаційної безпеки при роботі з радіоактивними речовинами. 

4. Вивчення методики відбору та підготовки зразків для проведення радіометричних досліджень 

зразків кормів, продукції тваринництва 

5. Вивчення основних методів вимірювання радіоактивності. 

6. Класифікація приладів радіаційного контролю та визначення радіоактивного забруднення. 

7. Порядок застосування засобів індивідуального захисту. 

8. Принципи раннього прогнозування променевого ураження тварин при надходженні в організм 

тварин суміші молодих продуктів ядерного поділу. 

9. Лабораторні та клінічні дослідження при оцінці ступеня радіоактивного ураження. 

10. Прогноз кінцевого результату променевого ураження і рекомендації по використанню 

уражених тварин. 

11. Розрахунок радіоактивності добового раціону для ведення м’ясного скотарства. 

12. Основні принципи ведення тваринництва на радіоактивно забруднених територіях. 

13. Заходи захисту в тваринництві в умовах надзвичайних ситуацій. 

14. Санітарна обробка та проведення дезактивації. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Ветеринарна радіобіологія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Ветеринарна радіобіологія 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

ЗК 12. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

СК 02. Здатність використовувати інструментарій, 

спеціальні пристрої, прилади, лабораторне 

обладнання та інші технічні засоби для проведення 

необхідних маніпуляцій під час професійної 

діяльності. 

СК 19. Здатність здійснювати просвітницьку 

діяльність серед працівників галузі та населення 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо вивчених дисциплін: неорганічна та 

органічна хімія; Біохімія тварин з основами 

фізичної та колоїдної хімії; Біофізика 

Викладач Славов Володимир Петрович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Технології переробки та якості продукції  

тваринництва 

 

Результати навчання 

РН 01. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини. 

РН 3. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в організмі тварин 

у нормі та за патології. 

РН 7. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання та 

годівлі, виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання чи розведення 

тварин. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Основи радіаційної біології. 
1. Вступ. Радіобіологія як наука. Предмет і завдання радіобіології. Історія розвитку науки. 

Проблеми загальної сільськогосподарської і ветеринарної радіобіології.  

2. Фізичні основи радіобіології. 3.Радіометрія і дозиметрія іонізуючих випромінювань. 

4.Біологічна дія іонізуючих випромінювань. 
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Тема 2. Радіобіологія сільськогосподарських тварин. 
1. Токсикологія радіонуклідів. 2. Радіаційне ураження тварин. 3. Нормування радіаційного 

впливу. 

Тема 3.Агропромислове виробництво в умовах радіонуклідного забруднення територій. 

1. Ведення сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами територіях.  

2. Радіаційна і ветеринарно-санітарна експертиза об’єктів ветеринарного контролю.  

3. Використання іонізуючої радіації у тваринництві і ветеринарній медицині. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль (усне опитування, доповіді, модульна контрольна робота, індивідуальні завдання) – 

максимум 60 балів, підсумковий контроль – 40 балів. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Біологічно активні речовини отруйних рослин  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Біологічно активні речовини отруйних рослин 

Назва компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, 

пошуку і оброблення інформації з різних 

джерел. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою 

як усно, так і письмово. 

СК 06. Здатність здійснювати відбір, 

пакування, фіксування і пересилання проб 

біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень.  

СК 07. Здатність організовувати і проводити 

лабораторні та спеціальні діагностичні 

дослідження й аналізувати їх результати.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, виконання 

ситуаційних завдань, обговорення, дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо вивчених дисциплін: Анатомія 

свійських тварин; Цитологія, гістологія, 

ембріологія; Біологія. 

Викладач к.вет.н., доцент Рибачук Жанна Володимирівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Мікробіології, фармакології та епізоотології 

 

Результати навчання  

РН 01. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини. 

РН 04. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин. 

РН 19. Здійснювати просвітницьку діяльність серед працівників галузі та населення. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Фотосенсибілізуючі речовини (накопичення в рослинах, токсикокінетика, 

терапія тварин з симптомами фіотосенсибілізації). ВСЕ продуктів забою.  

2. Правила відбору проб корму. Оформлення супровідної.  

3. Хроматографія. 

Тема 2. Алкалоїди – токсикологічне значення. 

1. Алкалоїди групи атропіну.  

2. Алкалоїди, які діють на центральну нервову систему.  

3. Алкалоїди які впливають на шкт. ВСЕ продуктів забою. 
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Тема 3, 4. Глікозиди хімічна характеристика, класифікація. 

1. Тіоглікозиди (особливості накопичення в рослинах і токсикокінетики, симптоми та терапія 

тварин за токсикозу). ВСЕ продуктів забою. 

2. Ціаноглікозиди (особливості накопичення в рослинах і токсикокінетики, симптоми та терапія 

тварин за токсикозу).  

3. Сапонін глікозиди. ВСЕ продуктів забою. 

Тема 5. Антивітамінні речовини. 

1. Рослини, які накопичують АР.  

2. токсикокінетика, симптоми, особливості лікування тварин за надходження АР.  

3. ВСЕ продуктів забою. 

Тема 6. Ефірні олії – їх токсикологічне значення. 

1. Класифікація, накопичення в рослинах, особливості фармакокінетики та токсикокінетики, 

лікування за отруєнь ЕО.  

2. ВСЕ продуктів забою. БАР, які стимулюють симпатичну н.с. 

Тема 7. Антикоагулянтні речовини. 

1. Накопичення в рослинах, особливості отруєнь тварин, токсикокінетики та лікування.  

2. ВСЕ продуктів забою. 

Тема 8. Біологічно-активні речовини рослин, які за певних умов спричинюють  

отруєння тварин. 

1. Щавелева кислота - токсикокінетика, симптоми отруєнь, схема надання лікарської допомоги. 

ВСЕ продуктів забою. 

2. Нітрати та нітрити- токсикокінетика, симптоми отруєнь, схема надання лікарської допомоги. 

ВСЕ продуктів забою. 

3. Гоатрин- токсикокінетика, симптоми отруєнь, схема надання лікарської допомоги. ВСЕ 

продуктів забою. 

4. Фітоестрогени- токсикокінетика, симптоми отруєнь, схема надання лікарської допомоги. ВСЕ 

продуктів забою. 

5. Рослини в яких накопичуються цукри, токсикокінетика, симптоми отруєнь, схема надання 

лікарської допомоги. ВСЕ продуктів забою. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань з курсу «Біологічно активні речовини отруйних рослин» 

предбачає заповнення робочого зошита (вирішення ситуаційних задач, складання схем 

токсикодинаміки та токсикокінетики БАРОР) та паралельне наскрізне опитування під час 

лабораторних занять (термінологічний контроль, робота із зразками рослин (у щойно зірваному 

чи висушеному стані) або ж фотоматеріалами), вирішення ситуаційних задач. Індивідуальні 

письмові контрольні роботи. 
Підсумковий контроль знань з курсу «Біологічно активні речовини отруйних рослин» 

здійснюється на підставі проведення заліку у формі тестування за програмою навчальної 

дисципліни через університетську платформу Moodle. 

 

 



23 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Фізіологія птахів 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Фізіологія птахів 

Назва компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК 01. Здатність встановлювати особливості 

будови і функціонування клітин, тканин, органів, 

їх систем та апаратів організму тварин різних 

класів і видів – ссавців, птахів, комах (бджіл), риб 

та інших хребетних.  

СК 02. Здатність використовувати інструментарій, 

спеціальні пристрої, прилади, лабораторне 

обладнання та інші технічні засоби для проведення 

необхідних маніпуляцій під час  професійної 

діяльності. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо вивчених дисциплін: Анатомія 

свійських тварин; Цитологія, гістологія, 

ембріологія; Фізіологія тварин. 

Викладач к.вет.н., доцент Пінський О. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології 

 

Результати навчання  

РН 01. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини.  

РН 03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

1. Введення в дисципліну. Структура вивчення дисципліни. Завдання фізіології птахів і її 

значення для підготовки лікаря ветеринарної медицини в сучасних економічних і екологічних 

умовах. Орнітологія. Основні етапи розвитку науки. Історія орнітології в Україні. Еволюція 

птахів. Загальні погляди на походження та еволюцію птахів. Загальна характеристика класу 

Птахи. Класифікація птахів. Еколого-систематичний огляд птахів фауни України. 

2. Особливості фізіологічних функцій у птахів. Рух птахів. Політ, ходіння, біг, плавання і 

пірнання птахів. Оперення птахів. Фізіологія центральної нервової системи та аналізаторів. 

Біологічні ритми. Міграція птахів. 
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3. Особливості фізіології системи крові та кровообігу птахів. Склад крові.  Фізіологія клітин 

крові. Фізіологія імунної системи. Фізіологія серця. Характеристики роботи та регуляція  роботи 

серця. Фізіологія судин. Види судин і особливості їх будови. Рух крові по двох колах кровообігу. 
4. Особливості фізіології системи дихання птахів. Роль та значення повітряних мішків. Обмін 

газів у легенях. Транспорт газів кров’ю.  Регуляція  дихання. 
5. Особливості фізіології системи травлення у птахів. Травлення в ротовій порожнині і у шлунку. 

Особливості травлення у кишечнику. Секреторна функція травних залоз та їх регуляція. 

Всмоктування в кишечнику. Моторна функція кишечника і її регуляція. 
6. Обмін речовин і енергії. Суть і значення обміну речовин. Особливості фізіології системи 

виділення у птахів. Фізіологія сечовиділення. Значення і еволюція сечовиділення. Механізм 

сечовиділення. Регуляція сечовиділення. Фізіологія шкіри. Роль шкіри та пір’я в обміні речовин. 

Внутрішня секреція. Роль внутрішньої секреції. Загальні механізми дії гормонів. 
7. Особливості фізіології системи розмноження у птахів. Становлення статевої функції. 

Гніздування. Запліднення. Насиджування яєць та вилуплення пташенят.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Рейтинг здобувача визначається за 100-бальною шкалою. Формується із рейтингу 

виконання семестрової роботи (інтервал 36-60 балів) та рейтингу підсумкового контролю 

(мінімальний бал – 24, максимальний – 40). 

Складові оцінки в 60 балів: наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних занять (0-5 

балів за 1 заняття), захист лабораторних робіт, вирішення ситуаційних завдань, індивідуальні 

письмові контрольні роботи (0-5 балів за завдання чи роботу). Самостійна робота – 0-5 балів. 

Підсумкові тести, залікова робота – 24-40 балів. Результати складання заліків оцінюються за 

національною двобальною шкалою: "Зараховано" чи "Незараховано" та відповідно до «шкали 

переведення середньозваженої оцінки в оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS» у 

балах та оцінках ECTS і фіксується у відомості, заліковій книжці, індивідуальному плані 

студента. 

Здобувач атестований, якщо сума балів за результатами семестру дорівнює 36-60. 

Мінімальний рівень оцінки (36 балів) передбачає, що студент володіє основними теоретичними 

положеннями з дисципліни, але з труднощами вирішує практичні завдання. Виконання ним 

лабораторних/контрольних/індивідуальних завдань значно формалізовано: є відповідність 

алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння принципів та методів роботи з дисципліни, що 

вивчається. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Порівняльна анатомія тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Порівняльна анатомія тварин 

Назва компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу і синтезу, оброблення інформації з 

різних джерел. 

СК 01. Здатність встановлювати особливості 

будови і функціонування клітин, тканин, 

органів, їх систем та апаратів організму 

тварин різних класів і видів – ссавців, птахів, 

комах (бджіл), риб та інших хребетних.  

СК 03. Здатність дотримуватися правил 

охорони праці, асептики та антисептики під 

час фахової діяльності. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

виконання ситуаційних завдань, обговорення 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Другий (магістерський) рівень, 2 курс 

 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 
Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Вступ до 

фаху; Анатомія свійських тварин; Цитологія, 

гістологія, ембріологія; Латинська мова 

(термінологія). 

Викладач д.вет.н., професор Кот Тетяна Францівна 

к.вет.н., доцент Сокульський  

Ігор Миколайович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 
Анатомії і гістології 

 

Результати навчання 

РН 01. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини. 

РН 03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Порівняльна анатомія опорно-рухового апарату. 

1. Предмет і структура порівняльної анатомії тварин. 

2. Принципи структурної організації організму свійських тварин. 

3. Порівняльна анатомія будови скелета тварин різних видів. 
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4. Принципові особливості будови черепа ссавців. 

5. Філо- та онтогенез периферичного скелету. 

6. Закономірності будови кінцівок у тварин різних видів. 

7. Особливості з’єднання кісток скелету тварин різних видів. 

8. Розвиток з’єднання кісток в філо- та онтогенезі. 

9. Особливості будови м’язів тварин різних видів. 

10. Функцій м’язів при русі та при статичному положенні тварини. 

11. Розвиток скелетних м’язів у філо- та онтогенезі. 

Тема 2. Порівняльна анатомія систем травлення, дихання, сечостатевого апарату. 

1. Особливості будови шкіри тварин різних видів. Будова загального покриву і похідних шкіри 

тварин різних видів у порівняльному аспекті. 

2. Розвиток шкіри у філо- та онтогенезі. 

3. Загальна характеристика внутрішніх органів, особливості їх будови у видовому, віковому і 

статевому аспектах. 

4. Особливості будови органів травлення тварин різних видів. 

5. Диференціація середньої та задньої кишки на відділи, та їх особливості у свійських тварин. 

6. Особливості  будови органів дихання тварин різних видів. 

7. Органи водяного та повітряного дихання у хребетних. 

8. Особливості будови органів сечовиділення тварин різних видів. Покоління нирок. 

9. Особливості будови органів розмноження самок тварин різних видів. 

10. Особливості будови органів розмноження самців тварин різних видів. 

Тема 3. Порівняльна анатомія серцево-судинної системи, ендокринних залоз,  

центральних і периферичних відділів нервової системи, органів чуття. 

1. Особливості будови серцево-судинної системи тварин різних видів у порівняльному аспекті. 

Анастомози і колатералі. 

2. Кола кровообігу дорослого організму та плода. 

3. Особливості будови лімфатичної систем тварин різних видів у порівняльному аспекті. 

4. Особливості будови залоз внутрішньої секреції, органів кровотворення і імунного захисту 

тварин різних видів у порівняльному аспекті. 

5. Характеристика головного і спинного мозку тварин у порівняльному аспекті. 

6. Філогенез нервової системи. 

7. Розвиток і анатомо-функціональна характеристика органів чуття у порівняльному аспекті. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів з курсу «Порівняльна анатомія 

тварин» передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Рейтинг студента визначається за 100-бальною шкалою. Формується із рейтингу виконання 

семестрової роботи (інтервал 36-60 балів) та рейтингу підсумкового контролю (мінімальний бал – 

24, максимальний – 40). 

Поточний контроль знань з курсу «Порівняльна анатомія тварин» здійснюється на кожному 

лабораторному занятті відповідно з конкретними цілями кожної теми і включає перевірку знань 

теоретичного матеріалу та практичних навичок з теми, що передбачається робочою програмою: 

усного чи письмового опитування з використанням анатомічних препаратів, муляжів; вирішення 

ситуаційних завдань; опитування по матеріалах презентацій; дистанційне тестування через 

університетську платформу Moodle. 

Підсумковий контроль рівня знань з курсу «Порівняльна анатомія тварин» на підставі 

проведення заліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни через 

університетську платформу Moodle.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Анатомічні особливості м’ясоїдів 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Анатомічні особливості м’ясоїдів 

Назва компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу і синтезу, оброблення інформації з 

різних джерел. 

СК 01. Здатність встановлювати особливості 

будови і функціонування клітин, тканин, 

органів, їх систем та апаратів організму тварин 

різних класів і видів – ссавців, птахів, комах 

(бджіл), риб та інших хребетних.  

СК 02. Здатність дотримуватися правил 

охорони праці, асептики та антисептики під 

час фахової діяльності. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

виконання ситуаційних завдань, обговорення 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть обрати 

дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Вступ до 

фаху; Анатомія свійських тварин; Цитологія, 

гістологія, ембріологія; Латинська мова 

(термінологія). 

Викладач д.вет.н., професор Кот Тетяна Францівна 

к.вет.н., доцент Сокульський Ігор 

Миколайович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Анатомії і гістології  

 

Результати навчання  

РН 01. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини. 

РН 03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 
Тема1. Анатомічні особливості апарату руху м’ясоїдів. 

1. Характеристика м'ясоїдних тварин. Анатомія скелету м’ясоїдів. Апарат руху.  

2. Особливості осьового скелету м’ясоїдів. Особливості будови хребетного стовпа м’ясоїдів.  

3. Особливості будови черепа м’ясоїдів.  

4. Особливості периферичного скелету.  

5. З’єднання кісток, їх види та класифікація.  

6. Характеристика м’язів м’ясоїдів. Загальна будова скелету кінцівок м’ясоїдів. 
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Тема 2. Особливості нутрощів м’ясоїдів. 

1. Загальна характеристика внутрішніх органів. Порожнини тіла. Топографія органів черевної 

порожнини м’ясоїдів.  

2. Загальна характеристика органів травлення м’ясоїдів. Особливості будови головної кишки 

м’ясоїдів. Особливості будови передньої кишки м’ясоїдів. Особливості будови середньої кишки 

м’ясоїдів. Особливості будови задньої кишки м’ясоїдів. 

3. Особливості органів дихання м’ясоїдів. Особливості будови повітряних шляхів м’ясоїдів. 

Особливості будови респіраторних відділів легень у м’ясоїдів. Визначення межі легень у 

м’ясоїдів.  

4. Особливості органів сечовиділення м’ясоїдів. Органи сечовиділення, їх характеристика, 

будова, топографія у м’ясоїдів. Синтопія черевної порожнини у м’ясоїдів. 

5. Особливості органів розмноження м’ясоїдів. Морфологічна характеристика, топографія і 

значення. органів розмноження м’ясоїдів. Загальні дані, що характеризують статеву діяльність 

самки та самця у м’ясоїдів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів з курсу «Анатомічні особливості 

м’ясоїдів» передбачає поточне та підсумкове оцінювання. 

Рейтинг студента визначається за 100-бальною шкалою. Формується із рейтингу виконання 

семестрової роботи (інтервал 36-60 балів) та рейтингу підсумкового контролю (мінімальний бал – 

24, максимальний – 40). 

Поточний контроль з курсу «Анатомічні особливості м’ясоїдів» здійснюється під час 

лабораторного заняття з конкретними цілями кожної теми і включає перевірку знань 

теоретичного матеріалу (термінологічний контроль) та практичних навичок з теми, що 

передбачається робочою програмою: усного чи письмового опитування з використанням 

анатомічних препаратів, муляжів; вирішення ситуаційних завдань; опитування по матеріалах 

презентацій; дистанційне тестування через університетську платформу Moodle. 

Підсумковий контроль рівня знань з курсу «Анатомічні особливості м’ясоїдів» на підставі 

проведення заліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни через 

університетську платформу Moodle.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Морфологія птахів 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Морфологія птахів 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і 

синтезу, оброблення інформації з різних джерел. 

СК 01. Здатність встановлювати особливості будови і 

функціонування клітин, тканин, органів, їх систем та 

апаратів організму тварин різних класів і видів – 

ссавців, птахів, комах (бджіл), риб та інших 

хребетних.  

СК 02. Здатність дотримуватися правил охорони 

праці, асептики та антисептики під час фахової 

діяльності. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

обговорення, дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Вступ до фаху; 

Анатомія свійських тварин; Цитологія, гістологія, 

ембріологія; Латинська мова (термінологія). 
Викладач д.вет.н., професор Кот Тетяна Францівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра анатомії і гістології 

 

Результати навчання  

РН 01. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини. 

РН 03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Апарат руху. 

1. Анатомічна і мікроскопічна будова кісток осьового скелету.  

2. Анатомічна і мікроскопічна будова кісток периферичного скелету.  

3. Анатомічна і мікроскопічна будова з’єднання кісток.  

4. Анатомічна і мікроскопічна будова скелетних м’язів і допоміжних органів м’язів. 

Тема 2. Загальний покрив. Нутрощі. 

1. Анатомічна і мікроскопічна будова загального (шкірного) покрову, його похідних. 

2. Анатомічна і мікроскопічна будова органів апарату травлення. 

3. Анатомічна і мікроскопічна будова органів апарату дихання. 

4. Анатомічна і мікроскопічна будова органів сечовиділення. 



30 

5. Анатомічна і мікроскопічна будова органів розмноження самців. 

6. Анатомічна і мікроскопічна будова органів розмноження самок. 

Тема 3. Серцево-судинна і лімфатична системи. Органи кровотворення, імуногенезу. Ендокринні 

залози. 

1. Анатомічна і мікроскопічна будова структур серцево-судинної системи. 

2. Анатомічна і мікроскопічна будова структур лімфатичної системи. 

3. Анатомічна і мікроскопічна будова органів кровотворення та імуногенезу. 

4. Анатомічна і мікроскопічна будова залоз внутрішньої секреції. 

Тема 4. Нервова система. Органи чуття. 

1. Анатомічна і мікроскопічна будова структур центральної нервової системи. 

2. Анатомічна і мікроскопічна будова структур периферичної нервової системи. 

3. Анатомічна і мікроскопічна будова органів чуття. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань з курсу «Морфологія птахів» здійснюється під час лекцій і 

лабораторних відповідно з конкретними цілями кожної теми і включає перевірку знань 

теоретичного матеріалу та практичних навичок з теми, що передбачається робочою програмою: 

усного та письмового опитування з використанням анатомічних і гістологічних препаратів 

(термінологічний контроль, робота з мікропрепаратами, мікроскопом, гістопрепаратами, тести). 

Підсумковий контроль знань з курсу «Морфологія птахів» здійснюється на підставі 

проведення заліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни через 

університетську платформу Moodle. Moodle. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Породи і тренування собак 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Породи і тренування собак 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК 02. Здатність використовувати 

інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, 

лабораторне обладнання та інші технічні засоби 

для проведення необхідних маніпуляцій під час 

професійної діяльності. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

виконання ситуаційних завдань, обговорення, 

дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Анатомія 

свійських тварин; Цитологія, гістологія, 

ембріологія; Фізіологія тварин; Патологічна 

фізіологія тварин; Клінічна діагностика хвороб 

тварин; Генетика та основи розведення; 

Ветеринарна фармакологія і токсикологія. 

Викладач к.вет.н., доцент Дубовий А. А. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Внутрішніх хвороб тварин та фізіології 

 

Результати навчання  

РН 03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології. 

РН 07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання та 

годівлі, виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання чи розведення 

тварин.  

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Породи та дослідження фізіологічних особливостей собак і котів. 

1. Вступ до курсу. Народногосподарське, соціальне значення собак і котів. 

2. Найбільш поширені породи собак. Вівчарки. 

3. Найбільш поширені породи собак. Молосси. 

4. Найбільш поширені породи котів. 

Тема 2. Тренування і виховання собак і котів. 

1. Вища нервова діяльність. Органи чуття собак. 

2. Методи та прийоми дресирування. 

3. Дресирування службових собак. 

4. Тренування і виховання котів 
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Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань здійснюється в процесі вивчення дисципліни у вигляді: 

наскрізного опитування під час лабораторних занять (термінологія; робота з реальними 

об’єктами – тварини віварію, контактного зоопарку, лабораторії тваринництва та клініки; фото- і 

відеоматеріалами); тестування; індивідуальних письмових контрольних робіт; вирішення 

ситуаційних завдань; підготовки презентації або реферату (індивідуально). 

Підсумковий контроль здійснюється на підставі проведення заліку у формі тестування за 

програмою навчальної дисципліни. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Методи мікробіологічних досліджень 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Методи мікробіологічних досліджень 

Назва компетентностей, на 

розвиток яких спрямована 

дисципліна 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, 

оброблення інформації з різних джерел. 

ЗК09. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК02. Здатність використовувати інструментарій, спеціальні 

пристрої, прилади, лабораторне обладнання та інші технічні 

засоби для проведення необхідних маніпуляцій під час  

професійної діяльності.  

СК06. Здатність здійснювати відбір, пакування, фіксування і 

пересилання проб біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень.  

СК07. Здатність організовувати і проводити лабораторні та 

спеціальні діагностичні дослідження й аналізувати їх 

результати.  

СК19. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність серед 

працівників галузі та населення.  

Цикл дисциплін  (загальна, 

або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор 

філософії) 

Другій (магістерський) рівень, 3 курс 

 

Спеціальність  (для якої 

пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6 семестр  

Вхідні вимоги до студентів, 

які хочуть обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з попередньо 

вивчених дисциплін: Неорганічна та органічна хімія; 

Цитологія, гістологія, ембріологія; Екологія у ветеринарній 

медицині; Ветеринарна мікробіологія та імунологія; Генетика 

та основи розведення тварин. 

Викладач к.б.н., доц. Солодка Лариса Олександрівна 

Кафедра (яка забезпечує 

викладання дисципліни) 

Мікробіології, фармакології та епізоотології 

 

Результати навчання 

РН 02. Використовувати інформацію із вітчизняних та іноземних джерел для розроблення 

діагностичних, лікувальних і підприємницьких стратегій.  

РН 05. Установлювати зв'язок між клінічними проявами захворювання та результатами 

лабораторних досліджень. 

РН 10. Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і підходи вирішення 

проблемних ситуацій професійного походження. 

РН 21. Формулювати висновки щодо експлуатації та лікування тварин різних класів і видів, 

профілактики їх заразних та незаразних хвороб. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Принципи відбору зразків мікробного матеріалу; вибір оптимального посуду для пересилки 

мікробного матеріалу в лабораторію; складання схем ідентифікації відомих мікробів (діагностика 

хвороб); складання схем в разі класифікації невідомих мікробів (виявлення представників різних 

видів у природних асоціаціях); сучасні принципи отримання лабораторних культур; підготовка 

чистих культур для мікроскопії та  молекулярно-біологічних досліджень. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

1. Ситуаційні завдання (усно, дискусія на лабораторних заняттях). Завдання може надаватись 

в різних варіантах (письмовий текст, фотоматеріали, набір слайдів в презентації, відеоматеріали)  

1 бал за вірну відповідь, 0,5 балів за відповідь з неточностями або неповну. 

Ситуаційні завдання «Відбір матеріалу» - до 10 балів; 

Ситуаційні завдання «Підготовка до досліджень» - до 10 балів. 

 

2. Контрольні роботи (письмово). Надається бланк з місцями для внесення відповідей або бланк 

з фото та питаннями, які потрібно обґрунтовано пояснити. 

1 бал за вірну відповідь, 0,5 балів за відповідь з неточностями або неповну. 

Контрольна робота «Основні методи досліджень діагностичної лабораторії» - 10 балів; 

Контрольна робота «Вибір методик мікроскопії за умов діагностики хвороби» - 10 

балів. 

 

3. Схема діагностики хвороби (письмово, вибір одного захворювання з переліку). 

Виконується самостійно, перевіряється викладачем, за потреби – доповнюється усною 

відповіддю.  

Схема розробляється з моменту відбору патологічного матеріалу до моменту остаточної 

ідентифікації збудника. До схеми додається конспективний запис щодо особливостей виконання 

кожної стадії (метод, методика, інструменти, обладнання). 

Правильна назва стадії діагностики, її стандартне розміщення в схемі дослідів – 2 бали; 0,5 балів 

за відповідь з незначними неточностями; 0 балів – за помилкову відповідь. 

Опис інструментарію – 1 бал за вірну відповідь, 0,5 балів за відповідь з неточностями або 

неповну. 

Назва використаного методу та методики – 1 бал за вірну відповідь, 0,5 балів за відповідь з 

неточностями або неповну. 

Складання схеми діагностики інфекційної хвороби – 20 балів. 

 

4. Підсумковий контроль «Опис збудника, методика постановки діагнозу»,  

Надається бланк з фото та місцями для внесення відповідей (конкретні терміни та  

словосполучення, назви методів та їх параметри, які відповідають наданому завданню). 

Максимальна кількість внесених записів – 40 шт. 

1 бал за вірну відповідь, 0,5 балів за відповідь з неточностями або неповну. 

Реєструються всі правильні відповіді. В документи виставляється результат, який знаходиться в 

інтервалі 24-40 балів.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Фізіологія дрібних тварин  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Фізіологія дрібних тварин 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

СК 01. Здатність встановлювати особливості будови 

і функціонування клітин, тканин, органів, їх систем 

та апаратів організму тварин різних класів і видів – 

ссавців, птахів, комах (бджіл), риб та інших 

хребетних.  

СК 02. Здатність використовувати інструментарій, 

спеціальні пристрої, прилади, лабораторне 

обладнання та інші технічні засоби для проведення 

необхідних маніпуляцій під час  професійної 

діяльності. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 3 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

6 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Анатомія 

свійських тварин; Цитологія, гістологія, 

ембріологія; Фізіологія тварин. 

Викладач к.вет.н., доцент Пінський Олег Вікентійович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Внутрішніх хвороб тварин та фізіології 

 

Результати навчання  

РН 01. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини.  

РН 03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

1. Введення в дисципліну. Структура вивчення дисципліни. Завдання фізіології розведення 

тварин і її значення для підготовки лікаря ветеринарної медицини в сучасних економічних і 

екологічних умовах. Деякі методи розведення та особливості технології утримання дрібних 

тварин. Чистопорідне, міжпорідне і міжвидова гібридизація. 

2. Особливості фізіологічних функцій у дрібних тварин. Фізіологія центральної нервової системи. 

Особливості вищої нервової діяльності у дрібних тварин. Вчення про типи ВНД. Фізіологія 

аналізаторів. Значення аналізаторів. Класифікація аналізаторів. Загальна  будова і властивості 

аналізаторів. 

3. Особливості фізіології системи крові та кровообігу. Склад крові. Фізіологія клітин крові. 

Фізіологія імунної системи. Фізіологія серця. Характеристики роботи та регуляція  роботи серця. 

Фізіологія судин. Види судин і особливості їх будови. Рух крові по двох колах кровообігу. 
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4. Особливості фізіології системи дихання. Зовнішнє дихання, його механізм. Обмін газів у 

легенях. Транспорт газів кров’ю. Тканинне дихання. Регуляція дихання. Вплив шкідливих 

факторів середовища на дихання. 

5. Особливості фізіології системи травлення у дрібних тварин. Травлення в ротовій порожнині і у 

шлунку. Особливості травлення у кишечнику. Секреторна функція підшлункової залози і її 

регуляція. Секреторна функція печінки і її регуляція. Всмоктування в кишечнику. Моторна 

функція кишечника і її регуляція. 

6. Обмін речовин і енергії. Суть і значення обміну речовин. Особливості фізіології системи 

виділення у дрібних тварин. Фізіологія сечовиділення. Значення і еволюція сечовиділення. 

Механізм сечовиділення. Регуляція сечовиділення. Фізіологія шкіри. Роль шкіри в обміні 

речовин. Внутрішня секреція. Роль внутрішньої секреції. Загальні механізми дії гормонів. 

7. Особливості фізіології системи розмноження у дрібних тварин. Становлення статевої функції. 

Статевий цикл у різних видів тварин і його регуляція. Склад та утворення молока і його регуляція 

молока, їх роль. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Рейтинг здобувача визначається за 100-бальною шкалою. Формується із рейтингу 

виконання семестрової роботи (інтервал 36-60 балів) та рейтингу підсумкового контролю 

(мінімальний бал – 24, максимальний – 40). 

Складові оцінки в 60 балів: наскрізне опитування під час лекцій і лабораторно-практичних 

занять (0-5 балів за 1 заняття), захист лабораторних робіт, вирішення ситуаційних завдань, 

індивідуальні письмові контрольні роботи (0-5 балів за завдання чи роботу). Самостійна робота – 

0-5 балів. Підсумкові тести, залікова робота – 24-40 балів. Результати складання заліків 

оцінюються за національною двобальною шкалою: "Зараховано" чи "Незараховано" та відповідно 

до «шкали переведення середньозваженої оцінки в оцінку за національною шкалою та шкалою 

ECTS» у балах та оцінках ECTS і фіксується у відомості, заліковій книжці, індивідуальному плані 

студента. 

Здобувач атестований, якщо сума балів за результатами семестру дорівнює 36-60. 

Мінімальний рівень оцінки (36 балів) передбачає, що студент володіє основними теоретичними 

положеннями з дисципліни, але з труднощами вирішує практичні завдання. Виконання ним 

лабораторних/контрольних/індивідуальних завдань значно формалізовано: є відповідність 

алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння принципів та методів роботи з дисципліни, що 

вивчається.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Гістологічна діагностика 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Гістологічна діагностика 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

ЗК 08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

СК 01. Здатність встановлювати особливості будови і 

функціонування клітин, тканин, органів, їх систем та 

апаратів організму тварин різних класів і видів – 

ссавців, птахів, комах (бджіл), риб та інших 

хребетних.  

СК 06. Здатність здійснювати відбір, пакування, 

фіксування і пересилання проб біологічного 

матеріалу для лабораторних досліджень.  

СК07. Здатність організовувати і проводити 

лабораторні та спеціальні діагностичні дослідження й 

аналізувати їх результати. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

виконання ситуаційних завдань, обговорення, 

дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Біофізика; 

Неорганічна і органічна хімія; Біохімія тварин з 

основами фізичної та колоїдної хімії; Анатомія 

тварин; Цитологія, гістологія, ембріологія. 

Викладач д.вет.н., професор Гуральська Світлана Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Анатомії і гістології 

 

Результати навчання  

РН 01. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини.  

РН 03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології.  

РН 04. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Основи гістологічної діагностики 

1. Вступ. Предмет гістологічна діагностика, її завдання та значення.  

2. Методи гістологічного дослідження.  
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3. Основи патогістологічної і мікроскопічної техніки. Світлова та електронна 

мікроскопія.  

4. Технічне оснащення морфометричних досліджень (Інструменти та прилади для 

вимірювання). 

 

Тема 2. Технологія виготовлення гістологічних препаратів  

1. Технологія виготовлення гістологічних препаратів. 

2. Методи фарбування зрізів для гістологічних досліджень.  

3. Гістохімічні та імуногістохімічні методи досліджень.  

4. Фарбування клітин крові. 

5. Методи фарбування мікроорганізмів. 

 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань з курсу «Гістологічна діагностика» здійснюється під час лекцій і 

лабораторних відповідно з конкретними цілями кожної теми і включає перевірку знань 

теоретичного матеріалу та практичних навичок з теми, що передбачається робочою програмою: 

усного та письмового опитування з використанням гістопрепаратів (термінологічний контроль, 

робота з мікроскопом, індивідуальні контрольні роботи та тести; вирішення ситуаційних завдань 

(діагностика та замальовування гістологічних мікропрепаратів з позначенням їх структур). 

Підсумковий контроль знань з курсу «Гістологічна діагностика» здійснюється на підставі 

проведення заліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни через 

університетську платформу Moodle. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Клінічна фармакологія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Клінічна фармакологія 

Назва компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК 08. Здатність планувати, організовувати та 

реалізовувати  заходи з лікування тварин різних 

класів і видів, хворих на незаразні, інфекційні та 

інвазійні хвороби. 

СК 16. Здатність оберігати довкілля від забруднення 

відходами тваринництва, а також матеріалами та 

засобами ветеринарного призначення. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

виконання ситуаційних завдань, складання схем 

лікування, дискусії (оцінка схем лікування) 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Анатомія 

свійських тварин; Цитологія, гістологія, 

ембріологія; Фізіологія тварин, Патологічна 

фізіологія тварин. 

Викладач к.вет.н., доцент Рибачук Жанна Володимирівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Кафедра мікробіології фармакології та епізоотології 

 

Результати навчання 

РН 05. Установлювати зв'язок між клінічними проявами захворювання та результатами 

лабораторних досліджень 

РН 10. Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і підходи вирішення 

проблемних ситуацій професійного походження. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Засоби які стимулюють системи організму. 

1. Лікарські засоби, що стимулюють функції шлунково-кишкового тракту у різних тварин за різних 

клінічних станів. 

2. Аналептики, психостимулятори та стимулятори дихання рефлекторної дії, особливості 

застосування. Серцеві глікозиди. 

3. Причини пригнічення гемопоезу та лікарські засоби етіотропної терапії 

4. Лікарські засоби, які стимулюють виведення рідини із організму 

5. Стимуляція родової діяльності. Лікарські речовини, які регулюють обмін речовин – показання до 

використання. 

Тема 2. Засоби, які пригнічують функції організму. 

1.  Засоби, які пригнічують функції шкт. Протиблювотні 
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2.  Аналгетики: загальної дії (впливають на цнс); які блокують запальний процес (НПЗ, гормональні 

протизапальні засоби); спазмолітики 

3.  Міорелаксанти 

Тема 3. Лікарські засоби, які використовують при кровотечах та запобігають тромбоутворенню 

1.  Антикоагулянти непрямої дії – фармакодинаміка та використання для тварин 

2.  Коагулянти прямої та непрямої дії 

3. Формування схем лікування за кровотеч на різних стадіях патологічного процесу. 

Тема 4. Препарати антидотної та замісної дії 

1. Поняття про фармакодинаміку антидотних засобів загальної та специфічної дії. Характеристика, 

показання до застосування засобів для зменшення загальної інтоксикації (засоби, які збільшують 

об’єм крові, антиоксиданти). Специфічн антидотні засоби. Токсикодинаміка певних видів отрут і 

фармакодинаміка специфічних антидотних засобів 

2. Показання до застосування препаратів, які впливають на процес травлення та обміну речовин 

(гормони підшлункової та щитоподібної залоз, ферменти та засоби, які усувають дисбіоз шкт). 

3.  Гормональні засоби контрацепції. Фармакодинаміка. Особливості використання та побічні 

негативні дії. Препарати гормонів, які використовуються для синхронізації статевого циклу 

різним видам тварин. 

Тема 5. Протипаразитарні засоби 

1. Антибактеріальні засоби: класифікація за особливостями фармакодинаміки. Поєднання у схемі 

лікування та особливості застосування в залежності від фармакокінетики. 

2. Противірусні, протипротозойні та протигрибкові препарати.  

3. Лікарські засоби, які використовуються для дегельмінтизації тварин (домашніх мясоїдів, 

продуктивних тварин). Лікарські речовини, які мають інсектоцидну та репелентну дії (показання 

та схеми застосування). 

4. лікарські речовини які мають антисептичну дію: класифікація за фармакодинамікою, 

особливості та показання до застосування. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань з курсу «Клінічна фармакологія» здійснюється під час лекцій і 

лабораторних відповідно з конкретними цілями кожної теми і включає перевірку знань 

теоретичного матеріалу та визначення доцільності використання певної лікарської речовини із 

розрахунком терапевтичної дози (фармакодинаміка, фармакокінетика і сумісність лікарських 

речовин, лікарські речовини (препарати) симптоматичної, замісної та етіотропної терапії, 

складання та аналіз запропонованих схем лікування). 

Підсумковий контроль знань з курсу «Клінічна фармакологія» здійснюється на підставі 

проведення заліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни через 

університетську платформу Moodle. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Акушерсько-гінекологічна патологія дрібних тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Акушерсько-гінекологічна патологія дрібних 

тварин 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

ЗК 08 Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК 08. Здатність планувати, організовувати та 

реалізовувати заходи з лікування тварин різних 

класів і видів, хворих на незаразні, інфекційні 

та інвазійні хвороби. 

СК 09 Здатність проводити акушерсько-

гінекологічні та хірургічні заходи і операції.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, обговорення, 

дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Анатомія 

свійських тварин; Цитологія, гістологія, 

ембріологія; Фізіологія тварин; Патологічна 

фізіологія тварин; Клінічна біохімія; Клінічна 

діагностика хвороб тварин; Ветеринарна 

фармакологія і токсикологія, Акушерство, 

гінекологія та біотехнологія відтворення. 

Викладач к. вет. н., старший викладач Ковальова 

Людмила Олександрівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Кафедра акушерства і хірургії 

 

Результати навчання 

РН 04. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин.  

РН 05. Установлювати зв’язок між клінічними проявами захворювання та результатами 

лабораторних досліджень. 

РН 07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання та 

годівлі, виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання чи розведення 

тварин. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем): 

Тема 1. Фізіологічні основи розмноження дрібних тварин. Відтворна здатність самок та 

самців дрібних тварин. Морфологічна структура та фізіологічна функція органів статевої системи 

самців і самок дрібних тварин. Статевий цикл та його особливості у самок дрібних тварин. 

Нервова регуляція статевої функції дрібних тварин. 

Тема 2. Фізіологія та патологія вагітності у самок дрібних тварин. Фізіологія вагітності у 

самок дрібних тварин. Діагностика вагітності. Патологія вагітності. 

Тема 3. Фізіологія та патологія родового процесу. Видові особливості родів у самок дрібних 

тварин. Динаміка родового процесу. Патологія родового процесу. Фізіологія та патологія 

післяродового періоду. 

Тема 4. Фізіологія післяродового періоду та післяродові ускладнення.  Основні поняття 

фізіології післяродового періоду. Розриви піхви, вульви й промежини. Розриви та вивернення 

матки. Післяродова еклампсія, ендометрит. Заходи профілактики післяродових ускладнень. 

Тема 5. Ветеринарна неонатологія. Визначення поняття «новонароджений» та причини 

народження нежиттєздатних плодів. Хвороби новонароджених. 

Тема 6. Ветеринарна гінекологія та андрологія дрібних тварин. Патології матки та яєчників 

у дрібних тварин. Діагностика та прогнозування хірургічної патології органів сечостатевої 

системи. Патології мошонки, сім’яників та статевого члена. Інфекційні патології органів статевої 

системи.  

Тема 7. Фізіологія і патологія молочної залози. Морфофункціональна характеристика 

молочної залози. Мастити та їх класифікація. Мастопатії та новоутворення молочних залоз, їх 

діагностика та методи лікування. Дерматити та травми молочної залози. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Поточний контроль знань з курсу «Акушерсько-гінекологічна патологія дрібних тварин» 

здійснюється під час лекцій і лабораторних відповідно з конкретними цілями кожної теми і 

включає перевірку знань теоретичного матеріалу та практичних навичок з теми, що 

передбачається робочою програмою: тематичне опитування, термінологічний контроль, робота з 

реальними об’єктами та моделями, тестування (поточні контрольні, залікові), презентації. 

Підсумковий контроль знань з курсу «Акушерсько-гінекологічна патологія дрібних тварин» 

здійснюється на підставі проведення заліку у формі тестування за програмою навчальної 

дисципліни через університетську платформу Moodle.  

 

 

 

 

 

 



43 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Хірургічні хвороби дрібних тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Хірургічні хвороби дрібних тварин 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

ЗК 08 Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК08. Здатність планувати, організовувати та 

реалізовувати заходи з лікування тварин різних 

класів і видів, хворих на незаразні, інфекційні 

та інвазійні хвороби. 

СК 09 Здатність проводити акушерсько-

гінекологічні та хірургічні заходи і операції.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, обговорення, 

дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Анатомія 

тварин; Цитологія, гістологія, ембріологія; 

Фізіологія тварин; Патологічна фізіологія 

тварин; Клінічна біохімія; Клінічна діагностика 

хвороб тварин; Ветеринарна фармакологія і 

токсикологія. 

Викладач к. вет. н., доцент Ковальов Павло Вікторович 

к. вет. н., старший викладач Ковальова 

Людмила Олександрівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Акушерства і хірургії 

 

Результати навчання  

РН 04. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин.  

РН 05. Установлювати зв’язок між клінічними проявами захворювання та результатами 

лабораторних досліджень. 

РН 07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання та 

годівлі, виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання чи розведення 

тварин. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Операції на голові, шиї та грудній порожнині. Політравми у дрібних тварин їх 

класифікація та діагностика. Патології ротової порожнини, глотки, шиї та грудної порожнини. 

Трахеотомія, Трахеостомія та оперативні втручання при колапсі трахеї. Езофаготомія та часткова 

резекція стравоходу. 
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Тема 2. Абдомінальні патології у дрібних тварин їх діагностика та лікування. Грижі їх 

класифікація, діагностика та методи лікування. Хвороби шлунка. Патології кишківника. 

Тема 3. Оперативні втручання в ділянці сечо-статевої системи. Патології сечового міхура. 

Патології уретрального каналу. Патології статевого члена. Патолігії матки та яєчників 

Тема 4. Хвороби опорно-рухового апарату дрібних тварин. Патології грудної кінцівки. 

Патології тазової кінцівки. 

Тема 5. Хвороби шкіри. Дерматити їх класифікація та особливості диференціальної 

діагностики та лікування. Екземи, новоутворення на шкірі. Міжпальцевий дерматит. 

Тема 6. Хвороби органу зору. Корнеальний секвестр. Сухий та проліферативний 

кератокон’юнктивіт. Патології третьої повіки та їх лікування. Катаракта та глаукома їх сучасні 

методи діагностики та лікування. 

Тема 7. Ветеринарна стоматологія. Резекція верхівки кореня зуба. Гінгівектомія. Методики 

видалення зубів. Особливості зняття зубного каменю. Реставрація зубів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти передбачає поточне та 

підсумкове оцінювання. 

Поточний контроль знань з курсу «Хірургічні хвороби дрібних тварин» здійснюється під 

час лекцій і лабораторних відповідно з конкретними цілями кожної теми і включає перевірку 

знань теоретичного матеріалу та практичних навичок з теми, що передбачається робочою 

програмою: тематичне опитування, термінологічний контроль, робота з реальними об’єктами та 

моделями, тестування (поточні контрольні, залікові), презентації. 

Підсумковий контроль знань з курсу «Хірургічні хвороби дрібних тварин» здійснюється на 

підставі проведення заліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни через 

університетську платформу Moodle.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Етологія та біоетика 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Етологія та біоетика 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 11. Здатність застосовувати знання з біобезпеки, 

біоетики та добробуту тварин у професійній 

діяльності.  

СК 16. Здатність оберігати довкілля від забруднення 

відходами тваринництва, а також матеріалами та 

засобами ветеринарного призначення.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

виконання ситуаційних завдань, обговорення, 

дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 4 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Анатомія 

тварин; Фізіологія тварин; Клінічна діагностика 

хвороб тварин; Генетика та основи розведення; 

ветеринарна фармакологія і токсикологія; Гігієна 

тварин; Професійна етика та благополуччя. 

Викладач к.вет.н., ст. викладач Гончаренко  

Володимир Васильович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології 

 

Результати навчання  

РН 08. Здійснювати моніторинг причин поширення хвороб різної етіології, розробляти заходи, 

спрямовані на захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей. 

РН 10. Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і підходи вирішення 

проблемних ситуацій професійного походження.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Історія розвитку етології. Онтогенез поведінки. 

1. Формування напрямку етологічних досліджень. Історія розвитку та основні етапи формування 

знань про поведінку тварин.  

2 Розумові здібності та їх розвиток у тварин. Еволюція психіки, проблеми інтелекту тварин. 

Навчання та його механізми. Навички тварин.  

3. Вивчення етологічних особливостей у великої рогатої худоби, коней, свиней, птиці, овець та 

кіз, домашніх тварин. 

Тема 2. Класифікація поведінкового континууму. 

1. Форми індивідуальної, репродуктивної та соціальної поведінки. Територіальність та 

територіальна поведінка. Шлюбно-сімейні взаємовідносини. Альянси. 

2. Методи вивчення поведінкових реакцій.  
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Тема 3. Адаптаційні можливості тварин. 

1. Управління популяціями тварин. Коректування небажаної поведінки у тварин. 

2. Адаптація, акліматизація, синантропізація та доместикація тварин.  

3. Проблеми гуманного поводження з тваринами. Етичні основи взаємодії з тваринами.  

Тема 4. Біоетика як наукове і філософське поняття. Історія розвитку біоетики. 

1. Диференціація біоетики. Основи етичного відношення до миру і біоетика.  

2. Антропоцентризм і біоцентризм. Проблема права і обв’язка у відношенні до тварин. 

3. Історичний характер етики і біоетики. Етичні вчення старовини, середньовіччя та епохи 

Відродження. Етична думка в епоху Просвітництва і на початку XIX століття. Універсальна 

етика А. Швейцера. 

Тема 5. Використання тварин людиною і проблеми біоетики. 

1. Експерименти на тваринах. Тварини і розваги. Дикі тварини. 

2. Проблеми екології і біоетика. Взаємовідношення із тваринами у релігіях світу. 

Тема 6. Біоетичні аспекти експериментальних і лабораторних досліджень. 

1. Правила відбору тварин і проведення експериментів з використанням тварин. 

2. Санітарні вимоги з устрою, обладнання і утримання експериментально-біологічних клінік 

(віваріїв). 

3. Вимоги до експериментатора та персоналу. Проведення біоетичної експертизи. 

Тема 7. Правове регулювання біоетичних проблем. 

1. Основні принципи державної політики в галузі біоетики. 

2. Законодавство України та світу у сфері біоетики. 

3. Європейська біоетика і біоправо. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань здійснюється в процесі вивчення дисципліни у вигляді: 

наскрізного опитування під час лабораторних занять (термінологія; робота з реальними 

об’єктами – тварини віварію, контактного зоопарку та лабораторії тваринництва; фото- і 

відеоматеріалами); тестування; індивідуальних письмових контрольних робіт; вирішення 

ситуаційних завдань; підготовки презентації або реферату (індивідуально). 

Підсумковий контроль здійснюється на підставі проведення заліку у формі тестування за 

програмою навчальної дисципліни. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Імунологія відтворення 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Імунологія відтворення 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

СК 07. Здатність організовувати і проводити 

лабораторні та спеціальні діагностичні 

дослідження й аналізувати їх результати. 

СК 08. Здатність планувати, організовувати та 

реалізовувати заходи з лікування тварин 

різних класів і видів, хворих на незаразні, 

інфекційні та інвазійні хвороби 

СК 13. Здатність розробляти стратегії 

профілактики хвороб різної етіології. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, обговорення, 

дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 4 курс 

 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

7 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Вступ до 

фаху; Біофізика; Біохімія тварин з основами 

фізичної та колоїдної хімії; Анатомія 

свійських тварин; Цитологія, гістологія, 

ембріологія; Фізіологія тварин; Клінічна 

діагностика хвороб тварин. 

Викладач к.вет.н., доцент, Захарін  

Вячеслав Васильович  

к.вет.н., асистент Шнайдер  

Вікторія Леонідовна. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Акушерства і хірургії 

 

Результати навчання 

РН 05. Установлювати зв’язок між клінічними проявами захворювання та результатами 

лабораторних досліджень. 

РН 07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання та 

годівлі, виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання чи розведення 

тварин. 

РН 15 Знати правила зберігання різних фармацевтичних засобів та біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи парентерального застосування, розуміти механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм тварин. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

БЛОК 1. Загальна імунологія 

Тема 1. Еволюція і будова імунної системи. Передумови виникнення і розвитку імунології 

відтворення. 

Тема 2. Імунні реакції і методи їх дослідження. Імунні явища в процесі гаметогенезу. 

Тема 3. Імунологічні проблеми і методи дослідження міграції живчика в статевих шляхах 

самок. 

Блок2 .Імунологія відтворення 

Тема 1. Імунні явища в заплідненні. 

Тема 2. Імунологія пренатального розвитку. 

Тема 3. Імунні явища організму протягом вагітності і після родів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань з курсу «Імуноглогія відтворення» здійснюється під час лекцій і 

лабораторних відповідно з конкретними цілями з кожної теми і включає тематичне опитування 

під час лекцій і лабораторних занять, тестування (поточні контрольні та залікові тести). 

Підсумковий контроль знань з курсу здійснюється на підставі проведення заліку у формі 

тестування за програмою навчальної дисципліни через університетську платформу Moodle. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Нетрадиційні та фізичні методи профілактики і лікування тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Нетрадиційні та фізичні методи профілактики і 

лікування тварин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

СК 08. Здатність планувати, організовувати та 

реалізовувати заходи з лікування тварин різних 

класів і видів, хворих на незаразні, інфекційні та 

інвазійні хвороби 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

виконання ситуаційних завдань, обговорення, 

дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 5 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

9 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Анатомія 

свйських тварин; Цитологія, гістологія, ембріологія; 

Фізіологія тварин; Патологічна фізіологія тварин; 

Клінічна діагностика хвороб тварин; Ветеринарна 

фармакологія і токсикологія; Клінічна біохімія; 

Внутрішні хвороби тварин. 

Викладач к.вет.н., доцент Горальська Ірина Юрівна  

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Внутрішніх хвороб тварин та фізіології 

 

Результати навчання  

РН 04. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин.  

РН 07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання та 

годівлі, виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання чи розведення 

тварин. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Загальні положення методів профілактики та лікування  

тварин 

1.Основоположники нетрадиційної та фізичної профілактики і лікування тварин. 2. Загальні 

принципи нетрадиційної та фізичної профілактики та лікування тварин. 

 

Тема 2. Рефлексотерапія та дієтотерапія 

1.Рефлексотерапія, показання та способи застосування. 2. Загальні принципи  застосування 

акупунктури у тварин. 3.Дієтотерапія - визначення, показання, принципи та методи застосування 
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Тема 3. Фізіотерапія та фітотерапія 

1.Методи профілактики та лікування хвороб тварин за допомогою фізіотерапії – світлолікування, 

електротерапія, масаж, парафінолікування, купання, дія теплом та холодом. 2. Загальні принципи 

застосування фітотерапії, показання та методи застосування. 3. Гомеопатія, як альтернативний 

метод лікування та профілактики хвороб тварин. 4. Апітерапія - показання, принципи та методи 

застосування 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань здійснюється в процесі вивчення дисципліни у вигляді: 

наскрізного опитування під час лабораторних занять (термінологія; робота з реальними 

об’єктами – тварини віварію, контактного зоопарку, лабораторії тваринництва та клініки; фото- і 

відеоматеріалами); тестування; індивідуальних письмових контрольних робіт; вирішення 

ситуаційних завдань; підготовки презентації або реферату (індивідуально). 

Підсумковий контроль здійснюється на підставі проведення заліку у формі тестування за 

програмою навчальної дисципліни. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Посмертна діагностика 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Посмертна діагностика 

Назва компетентностей, на розвиток яких 

спрямована дисципліна 

СК 05. Здатність застосовувати методи і методики 

патологоанатомічної діагностики хвороб тварин 

для встановлення остаточного діагнозу та причин 

їх загибелі.  

СК 14. Здатність проводити судово-ветеринарну 

експертизу.  

СК 16. Здатність оберігати довкілля від 

забруднення відходами тваринництва, а також 

матеріалами та засобами ветеринарного 

призначення.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

виконання ситуаційних завдань, обговорення, 

дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 5 курс  

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

9 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Біофізика; 

Неорганічна і органічна хімія; Анатомія тварин; 

Цитологія, гістологія, ембріологія; Фізіологія 

тварин; Патологічна фізіологія тварин; Клінічна 

біохімія; Клінічна діагностика хвороб тварин; 

Патологічна анатомія. 

Викладач д.вет.н., професор Горальський Леонід Петрович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Анатомії і гістології 

 

Результати навчання  

РН 03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології.  

РН 10. Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і підходи вирішення 

проблемних ситуацій професійного походження.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Вступ. Предмет посмертна діагностика, її завдання та значення. Методи 

патоморфологічних досліджень. Мета розтину трупів тварин. Техніка безпеки при проведенні 

розтину. Трупні ознаки (охолодження, задубіння, зсідання крові, трупні гіпостази, розклад 

трупа). 

Тема 2. Правила відбору зразків патологічного матеріалу. Відбір крові, кормів та пересилання їх 

для лабораторного дослідження. Відбір і пересилання патологічного матеріалу для дослідження 



52 

на інфекційні та інвазійні захворювання. Відбір і пересилання матеріалу для дослідження на 

окремі бактеріальні інфекції. 

Тема 3. Клітина – одиниця патології в організмі. Патологія в клітині Мікроскопічний аналіз 

патологічного матеріалу. 

Тема 4. Техніка розтину та особливості патологоанатомічного дослідження при розтині трупів 

тварин. Мета розтину трупів тварин. Трупні зміни. 

Тема 5. Дослідження органів при розтині трупів тварин. 

Тема 6. Залежність патологоанатомічних змін від механізму смерті. 

Тема 7. Диференційна діагностика інфекційних та незаразних хвороб тварин. 

Тема 8. Особливості посмертної діагностики незаразних хвороб у тварин і птиці. 

Тема 9. Особливості посмертної діагностики інфекційних хвороб у тварин і птиці. Комплексний 

метод діагностики інфекційних хвороб: клінічний, епізоотологічний, патологоанатомічний і 

гістологічний, бактеріологічний і вірусологічний, гематологічний, серологічний, алергічний та 

біологічний методи. 

Тема 10. Особливості посмертної діагностики інвазійних хвороб у тварин і птиці. Виявлення 

гельмінтів в організмі тварин за методикою повного або неповного гельмінтологічного розтину 

трупів. 

Тема 11. Патогістологічна техніка. Виготовлення гістопрепаратів. Мікротоми. Мікроскопи. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань з курсу «Посмертна діагностика» здійснюється на кожному 

лабораторному занятті відповідно з конкретними цілями кожної теми і включає перевірку знань 

теоретичного матеріалу та практичних навичок з теми, що передбачається робочою програмою: 

усного опитування з використанням макропрепаратів; демонстрації окремих морфологічних 

структур на пат. препаратах по завданню викладача, виконання замальовок, індивідуальні 

контрольні роботи та тести; перевірка робочих зошитів  для лабораторних занять. 

Підсумковий контроль знань з курсу «Посмертна діагностика» здійснюється на підставі 

проведення заліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Біотехнологія відтворення продуктивних тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Біотехнологія відтворення продуктивних тварин 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

СК 03. Здатність дотримуватися правил охорони 

праці, асептики та антисептики під час фахової 

діяльності.  

СК 09. Здатність проводити акушерсько-

гінекологічні та хірургічні заходи і операції.  

СК 13. Здатність розробляти стратегії профілактики 

хвороб різної етіології.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, виконання ситуаційних 

завдань, обговорення, робота з реальними 

об’єктами та моделями. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 5 курс 

 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

9 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати з попередньо 

прослуханих дисциплін: Біофізика; Біохімія тварин 

з основами фізичної та колоїдної хімії; Цитологія, 

гістологія, ембріологія; Анатомія свійських тварин; 

Фізіологія тварин; Патологічна фізіологія тварин; 

Ветеринарна мікробіологія та імунологія; 

Ветеринарна фармакологія і токсикологія; Клінічна 

діагностика хвороб тварин; Акушерство, 

гінекологія та біотехнологія відтворення тварин. 

Викладач к. вет. н., старший викладач 

Євтух Людмила Григорівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Кафедра акушерства і хірургії 

 

Результати навчання  

РН 07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання та 

годівлі, виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання чи розведення 

тварин. 

РН 09. Здійснювати моніторинг щодо біологічного забруднення довкілля відходами 

тваринництва, матеріалами та засобами ветеринарного призначення. 

РН 15. Знати правила зберігання різних фармацевтичних засобів та біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи парентерального застосування, розуміти механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм тварин. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

БЛОК 1. РЕПРОДУКТИВНА ФУНКЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ ТВАРИН 

Тема 1. Вступ. Визначення і зміст курсу.  

Тема 2. Спадкова зумовленість репродуктивної функції. 
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Тема 3. Штучне осіменіння як біотехнологічний метод. Сперма та спермії як носії спадкової 

інформації. 

Тема 4. Роль секретів геніталій самки у реалізації відтворної здатності. 

Тема 5. Запліднення та ембріогенез. 

Тема 6. Трансплантація ембріонів 

 

БЛОК 2. ПАТОЛОГІЯ ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ ТВАРИН 
Тема 1. Вплив факторів довкілля на функціональний стан і відтворну здатність тварин. 

Тема 2. Патологія відтворення як причина неплідності тварин. 

Тема 3. Роль акушерської, гінекологічної та андрологічної диспансеризації у відтворенні 

тварин. 

Тема 4. Відновлення, стимуляція і синхронізація відтворної функції самок і самців. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань з курсу «Біотехнологія відтворення продуктивних тварин» 

здійснюється під час лекцій і лабораторних відповідно з конкретними цілями з кожної теми і 

включає тематичне опитування під час лекцій і лабораторних занять, вирішення ситуаційних 

завдань, роботу з реальними об’єктами та моделями, тестування (поточні контрольні, залікові та 

екзаменаційні тести). 

Підсумковий контроль знань з курсу здійснюється на підставі проведення заліку у формі 

тестування за програмою навчальної дисципліни в аудиторних умовах під час заняття або через 

університетську платформу Moodle. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Ветеринарна анестезіологія  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Ветеринарна анестезіологія 

Назва компетентностей, на розвиток яких 

спрямована дисципліна 

СК 02. Здатність використовувати 

інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, 

лабораторне обладнання та інші технічні засоби 

для проведення необхідних маніпуляцій під час 

професійної діяльності. 

СК 03. Здатність дотримуватися правил охорони 

праці, асептики та антисептики під час фахової 

діяльності. 

СК 09. Здатність проводити акушерсько-

гінекологічні та хірургічні заходи і операції. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

виконання ситуаційних завдань, обговорення, 

дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 5 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

10 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здобувачу вищої освіти для успішного навчання 

та опанування компетентностями з дисципліни 

необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Біофізика; 

Неорганічна і органічна хімія; Біохімія тварин з 

основами фізичної та колоїдної хімії; Анатомія 

свійських тварин; Цитологія, гістологія, 

ембріологія; Фізіологія тварин; Клінічна 

діагностика хвороб тварин; Ветеринарна 

фармакологія і токсикологія, Оперативна 

хірургія, топографічна анатомія, Загальна і 

спеціальна хірургія. 

Викладач к.вет.н., доцент Ковальчук Ю. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Акушерства і хірургії 

 

Результати навчання 

РН 03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології. 

РН 15. Знати правила зберігання різних фармацевтичних засобів та біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи парентерального застосування, розуміти механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм тварин. 

РН 17. Знати правила та вимоги біобезпеки, біоетики та добробуту тварин. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Загальне знеболювання  

1. Вплив болю на основні функції організму. Шляхи і методи блокади больових імпульсів у 

тварин. Вибір виду анестезії. Наркоз: класифікація, загальна підготовка тварини, вибір вивиду 

наркозу, техніка проведення та його перебіг. Ускладнення при загальному знеболюванні у 

тварин. 

2. Переднаркозна підготовка тварин. Премедикація, її засоби. Холінолітичні засоби. Мʼязеві 

релаксанти, снодійні та антигістамінні препарати. 

3. Показання та протипоказання до застосування нейролептаналгезії. Застосування 

нейролептиків у ветеринарній анестезіології. Застосування нейролептиків у поєднанні з 

наркотичними препаратами. 

4. Видові особливості проведення наркозу та застосування наркотичних речовин у різних 

видів тварин. Наркоз коней. Наркоз великої та дрібної рогатої худоби. Види наркозу для свиней, 

собак, котів та птиці. Техніка проведення. 

Тема 2. Місцеве знеболювання 

1. Місцева анестезія, її види, техніка виконання. Характеристика речовин для місцевої 

анестезії. Приготування розчинів для місцевого знеболювання. Інфільтраційна та поверхнева 

анестезія. Техніка виконання провідникової та епідуральної (сакральної) анестезії у тварин. 

Ускладнення при місцевому знеболюванні у тварин. 

Тема 3. Новокаїнові блокади 

1. Блокади, що застосовують при хворобах у ділянці голови. Блокади, що використовуються 

при хворобах органів грудної порожнини. Блокади, що застосовують при хворобах органів 

черевної і тазової порожнин та при маститах. Анестезія при операціях на грудній та тазовій 

кінцівках. 

2. Застосування новокаїну, як засобу патогенетичної терапії. Внутрішньосудинні введення 

новокаїну. Техніка виконання нутрішньокісткових ін’єкцій у тварин різних видів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань здійснюється в процесі вивчення дисципліни у вигляді: 

наскрізного опитування під час лабораторних занять (термінологічний контроль, робота з 

анатомічними препаратами, муляжами, тваринами); індивідуальних письмових контрольних 

робіт; тестування; вирішення ситуаційних завдань (володіти знаннями стосовно класифікації, 

техніки проведення та перебігу загальної і місцевої анестезії, можливих ускладнень при анестезії, 

переднаркозної підготовки (премедикації), нейролептаналгезії, вміти виконувати новокаїнові 

блокади у різних ділянках тіла). 

Підсумковий контроль здійснюється на підставі проведення заліку у формі тестування за 

програмою навчальної дисципліни. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Особливості діагностики та профілактики інфекційних хвороб бджіл та риб 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Особливості діагностики та профілактики 

інфекційних хвороб бджіл та риб 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 03. Знання та розуміння предметної області і 

професії. 

СК 04. Здатність проводити клінічні дослідження 

з метою формулювання висновків щодо стану 

тварин чи встановлення діагнозу.  

СК 05. Здатність застосовувати методи і методики 

патологоанатомічної діагностики хвороб тварин 

для встановлення остаточного діагнозу та причин 

їх загибелі. 

СК 06. Здатність здійснювати відбір, пакування, 

фіксування і пересилання проб біологічного 

матеріалу для лабораторних досліджень. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні роботи, ситуаційні завдання, 

проведення іхтіопатологічного дослідження. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 5 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

10 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здобувачу вищої освіти необхідні знання та 

результати навчання з попередньо прослуханих 

дисциплін: Менеджмент здоровʼя тварин; Гігієна 

тварин; Патологічна анатомія та судова 

ветеринарія; Епізоотологія та інфекційні хвороби 

тварин; Внутрішні хвороби тварин; Паразитологія 

та інвазійні хвороби тварин; Ветеринарно-

санітарна експертиза. 
Викладач д.вет.н., професор Галатюк Олександр 

Євстафійович 

к.вет.н., доцент Бегас Василь Леонідович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Мікробіології, фармакології та епізоотології 

 

Результати навчання 

РН 4. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин. 

РН 6. Розробляти карантинні та оздоровчі заходи, методи терапії, профілактики, діагностики та 

лікування хвороб різної етіології. Проводити моніторинг щодо поширення хвороб різної етіології 

та біологічного забруднення довкілля. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Вірусні хвороби риб. Тема 2. Бактеріальні хвороби риб. Тема 3. Мікози риб. Тема 4. 

Інвазійні хвороби риб. Тема 5. Гельмінтози риб. Тема 6. Бактеріальні хвороби бджіл. Тема 7. 

Вірусні хвороби бджіл. Тема 8. Паразитарні хвороби бджіл. Тема 9. Мікози бджіл. Тема 10. 

Шкідники та вороги бджіл. 

Практичні роботи: Загальні відомості про хвороби ставових риб. Основи загальної патології риб. 

Заходи загальної профілактики у благополучних щодо хвороб риб господарствах. Заходи 

боротьби з хворобами риб у неблагополучних господарствах. Узяття і пересилка матеріалу для 

дослідження хвороб риб. Проведення іхтіопатологічного дослідження риб. Методи вакцинації 

риб. Діагностика отруєнь риб. Загальна профілактика хвороб бджіл. Основи профілактики хвороб 

бджіл. Правила відбору та пересилки матеріалу для діагностики заразних хвороб бджіл. 

Діагностика хвороб розплоду. Засоби лікування хвороб бджіл та дезінфекції реманенту. 

Документи обліку на пасіці. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань здійснюється під час лекцій і лабораторних відповідно з 

конкретними цілями кожної теми і включає перевірку знань теоретичного матеріалу та 

практичних навичок з теми, що передбачається робочою програмою: усного та письмового 

опитування (термінологічний контроль, індивідуальні контрольні роботи або тести; вирішення 

ситуаційних завдань (складання планів профілактики чи ліквідації ти чи інших хвороб). 

Підсумковий контроль знань здійснюється на підставі проведення заліку у формі 

тестування за програмою навчальної дисципліни через університетську платформу Moodle. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Клінічна ветеринарна гематологія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Клінічна ветеринарна гематологія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 06. Здатність здійснювати відбір, пакування, 

фіксування і пересилання проб біологічного 

матеріалу для лабораторних досліджень.  

СК 07. Здатність організовувати і проводити 

лабораторні та спеціальні діагностичні 

дослідження й аналізувати їх результати.  
Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

виконання ситуаційних завдань, обговорення, 

дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 5 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

10 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Анатомія 

свійських тварин; Цитологія,гістологія, 

ембріологія; Фізіологія тварин; Патологічна 

фізіологія тварин; Клінічна діагностика хвороб 

тварин; Ветеринарна фармакологія і токсикологія; 

Клінічна біохімія; Внутрішні хвороби тварин 

Викладач к.вет.н., доцент Горальська І.Ю.  

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Внутрішніх хвороб тварин та фізіології 

 

Результати навчання 

РН 02. Використовувати інформацію із вітчизняних та іноземних джерел для розроблення 

діагностичних, лікувальних і підприємницьких стратегій.  

РН 04. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Загальна клінічна ветеринарна гематологія. 

Введення в клінічну ветеринарну гематологію. Предмет, завдання ветеринарної гематології. 

Історія розвитку гематології. Етапи кровотворення в онтогенезі. 

Сучасне уявлення про кровотворення. Історія розвитку теорії кровотворення. Періоди і типи 

кровотворення. Регуляція гемопоезу. Вчення про систему згортання крові. 

Тема 2. Гематологічні дослідження. 

Гематологічні параметри. Кореляція показників крові у тварин залежно від виду, віку, статі, 

фізіологічного стану. 

Фактори, що впливають на гематологічні показники. 
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Тема 3. Картина крові та її діагностичне значення. 

Дослідження еритроцитів та гемоглобіну тварин . 

Методи визначення показників. Інтерпретація лабораторних досліджень. 

Дослідження лейкоцитів. Методи визначення показників. Інтерпретація лабораторних 

досліджень. 

Дослідження тромбоцитів. Методи визначення показників. Інтерпретація лабораторних 

досліджень. 

Тема 4. Хвороби системи крові у тварин. 
Анемії. Класифікація анемій. Етіологія та патогенез. Постгеморагічна анемія- гостра та хронічна. 

Гемолітична анемія. Набуті гемолітичні анемії. Спадкові гемолітичні анемії. Мембранопатії. 

Ферментопатії 

Дисгемопоетична анемія. Анемії, пов’язані з порушенням утворення гемоглобіну. Анемії, 

пов’язані з порушенням синтезу ДНК і РНК (мегалобластні). Дисрегуляторні анемії. 

Гіпопластичні анемії. 

Пухлинні ураження системи крові – гемобластози. Класифікація, етіологія,  патогенез. Клініка, 

діагностика і лікування лейкемій (лейкозів). Лейкемія окремих видів тварин. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань здійснюється в процесі вивчення дисципліни у вигляді: 

наскрізного опитування під час лабораторних занять (термінологія; робота з реальними 

об’єктами – тварини віварію, контактного зоопарку, лабораторії тваринництва та клініки; фото- і 

відеоматеріалами); тестування; індивідуальних письмових контрольних робіт; вирішення 

ситуаційних завдань; підготовки презентації або реферату (індивідуально). 

Підсумковий контроль здійснюється на підставі проведення заліку у формі тестування за 

програмою навчальної дисципліни. 

 

 



61 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Ветеринарна мамологія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Ветеринарна мамологія 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

СК 03. Здатність дотримуватися правил охорони 

праці, асептики та антисептики під час фахової 

діяльності.  

СК 08. Здатність планувати, організовувати та 

реалізовувати заходи з лікування тварин різних 

класів і видів, хворих на незаразні, інфекційні та 

інвазійні хвороби.  

СК 13. Здатність розробляти стратегії профілактики 

хвороб різної етіології.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, виконання ситуаційних 

завдань, обговорення, робота з реальними 

об’єктами та моделями 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 5 курс 

 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

10 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати з попередньо 

прослуханих дисциплін: Біофізика; Цитологія, 

гістологія, ембріологія; Анатомія свійських тварин; 

Фізіологія тварин; Патологічна фізіологія тварин; 

Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної 

хімі; Клінічна біохімія; Ветеринарна мікробіологія 

та імунологія; Ветеринарна фармакологія і 

токсикологія; Клінічна діагностика хвороб тварин; 

Акушерство, гінекологія та біотехнологія 

відтворення тварин 

Викладач К. вет. н., доцент Грищук Геннадій Петрович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Кафедра акушерства і хірургії 

 

Результати навчання 

РН 05. Установлювати зв’язок між клінічними проявами захворювання та результатами 

лабораторних досліджень.  

РН 09. Здійснювати моніторинг щодо біологічного забруднення довкілля відходами 

тваринництва, матеріалами та засобами ветеринарного призначення. 

РН 15. Знати правила зберігання різних фармацевтичних засобів та біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи парентерального застосування, розуміти механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм тварин. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

БЛОК 1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ. МАСТИТ 

Тема 1. Морфофізіологічні особливості молочної залози.  

Тема 2. Нейрогуморальна регуляція маммогенезу, лактогенезу і лактопоезу.  

Тема 3. Запальні процеси молочної залози. Мастит. 

Тема 4. Діагностика, клінічні форми та ускладнення маститу.  

Тема 5. Специфічний мастит. Лікування та профілактика маститу.  

БЛОК 2. ПАТОЛОГІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 

Тема 1. Функціональні розлади молочної залози.  

Тема 2. Дерматити молочної залози. Опіки молочної залози. Обморожування молочної 

залози. Кропивниця. Кормові екзантеми. Фурункульоз та акне вим’я. Віспа та несправжня віспа. 

Стефанофіляріозний дерматит. Тріщини шкіри дійок. 

Тема 3. Мастопатія і новоутворення молочної залози. 

Тема 4. Травми молочної залози та інші патологічні зміни вим’я.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань з курсу «Ветеринарна мамологія» здійснюється під час лекцій і 

лабораторних відповідно з конкретними цілями з кожної теми і включає тематичне опитування 

під час лекцій і лабораторних занять, вирішення ситуаційних завдань (індивідуально чи в групі 

по 2-3 студента), роботу з реальними об’єктами та моделями, тестування (поточні контрольні, 

залікові тести). 

Підсумковий контроль знань з курсу здійснюється на підставі проведення заліку у формі 

тестування за програмою навчальної дисципліни в аудиторних умовах під час заняття або через 

університетську платформу Moodle. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Біологічний контроль діагностикумів і біопрепаратів 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Біологічний контроль діагностикумів і 

біопрепаратів 

Назва компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК 06. Здатність здійснювати відбір, пакування, 

фіксування і пересилання проб біологічного 

матеріалу для лабораторних досліджень.  

СК 07. Здатність організовувати і проводити 

лабораторні та спеціальні діагностичні 

дослідження й аналізувати їх результати. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

виконання ситуаційних завдань, обговорення, 

дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 5 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

10 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здобувачу вищої освіти необхідні знання та 

результати навчання з попередньо прослуханих 

дисциплін: Менеджмент здоровʼя тварин; Гігієна 

тварин; Епізоотологія та інфекційні хвороби 

тварин; Внутрішні хвороби тварин; Ветеринарна 

мікробіологія та імунологія; Ветеринарна 

фармакологія і токсикологія. 

Викладач к.вет.н., доцент Радзиховський Микола 

Леонідович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Кафедра мікробіології, фармакології та 

епізоотології 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання та 

годівлі, виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання чи розведення 

тварин. 

РН 14. Розуміти сутність процесів виготовлення, зберігання та переробки біологічної 

сировини. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Структура та організація біофабрики. Особливості функціонування біофабрик. 

Вимоги щодо Європейського стандарту функціонування біофабрик. 

Тема 2. Класифікація та використання біопрепаратів. Особливості класифікації 

біопрепаратів. Галузі в яких використовуються біопрепарати. Класифікація згідно вимог ЄС. 

Тема 3. Використання культур клітин для виготовлення біопрепаратів. Особливості 

використання культур клітин для отримання біопрепаратів. Використання лабораторних тварин 

для отримання біопрепаратів. 

Тема 4. Біотехнологія та сучасні технології виготовлення вакцин. Особливості виготовлення 

вакцин. Стандарти ЄС для виготовлення вакцин. Види вакцин. 
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Тема 5. Діагностичні біопрепарати. Особливості виготовлення діагностикумів. Стандарти 

ЄС для виготовлення діагностикумів. Види діагностикумів. 

Тема 6. Лікувальні біопрепарати Особливості виготовлення лікувальних біопрепаратів. 

Стандарти ЄС для виготовлення лікувальних біопрепаратів. Види лікувальних біопрепаратів. 

Тема 7. Біопрепарати для специфічної профілактики. Особливості виготовлення 

біопрепаратів для специфічної профілактики. Стандарти ЄС для виготовлення біопрепаратів для 

специфічної профілактики. Види біопрепаратів для специфічної профілактики. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення заліку у 

формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Підсумкові завдання дозволяють 

перевірити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між 

окремими розділами. Тестові питання теоретичного та практичного спрямування передбачають 

вирішення практичних професійних завдань й дозволяють діагностувати рівень підготовки 

студента та рівень його компетентностей з навчальної дисципліни. 

Результати складання заліків оцінюються за національною двобальною шкалою: 

"Зараховано" чи "Незараховано" та відповідно до «шкали переведення середньозваженої оцінки в 

оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS» у балах та оцінках ECTS і фіксується у 

відомості, заліковій книжці, індивідуальному плані студента. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Внутрішні незаразні хвороби дрібних тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Внутрішні незаразні хвороби дрібних тварин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК 08. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК 08. Здатність планувати, організовувати та 

реалізовувати заходи з лікування тварин різних 

класів і видів, хворих на незаразні, інфекційні та 

інвазійні хвороби.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

виконання ситуаційних завдань, обговорення, 

дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 5 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

10 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Анатомія 

тварин; Цитологія, гістологія, ембріологія; 

Фізіологія тварин; Патологічна фізіологія 

тварин; Клінічна діагностика хвороб тварин; 

Ветеринарна фармакологія і токсикологія; 

Клінічна біохімія; Внутрішні хвороби тварин 

Викладач к.вет.н., доцент Горальська І.Ю.  

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології 

 

Результати навчання 

РН 04. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин. 

РН 07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання та 

годівлі, виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання чи розведення 

тварин. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Загальні принципи діагностики та терапії дрібних тварин 

1.Деонтологія. 2. Анатомо-фізіологічні особливості собак та котів. 3. Принципи діагностики 

внутрішніх хвороб тварин з методологією постановки діагнозу. 4. Шляхи та способи 

терапевтичної дії на організм тварин, дози лікарських речовин. 5. Загальні принципи 

диспансеризації дрібних тварин 

 

Тема 2. Хвороби серцево-судинної  та дихальної систем дрібних тварин 

1.Вроджені вади серця. 2. Набуті хвороби серця – застійна кардіоміопатія, недостатність 

атріовентрикулярних клапанів, міокардит, інфаркт міокарду, перикардит, емболотромбоз 

магістральних артерій. 3. Риніт. Бронхіти, пневмонії та їх ускладнення  
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Тема 3. Хвороби системи травлення 
1.Хвороби органів ротової порожнини, глотки та стравоходу. 2. Хвороби шлунку та кишечнику. 

3. Хвороби печінки та жовчовивідних шляхів. 4. Хвороби підшлункової залози.  

 

Тема 4. Хвороби органів сечовиділення та нервової системи  

1.Нефрит. Пієлонефрит. 2. Нефроз нефротичний синдром. 3. Нефроптоз. 4. Цистит та уретрит. 

Сечокам’яна хвороба. Парез та параліч сечового міхура. 5. Епілепсія. Енцефаліт.  

 

Тема 5. Хвороби ендокринної системи, аутоімунні хвороби та  

хвороби системи крові 
1.Синдром Кушинга. Гіпотиреоз, Мікседема. Зоб. Цукровий діабет. 2. Аутоімунна гемолітична 

анемія. Системний червоний вовчак. Аутоімунні артропатії. 3. Анемії. Гранулоцитопенія. 

Геморагічний діатез. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань здійснюється в процесі вивчення дисципліни у вигляді: 

наскрізного опитування під час лабораторних занять (термінологія; робота з реальними 

об’єктами – тварини віварію, контактного зоопарку та клініки; фото- і відеоматеріалами); 

тестування; індивідуальних письмових контрольних робіт; вирішення ситуаційних завдань; 

підготовки презентації або реферату (індивідуально). 

Підсумковий контроль здійснюється на підставі проведення заліку у формі тестування за 

програмою навчальної дисципліни. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Ветеринарна андрологія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Ветеринарна андрологія 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

СК 03. Здатність дотримуватися правил 

охорони праці, асептики та антисептики під 

час фахової діяльності.  

СК 08. Здатність планувати, організовувати 

та реалізовувати заходи з лікування тварин 

різних класів і видів, хворих на незаразні, 

інфекційні та інвазійні хвороби.  

СК 13. Здатність розробляти стратегії 

профілактики хвороб різної етіології.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, виконання 

ситуаційних завдань, обговорення, робота з 

реальними об’єктами та моделями 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 5 курс 

 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

10 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати з попередньо 

прослуханих дисциплін: Біофізика; 

Цитологія, гістологія, ембріологія; Анатомія 

свійських тварин; ;Фізіологія тварин; 

Патологічна фізіологія тварин; Біохімія 

тварин з основами фізичної та колоїдної 

хімі; Клінічна біохімія; Ветеринарна 

мікробіологія та імунологія; Ветеринарна 

фармакологія і токсикологія; Клінічна 

діагностика хвороб тварин; Акушерство, 

гінекологія та біотехнологія відтворення 

тварин 

Викладач к. вет. н., старший викладач 

Євтух Людмила Григорівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Кафедра акушерства і хірургії 

 

Результати навчання 

РН 07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання та 

годівлі, виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання чи розведення 

тварин.  

РН 09. Здійснювати моніторинг щодо біологічного забруднення довкілля відходами 

тваринництва, матеріалами та засобами ветеринарного призначення. 

РН 15. Знати правила зберігання різних фармацевтичних засобів та біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи парентерального застосування, розуміти механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм тварин. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

БЛОК 1. ФІЗІОЛОГІЯ РОЗМНОЖЕННЯ САМЦІВ 

Тема 1.Вступ. Морфофункціональна характеристика статевих органів самців. 

Тема 2. Регуляція статевої функції самців. 

Тема 3. Статева та фізіологічна зрілість самців, сперматогенез. Фізіологія і біохімія сперми. 

Тема 4. Статевий інкстинкт, статеві рефлекси та статевий акт. 

 

БЛОК 2. АНДРОЛОГІЧНА ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ, ЗАХВОРЮВАННЯ СТАТЕВИХ 

ОРГАНІВ САМЦІВ 

Тема 1. Андрологічна диспансеризація, її значення в діагностиці неплідності плідників. 

Тема 2. Неплідність самців. 

Тема 3. Лабораторна діагностика неплідності самців. 

Тема 4. Хвороби статевих органів самців.  

Тема 5. Оперативна андрологія. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань з курсу «Ветеринарна андрологія» здійснюється під час лекцій і 

лабораторних відповідно з конкретними цілями з кожної теми і включає тематичне опитування 

під час лекцій і лабораторних занять, вирішення ситуаційних завдань (індивідуально чи в групі 

по 2-3 студента), роботу з реальними об’єктами та моделями, тестування (поточні контрольні, 

залікові тести). 

Підсумковий контроль знань з курсу здійснюється на підставі проведення заліку у формі 

тестування за програмою навчальної дисципліни в аудиторних умовах під час заняття або через 

університетську платформу Moodle. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Особливості діагностики інвазійних хвороб дрібних тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Особливості діагностики інвазійних хвороб дрібних 

тварин 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

СК 04. Здатність проводити клінічне дослідження з 

метою формулювання висновків щодо стану тварин 

чи встановлення діагнозу. 

CК 06. Здатність здійснювати відбір, пакування, 

фіксування і пересилання проб біологічного 

матеріалу для лабораторних досліджень. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 5 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 Ветеринарна медицина 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

10 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо вивчених дисциплін: Патологічна 

фізіологія тварин; Патологічна анатомія та судова 

ветеринарія; Епізоотологія та інфекційні хвороби 

тварин; Паразитологія та інвазійні хвороби тварин; 

Клінічна фармакологія; Клінічна діагностика 

хвороб тварин. 

Викладач к.вет.н., доцент Дубова Оксана Анатоліївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи 

та зоогігієни 

 

Результати навчання 

РН 4. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин. 

РН 6. Розробляти карантинні та оздоровчі заходи, методи терапії, профілактики, діагностики та 

лікування хвороб різної етіології. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

 Тема 1. Особливості зараження, розвитку та діагностика трематодозів дрібних тварин. 

Печінкові трематодози – опісторхоз, меторхоз, клонорхоз, псевдамфістомоз. Кишкові 

трематодози – метагонімоз, гетерофіоз, нанофієтоз, аляріоз. Легеневі трематодози – парагонімоз, 

метацеркарнийаляріоз. Кров’яні трематодози – шистосомози.  

 Тема 2. Імагінальні цестодози дрібних тварин, їх діагностика та зоонозне значення. 

Цистицеркози, ехінококоз продуктивних тварин як ланка у епізоотичному ланцюгу 

імагінальнихцестодозів м’ясоїдних. Теніїдози, гіменоліпідози, мезоцестоїдози. Дифілоботріоз та 

спірометроз. 
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 Тема 3. Нематодози-зоонози дрібних тварин: особливості зоонозних шляхів, діагностика 

(аскаридатози, спіруратози, рабдитатози, трихуратози). 

Тема 4. Нематодози-зоонози дрібних тварин: особливості зоонозних шляхів, діагностика 

(стронгілятози, філяріатози, діоктофіматози, дракункульоз). 

 Тема 5. Прижиттєва та посмертна діагностика протозоозів дрібних тварин  

(саркомастигофорози, кокцидіози, піроплазмідози). Хвороби, що викликаються прокаріотами: 

анаплазмози, ерліхіоз, гемомікоплазмоз, лайм-бореліоз. 

Тема 6. Акарози-зоонози дрібних тварин: зоонозне значення та особливості діагностики 

(корости, демодекоз). 

Тема 7. Методи діагностики ентомозів дрібних тварин (оводові захворювання, 

сифонаптерози, сифункулятози). Міази.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань з курсу «Особливості діагностики інвазійних хвороб дрібних 

тварин» здійснюється на кожному лабораторному занятті відповідно з конкретними цілями 

кожної теми і включає перевірку знань теоретичного матеріалу та практичних навичок з теми, що 

передбачається робочою програмою: 

– усного опитування; 

– вирішення ситуаційних завдань (усного, письмового або тести); 

– демонстрації окремих збудників пат. препаратах по завданню викладача, 

– виконання замальовок, схем та перевірка робочих зошитів для лабораторних занять. 

Підсумковий контроль знань з курсу «Особливості діагностики інвазійних хвороб дрібних 

тварин» здійснюється під час проведення заліку, який здійснюється в усно-практичній формі та 

письмовій. У студентів з’ясовують знання теоретичного і практичного матеріалу згідно залікової 

програми, а також виконання засвоєних практичних навичок, вміння застосувати їх у практичній 

діяльності. 

Передбачено проведення підсумкового тестування за програмою навчальної дисципліни 

через університетську платформу Moodle. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Акушерсько-гінекологічна патологія продуктивних тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Акушерсько-гінекологічна патологія 

продуктивних тварин 

Назва компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК 08. Здатність планувати, організовувати та 

реалізовувати заходи з лікування тварин різних 

класів і видів, хворих на незаразні, інфекційні та 

інвазійні хвороби.  

СК 09. Здатність проводити акушерсько-

гінекологічні та хірургічні заходи і операції.  

СК 13. Здатність розробляти стратегії 

профілактики хвороб різної етіології. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

виконання ситуаційних завдань, обговорення, 

дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 5 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

10 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати з попередньо 

прослуханих дисциплін: Біофізика; Біохімія 

тварин з основами фізичної та колоїдної хімії; 

Клінічна біохімія; Цитологія, гістологія, 

ембріологія; Анатомія свійських тварин; 

Фізіологія тварин; Патологічна фізіологія 

тварин; Ветеринарна мікробіологія та 

імунологія; Ветеринарна фармакологія і 

токсикологія; Клінічна діагностика хвороб 

тварин; Акушерство, гінекологія та 

біотехнологія відтворення тварин. 

Викладач к.вет.н., доцент Ревунець А. С. 

к.вет.н., доцент Грищук Г. П. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Кафедра акушерства і хірургії 

 

Результати навчання 

РН 07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання та 

годівлі, виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання чи розведення 

тварин. 

РН 08. Здійснювати моніторинг причин поширення хвороб різної етіології, розробляти заходи, 

спрямовані на захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей. 

РН 15. Знати правила зберігання різних фармацевтичних засобів та біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи парентерального застосування, розуміти механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм тварин. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Патологія вагітності продуктивних тварин. 

1. Хвороби вагітних продуктивних тварин.  

2. Патологія плаценти. Патологія плода (фетопатії). 

3. Діагностика, лікування та профілактики хвороб вагітних тварин. 

Тема 2. Патологія родового процесу. 

1. Діагностика, лікування та профілактики патології родів продуктивних тварин. 

2. Завдання і правила надання допомоги при патології родів. 

 

Тема 3. Патологія післяродового періоду. 

1. Запальні процеси в статевих органах.  

2. Загальна післяродова інфекція (сепсис, гангрена).  

3. Субінволюція статевих органів.  

4. Патологія порушення мінерального живлення. 

5. Діагностика, лікування та профілактики патології післяродового періоду 

продуктивних тварин. 

 

Тема 4. Ветеринарна гінекологія. 

1. Неплідність: визначення, причини і класифікація.  

2. Характеристика різних форм неплідності. 

3. Діагностика хвороб, що зумовлюють неплідність. Інфекційні та інвазійні статеві 

хвороби: причини, симптоми, діагностика, лікування та профілактика. 

Тема 5. Профілактика акушерських та гінекологічних хвороб продуктивних тварин. 

1. Проведення акушерсько-гінекологічної диспансеризації. Складові частини 

диспансеризації і їх роль у поліпшенні стану відтворення стада тварин. 
2. Заходи профілактики акушерських та гінекологічних хвороб тварин різних видів. 

Стимуляція і синхронізація статевої охоти. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань здійснюється в процесі вивчення дисципліни у вигляді: 

наскрізного опитування під час лабораторних занять (термінологічний контроль, робота з 

анатомічними препаратами, муляжами, тваринами); індивідуальних письмових контрольних 

робіт; тестування; підготовки презентації або реферату (індивідуально); вирішення ситуаційних 

завдань (проведення акушерської та гінекологічної диспансеризації, аналіз причин неплідності, 

діагностика дисфункції та запальних процесів статевих органів самок). 

Підсумковий контроль здійснюється на підставі проведення заліку у формі тестування за 

програмою навчальної дисципліни. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Патоморфологія отруєнь тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Патоморфологія отруєнь 

Назва компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК 05. Здатність застосовувати методи і методики 

патологоанатомічної діагностики хвороб тварин 

для встановлення остаточного діагнозу та причин 

їх загибелі. 

СК 06. Здатність здійснювати відбір, пакування, 

фіксування і пересилання проб біологічного 

матеріалу для лабораторних досліджень. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 5 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

10 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Анатомія 

тварин; Патологічна фізіологія тварин; Клінічна 

біохімія; Ветеринарна фармакологія і токсикологія 

Викладач (чі) к.вет.н., доцент Заїка Світлана Сергіївна 

к.вет.н., ст. викладач Хоменко Зоряна 

Володимирівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Анатомії і гістології 

 

Результати навчання 

РН 03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології.  

РН 04. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин. 

РН 13. Розуміти логічну послідовність дій та вміти оформляти відповідну документацію під час 

проведення судово-ветеринарної експертизи. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Метою навчальної дисципліни «Патоморфологія отруєнь» є формування у здобувачів 

вищої освіти компетентностей використання здатності до абстрактного мислення, аналізу і 

синтезу, пошуку, оброблення інформації з різних джерел, застосовування знань у практичних 

ситуаціях, розуміння особливостей будови і функціонування систем органів, тканин та клітин 

тварин, проведення відбору проб біологічного матеріалу  та посмертних досліджень за умов 

норми і патології та здатності комплексно оцінювати мікроскопічну та субмікроскопічну будову 

органів та систем організму тварин. 

Основні теми навчальної дисципліни: 
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1. Предмет і задачі патоморфології отруєння. Методи патоморфологічних досліджень. 

Основні етапи розвитку патоморфології.  

2.  Загальні поняття про отруйні речовини, види отруєння. Шляхи надходження отрут до 

організму тварини. 

3. Мета розтину трупів тварин. Трупні зміни (вторинні ознаки смерті). Порядок і 

послідовність патолого-анатомічного дослідження трупів тварин. 

4. Техніка розтину та особливості патолого-анатомічного розтину трупів різних видів 

тварин дослідження органів при розтині трупів тварин.  

5. Залежність патолого-анатомічних змін від механізму смерті. 

6. Відбір і пересилання патологічного матеріалу для гістологічного, бактеріологічного та 

хімічного-токсикологічного дослідження.  

7. Виготовлення зрізів. Фарбування зрізів. Загальні методи фарбування. Класифікація 

барвників та способи їх приготування та застосування. Заключення препарату у консервуючі 

рідини. Поняття про артефакт.  

8. Клітинні пошкодження та їх клінічне значення в патоморфології отруєнь. 

9. Патоморфологічні зміни при отруєнні мінеральними сполуками 

10. Патоморфологічні зміни при отруєнні рослинними отрутами. 

11. Загальні міри профілактики отруєння отруйними рослинами. 

12. Патоморфологічні зміни у разі отруєння отрутами тваринного походження. 

13. Отруєння, що призводять до порушення вагітності та виникненню абортів. 

14. Ятрогенні отруєння.  

15. Загальні та спеціальні методи клінічного обстеження тварин при отруєннях. 

Диференційна діагностика отруєнь. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань з курсу «Патоморфологія отруєнь» здійснюється під час лекцій і 

лабораторних занять відповідно з конкретними цілями кожної теми і включає перевірку знань 

теоретичного матеріалу та практичних навичок з теми, що передбачається робочою програмою: 

усного та письмового опитування з використанням реальних моделей (термінологічний контроль, 

індивідуальні контрольні роботи та тести; вирішення ситуаційних завдань з питань судово-

ветеринарної експертизи. Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 

результатами поточної перевірки успішності, дорівнює 36-60 балам. 

Підсумковий контроль знань з курсу «Патоморфологія отруєнь» здійснюється на підставі 

проведення заліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни через 

університетську платформу Moodle. Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на 

підставі проведення заліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Мінімально 

можлива кількість балів, отриманих студентом на заліку дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Загальна оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку та 

балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Інфекційна безпека 
 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 
 

Назва дисципліни Інфекційна безпека 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 03. здатності дотримуватись правил охорони 

праці, асептики та антисептики під час  

професійної діяльності. 

СК 11. Здатність застосовувати знання з 

біобезпеки, біоетики та добробуту тварин у 

професійній діяльності. 

СК 12. здатності розробляти та організовувати 

заходи, спрямовані на захист населення від 

хвороб, спільних для тварин та людей. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні роботи, ситуаційні завдання, 

складання плану оздоровчих заходів 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 5 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

10 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Анатомія 

тварин; Патологічна фізіологія тварин; Клінічна 

біохімія; Клінічна діагностика хвороб тварин; 

Біотехнологія у ветеринарній медицині; 

Ветеринарна фармакологія і токсикологія. 

Викладач к. вет.н., доцент Романишина Тетяна 

Олександрівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Мікробіології, фармакології та епізоотології 

 

 

Результати навчання 

РН 05. Установлювати зв’язок між клінічними проявами захворювання та результатами лабораторних 

досліджень. 

РН 08. Здійснювати моніторинг причин поширення хвороб різної етіології, розробляти заходи, 

спрямовані на захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей. 

РН 09. Здійснювати моніторинг щодо біологічного забруднення довкілля відходами тваринництва, 

матеріалами та засобами ветеринарного призначення. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Загальні принципи інфекційної безпеки. 

1. Установи, що мають доступ до джерел біологічної небезпеки. Нормативно-правова база щодо 

біобезпеки та біоетики в Україні.  

2. Суть проблеми біозагрози.  

3. Сучасні проблеми біобезпеки. 
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4. Ключові поняття інфекційної безпеки. Біотероризм, як одна з основних загроз біобезпеки. Наука та 

проблеми біобезпеки. 

Тема 2. Лабораторна біобезпека. 

4.  Лабораторні інфекції (статистика захворювань працівників, розповсюдження захворювань за межі 

лабораторій).  

5. Класифікація патогенів.  

6. Рівні біологічної безпеки.  

7. Заходи зниження біологічних ризиків (інженерні та адміністративні контролі, практики та процедури, 

засоби індивідуального захисту, їх переваги та недоліки).  

8. Лабораторний біозахист. Особливості біологічного матеріалу з точку зору захисту.  

Тема 3. Визначення біоризиків і біозагроз при роботі з вірусологічними об’єктами. 

1. Організація і обладнання вірусологічних лабораторій.  

2. Правила техніки безпеки у вірусологічній лабораторії.  

3. Методи застосування вірусних препаратів.  

4. Види боксів вірусологічної лабораторії.  

5. Методи дезінфекції та стерилізації вірусологічної лабораторії.  

Тема 4. Біоризики, пов’язані з діяльністю спеціалістів вірусологів. 

4. Управління біологічними ризиками, його складові.  

5. Модель ОЗВ (Оцінка, Зниження, Виконання) як модель контролю над біоризиками.  

6. Фактори, що впливають на ризики, та визначення ймовірності та наслідків, які впливають на ризики.  

7. Категорії контрольних заходів та їх ієрархія.  

8. Принципи, технології та практики, які впроваджуються для попередження ненавмисного вивільнення 

та розповсюдження патогенів та токсинів. 

Тема 5. Біотероризм: ветеринарний аспект 

1. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. 

2. Загрози в екологічній сфері.  

3. Про захист населення від інфекційних хвороб тварин.  

4. Поняття про біологічний тероризм.  

5. Агенти біологічної зброї. Епідемічне благополуччя населення. 

Тема 6. Біологічні дослідження у забезпеченні інфекційної безпеки 

1. Використання лабораторних тварин у вірусологічних, мікробіологічних та імунологічних 

дослідженнях.  

2. Генетично-інженерні роботи різного рівня складності та їх проблеми. 

3. Характеристика небезпечних вірусів та їх штамів. 

Тема 7. Емерджентні інфекції. 

1. Визначення емерджентних інфекцій, різновиди, поширеність, зоогеографічні фактори. Емерджентні 

інфекції в Україні.  

2. Наслідки застосування біологічної зброї.  

3. Підходи до забезпечення інфекційної безпеки в Україні.  

4. Категорії інформації, необхідні для оцінки біоризику. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань з курсу «Інфекційна безпека» здійснюється під час лекцій і 

лабораторних відповідно з конкретними цілями кожної теми і включає перевірку знань теоретичного 

матеріалу та практичних навичок з теми, що передбачається робочою програмою (усне та письмове 

опитування - вирішення групових ситуаційних завдань, індивідуальних контрольних робіт або тестів. 

Завдання дозволяють перевірити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв’язків між окремими розділами.  

Підсумковий контроль знань з курсу «Інфекційна безпека» здійснюється на підставі проведення 

заліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни через університетську платформу 

Moodle або загальновідому платформу Сlasstime. Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як 

сума балів, отриманих під час заліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Інфекційні хвороби дрібних тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Інфекційні хвороби дрібних тварин 

Назва компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК 04. Здатність проводити клінічні дослідження з 

метою формулювання висновків щодо стану тварин 

чи встановлення діагнозу. 

СК 05. Здатність застосовувати методи і методики 

патолого-анатомічної діагностики хвороб тварин 

для встановлення остаточного діагнозу та причин їх 

загибелі. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

виконання ситуаційних завдань, обговорення, 

дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 5 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

10 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Анатомічні 

особливості м’ясоїдів; Патологічна фізіологія 

тварин; Клінічна біохімія; Клінічна діагностика 

хвороб тварин; Ветеринарна фармакологія і 

токсикологія; Епізоотологія та інфекційні хвороби. 

Викладач к.вет.н., доцент Радзиховський Микола Леонідович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Кафедра мікробіології, фармакології та 

епізоотології 

 

Результати навчання 

РН 04. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин. 

РН 06. Розробляти карантинні та оздоровчі заходи, методи терапії, профілактики, діагностики та 

лікування хвороб різної етіології. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Профілактика та заходи боротьби з вірусними хворобами собак та котів. 

1. Профілактика та заходи боротьби з вірусними хворобами собак  

2. Профілактика та заходи боротьби з вірусними хворобами котів 

Тема 2. Профілактика та заходи боротьби з бактеріальними хворобами собак та котів 

1. Профілактика та заходи боротьби з бактеріальними хворобами котів 

2. Профілактика та заходи боротьби з бактеріальними хворобами котів 

Тема 3. Профілактика та заходи боротьби з грибковими хворобами собак та котів 

1. Профілактика та заходи боротьби з грибковими хворобами котів 

2. Профілактика та заходи боротьби з грибковими хворобами котів 
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Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення заліку у 

формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Підсумкові завдання дозволяють 

перевірити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між 

окремими розділами. Тестові питання теоретичного та практичного спрямування передбачають 

вирішення практичних професійних завдань й дозволяють діагностувати рівень підготовки 

студента та рівень його компетентностей з навчальної дисципліни. 

Результати складання заліків оцінюються за національною двобальною шкалою: 

"Зараховано" чи "Незараховано" та відповідно до «шкали переведення середньозваженої оцінки в 

оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS» у балах та оцінках ECTS і фіксується у 

відомості, заліковій книжці, індивідуальному плані студента. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Ветеринарна онкологія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Ветеринарна онкологія 

Назва компетентностей, на розвиток яких 

спрямована дисципліна 

СК 6. Здатність здійснювати відбір, 

пакування, фіксування і пересилання проб 

біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

СК 7. Здатність організовувати і проводити 

лабораторні та спеціальні діагностичні 

дослідження й аналізувати їх результати. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Другий (магістерський) рівень, 6 курс  

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
11 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здобувач вищої освіти необхідні знання та 

результати навчання з попередньо 

прослуханих дисциплін: Біохімія тварин з 

основами фізичної та колоїдної хімії; 

Анатомія свійських тварин; Цитологія, 

гістологія та ембріологія; Фізіологія 

тварин; Патологічна фізіологія тварин; 

Загальна та спеціальна хірургія тварин, 

Акушерство, гінекологія і біотехнологія 

відтворення; Внутрішні хвороби тварин; 

Патологічна анатомія тварин 

Викладач к.вет.н., доцент Заїка Світлана Сергіївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 
Анатомії і гістології 

 

Результати навчання 

РН 2. Використовувати інформацію із вітчизняних та іноземних джерел для розроблення 

діагностичних, лікувальних і підприємницьких стратегій.  

РН 04. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, приймати рішення 

щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин.  

РН 20. Володіти спеціалізованими програмними засобами для виконання професійних завдань  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та лабораторних завдань) 

Метою навчальної дисципліни «Ветеринарна онкологія» є оволодіння повними знаннями 

про причини, механізми розвитку і клінічний прояв пухлин, а також розробка методів 

діагностики, лікування та профілактики. Завдання, яке постає перед студентами це – вивчення 
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структурних основ пухлин, їх етіології, патогенезу для більш глибокого розуміння теоретичних 

основ ветеринарної онкології, детального вивчення клініки і використання вже існуючих знань у 

роботі лікаря ветеринарної медицини. З огляду на складність організації живого організму, 

вивчення структурних основ пухлин проводиться на різних рівнях: молекулярний, субклітинний, 

клітинний, тканинний, органний, системний та рівень цілісного організму. 

 

Основні теми навчальної дисципліни «Ветеринарна онкологія» 

1. Методи дослідження у патологічній анатомії. Загальна характеристика пухлин.  

2. Механізми інвазії та метастазування. Протипухлинний імунітет.  

3. Пухлини з епітеліальної тканини. Класифікація, локалізація і морфологія пухлин із 

епітеліальної тканини.  

4. Мезенхімальні пухлини. Пухлини сполучної тканини. Злоякісні пухлини 

мезенхімального походження.  

5. Пухлини нервової системи та оболонок мозку. Нейроектодермальні (нейроепітеліальні) 

пухлини. Пухлини нервової системи. Пухлини вегетативної нервової системи. Пухлини 

периферичної нервової системи. 

6. Органоспецифічні пухлини. Класифікація, локалізація і морфологія органоспецифічних 

пухлин. Судинні пухлини. Класифікація, локалізація і морфологія судинних пухлин.  

7. Лейкози. Загальна характеристика хвороби. Класифікація лейкозів. Ензоотичний лейкоз 

великої рогатої худоби. Клінічна характеристика, патологоанатомічні зміни та диференційна 

діагностика. Лейкоз птахів. Хвороба Марека. Клініко-анатомічна характеристика: парези, 

паралічі, розлад зору. Лімфоїдний лейкоз. Ретикулоендотеліози птахів. Мієлоїдні новоутворення. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання.  

Поточний контроль знань з курсу «Ветеринарна онкологія» здійснюється під час лекцій і 

лабораторних занять і включає перевірку знань теоретичного матеріалу та практичних навичок з 

кожної теми, що передбачається робочою програмою: усного та письмового опитування з 

використанням макро- та гістопрепаратів різних видів пухлин (термінологічний контроль, робота 

з мікроскопом, індивідуальні контрольні роботи та тести; вирішення ситуаційних завдань 

(діагностика та замальовування гістологічних мікропрепаратів різних видів пухлин з 

позначенням їх структур). 

Підсумковий контроль знань з курсу «Ветеринарна онкологія» здійснюється на підставі 

проведення заліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни через 

університетську платформу Moodle. 

  



81 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мікроелементологія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Мікроелементологія 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

СК 02. Здатність використовувати інструментарій, 

спеціальні пристрої, прилади, лабораторне 

обладнання та інші технічні засоби для 

проведення необхідних маніпуляцій під час 

професійної діяльності.  

СК 13. Здатність розробляти стратегії 

профілактики хвороб різної етіології. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

виконання ситуаційних завдань, обговорення, 

дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 6 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

11 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Анатомія 

тварин; Цитологія,гістологія, ембріологія; 

Патологічна фізіологія тварин, Клінічна 

діагностика хвороб тварин; Ветеринарна 

фармакологія і токсикологія; Клінічна біохімія; 

Внутрішні хвороби тварин 

Викладач к.вет.н., доцент Горальська Ірина Юрівна  

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Внутрішніх хвороб тварин та фізіології 

 

Результати навчання  

РН 03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології.  

РН 05. Установлювати зв’язок між клінічними проявами захворювання та результатами 

лабораторних досліджень. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Вступ до дисципліни. Класифікація мінеральних речовин та їх фізіологічна роль в 

організмі 

1.Визначення поняття назви дисципліни. Класифікація мінеральних речовин. Історична 

довідка. Вклад вчених в розробку проблеми ендемічних хвороб. 2. Значення мікроелементів в 

організмі. Характеристика біогеохімічних зон території України. 3. Фізіологічна роль 

ессенціальних мікроелементів в життєдіяльності організму тварин (залізо, мідь, цинк, марганець, 

кобальт, йод, селен). 
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Тема 2. Метаболізм мікроелементів в організмі тварин та методи їх визначення 

1.Метаболізм мікроелементів в організмі тварин. 2. Методи визначення мікроелементів в 

ґрунтах, воді, рослинах та біологічному матеріалі від тварин 

Тема 3. Хвороби тварин, спричинені порушенням метаболізму мікроелементів, їх 

діагностика, лікування та профілактика 

1. Діагностика, симптоми, патогенез та способи лікування, профілактики паракератозу, 

біломязевої хвороби, йодної недостатності. 2. Діагностика, симптоми, патогенез та способи 

лікування, профілактики хвороб, спричинених нестачею та надлишком фтору, нестачею міді, 

кобальту. 3. Діагностика, симптоми, патогенез, лікування та профілактика гіпохромної анемії, 

хвороб, спричинених нестачею молібдену ти марганцю. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань здійснюється в процесі вивчення дисципліни у вигляді: 

наскрізного опитування під час лабораторних занять (термінологія; робота з реальними 

об’єктами – тварини віварію, контактного зоопарку, лабораторії тваринництва та клініки; фото- і 

відеоматеріалами); тестування; індивідуальних письмових контрольних робіт; вирішення 

ситуаційних завдань; підготовки презентації або реферату (індивідуально). 

Підсумковий контроль здійснюється на підставі проведення заліку у формі тестування за 

програмою навчальної дисципліни. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Ортопедія та офтальмологія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Ортопедія та офтальмологія 

Назва компетентності, на розвиток 

якої спрямована дисципліна 

ЗК 08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

СК 02. Здатність використовувати інструментарій, 

спеціальні пристрої, прилади, лабораторне 

обладнання та інші технічні засоби для проведення 

необхідних маніпуляцій під час професійної 

діяльності.  

СК 09. Здатність проводити акушерсько-

гінекологічні та хірургічні заходи і операції. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні, виконання ситуаційних завдань, 

командна робота, обговорення. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 6 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

11 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Вступ до фаху; 

Біофізика; Неорганічна і органічна хімія; Анатомія 

тварин; Цитологія,гістологія, ембріологія; Фізіологія 

тварин; Клінічна діагностика хвороб тварин; 

Оперативна хірургія, топографічна анатомія; 

Ветеринарна фармакологія і токсикологія; Загальна і 

спеціальна хірургія; Паразитологія та інвазійні 

хвороби; Епізоотологія та інфекційні хвороби. 

Викладач к.вет.н., доценти Карпюк В. В., Ковальчук Ю. В. 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра акушерства та хірургії 

 

Результати навчання 

РН 03. Описувати сутність та динаміку фізико-хімічних та біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі тварин у нормі та за патології під впливом факторів зовнішнього 

середовища, дії інфекційних агентів, хірургічних та акушерсько-гінекологічних втручань. 

РН 04. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, приймати 

рішення щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб 

тварин. 

РН 15. Знати правила зберігання різних фармацевтичних засобів та біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи парентерального застосування, розуміти механізм їх дії, взаємодії та 

комплексної дії на організм тварин. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем лекцій та лабораторних завдань) 

Тема 1. Ветеринарна ортопедія 

1. Вступ. Хвороби копит і копитець: унгуломікоз, пододерматити. 

Особливості будови і функції пальця та копита у парнокопитних і однокопитних тварин. 

Запалення основи шкіри копит. Ревматичне запалення копит. Лімакс. Методика дослідження 

сільськогосподарських тварин із хворобами копит. 

2. Гнійні запальні процеси. Флегмонозні процеси. Поверхневий і глибокий гнійний 

пододерматит. Операції при гнійному запалення човникового блока. Екзартикуляція третьої 

фаланги і ампутація пальця у парнокопитних. 

3. Деформації копит і ратиць. Форма копит і копитець. Ортопедична обробка, інструменти. 

Обладнання кузні, виготовлення підків. Сучасні підкови. Підковування коней. 

4. Ураження копит і ратиць при масових інфекційних захворюваннях. Некробактеріозні 

ураження. Ураження ратиць при ящурі. Копитна гниль овець. Застосування ванн і пов’язок у 

ветеринарній ортопедії. 

Тема 2. Ветеринарна офтальмологія 

1. Ураження захисних пристосувань ока. Анатомо-гістологічна структура органа зору 

сільськогосподарських тварин. Ураження орбіти, періорбіти, повік, слізного апарату. 

2. Хвороби кон’юнктиви та рогівки. Рани, новоутворення. Методи дослідження і 

діагностика хвороб ока. Запалення слізної залози. Кератоскопія. Пуркін’є Сансонівське 

зображення. 

3. Запалення судинного тракту. Хвороби сітківки. Патологія камерної рідини, кришталика. 

Офтальмоскопія. Техніка введення основних лікарських форм при захворюванні ока. 

Ретробульбарна блокада та блокада підочного нерва. Застосування очних лікувальних плівок. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань з курсу «Ортопедія та офтальмологія» проводиться безпосередньо 

під час лекцій, лабораторних занять та захисту самостійних робіт, тематика яких співпадає з 

лекційним матеріалом та лабораторними заняттями, що передбачається робочою програмою: 

тестування, усного та письмового опитування з використанням реальних об’єктів та моделей. 

Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді тестів у формі заліку згідно програми 

навчальної дисципліни через університетську платформу Moodle. 

 

.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Товарознавство, стандартизація і сертифікація продукції тваринництва 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Товарознавство, стандартизація і сертифікація 

продукції тваринництва 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

ЗК 07. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

СК 15. Здатність організовувати нагляд і контроль 

виробництва, зберігання, транспортування та реалізації 

продукції тваринного і рослинного походження.  

СК 19. Здатність здійснювати просвітницьку 

діяльність серед працівників галузі та населення.   

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 6 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 Ветеринарна медицина 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

11 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з попередньо 

прослуханих дисциплін: Анатомія тварин; Цитологія, 

гістологія, ембріологія; Біохімія тварин з основами 

фізичної та колоїдної хімії; Ветеринарно-санітарна 

експертиза; Патологічна анатомія та судова 

ветеринарія; Паразитологія та інвазійні хвороби 

тварин; Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин; 

Мікробіологія і імунологія. 

Викладач к.вет.н, доцент Котелевич Валентина Антонівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та 

зоогігієни 

 

Результати навчання 

РН 12 Знати правила зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного і рослинного 

походження. 

РН 18. Знати правила підготовки фахової документації, законодавчі та нормативні акти щодо нагляду 

і контролю у галузі, здійснювати облікову звітність під час фахової діяльності. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Тема 1. Теоретичні основи загального товарознавства: предмет і завдання Основи  раціонального 

споживання харчових  продуктів. Товарознавча оцінка  харчових продуктів. Товарознавча 

характеристика риби та рибних товарів, морських ссавців та безхребетних. Вимоги нормативних 

документів 
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Тема 2. Характеристика товарних якостей забійних тварин. Класифікація м´яса, маркування. 

Сортовий розріз туш для роздрібної торгівлі. М´ясо птиці. Товарна характеристика. Пакування і 

маркування. Товарознавча оцінка кролятини. 

Тема 3. Товарознавча оцінка. М'ясні  копченості. Класифікація, асортимент.Солоні м'ясні вироби. 

Ковбасні вироби.Пакування, маркування, транспортування і зберігання. М'ясні напівфабрикати. 

М'ясні кулінарні вироби. М'ясні і  м'ясорослинні консерви. Вимоги до якості, дефекти. 

Тема 4. Товарознавча оцінка. М'ясні напівфабрикати. М'ясні кулінарні вироби. М'ясні і  

м'ясорослинні консерви. Вимоги до якості, дефекти. Субпродукти, класифікація, споживні 

властивості і товарознавча оцінка. 

Тема 5. Товарознавча характеристика молока та молочних товарів. Вимоги нормативних документів 

Тема 6. Основи стандартизації: сутність, мета і значення Принципи і методи  

стандартизації..Особливості  стандартизації  тваринницької  продукції  та  напрямок  її подальшого  

розвитку. Державна   система стандартизації України. Загальні відомості про державну систему 

стандартизації, ії мету та основні напрямки робіт. Органи стандартизації в Україні. Міжнародна та 

європейська діяльність з стандартизації  та участь в ній України. Міжнародні стандарти ISO серії 

9000, 10000, 14000 та SA 8000. Вибір та застосування стандартів ISO серії 9000 і 10000. Стандарти – 

нормативна база управління якістю продукції, категорії  та види стандартів. 

Тема 7. Основи сертифікації. Предмет, об´єкт, завдання сертифікації. Загальні відомості про розвиток 

і сучасний стан сертифікації. Основні принципи сертифікації. Основні положення державної системи 

сертифікації УкрСЕПРО. Загальні правила та схеми сертифікації продукції. Порядок проведення 

сертифікації продукції.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 
Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. Поточний контроль знань з курсу «Товарознавство, стандартизація і сертифікація 

продукції тваринництва» здійснюється під час лекцій і лабораторних відповідно з конкретними 

цілями кожної теми і включає перевірку знань теоретичного матеріалу та практичних навичок з теми, 

що передбачається робочою програмою: усного опитування, виконання досліджень з використанням 

рективів та приладів для дослідження зразків тваринницької продукції за вимогами нормативних 

документів та контрольні роботи шляхом тестування.  

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення  заліку  у 

формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Залікові  завдання дозволяють перевірити 

розуміння студентом 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 

студента та рівень його компетентностей з навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних за 

результатами перевірки успішності під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі не 

досягла 36 балів. Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової перевірки успішності, дорівнює 36- 60 балам.  

Підсумкові бали за залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми балів за відповіді на 

тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на заліку дорівнює 24, 

максимальна можлива – 40. 

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

балів, отриманих під час поточного контролю. 

Підсумковий контроль знань з курсу «Товарознавство, стандартизація і сертифікація продукції 

тваринництва» здійснюється на підставі проведення заліку у формі тестування за програмою 

навчальної дисципліни через університетську платформу Moodle.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Інфекційні хвороби продуктивних тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Інфекційні хвороби продуктивних тварин 

Назва компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК 08. Здатність планувати, організовувати та 

реалізовувати заходи з лікування тварин різних класів 

та видів, хворих на незаразні, інфекційні та інвазійні 

хвороби. 

СК 13. Здатність розробляти стратегії профілактики 

хвороб різної етіології 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

виконання ситуаційних завдань, обговорення, дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 6 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

11 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з попередньо 

прослуханих дисциплін: Анатомія тварин, Патологічна 

фізіологія тварин, Клінічна біохімія, Клінічна 

діагностика хвороб тварин, Біотехнологія у 

ветеринарній медицині, Ветеринарна фармакологія і 

токсикологія, Приватна практика у ветеринарній 

медицині 

Викладач к.вет.н., доцент Радзиховський Микола Леонідович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра мікробіології, фармакології та епізоотології 

 

Результати навчання 

РН 05. Установлювати зв’язок між клінічними проявами захворювання та результатами 

лабораторних досліджень.  

РН 08. Здійснювати моніторинг причин поширення хвороб різної етіології, розробляти заходи, 

спрямовані на захист населення від хвороб, спільних для тварин та людей. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Профілактика та заходи боротьби з інфекційними хворобами ВРХ 

1. Профілактика та заходи боротьби з вірусними хворобами ВРХ  

2. Профілактика та заходи боротьби з бактеріальними хворобами ВРХ 

Тема 2. Профілактика та заходи боротьби з інфекційними хворобами свиней 

1. Профілактика та заходи боротьби з вірусними хворобами свиней 

2. Профілактика та заходи боротьби з бактеріальними хворобами свиней 
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Тема 3. Профілактика та заходи боротьби з інфекційними хворобами коней 

1. Профілактика та заходи боротьби з вірусними хворобами коней 

2. Профілактика та заходи боротьби з бактеріальними хворобами коней 

Тема 4. Профілактика та заходи боротьби з інфекційними хворобами ДРХ 

1. Профілактика та заходи боротьби з вірусними хворобами ДРХ  

2. Профілактика та заходи боротьби з бактеріальними хворобами  ДРХ 

3. Профілактика та заходи боротьби з грибковими хворобами продуктивних тварин 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення заліку у 

формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Підсумкові завдання дозволяють перевірити 

розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 

розділами. Тестові питання теоретичного та практичного спрямування передбачають вирішення 

практичних професійних завдань й дозволяють діагностувати рівень підготовки студента та рівень 

його компетентностей з навчальної дисципліни. 

Результати складання заліків оцінюються за національною двобальною шкалою: "Зараховано" 

чи "Незараховано" та відповідно до «шкали переведення середньозваженої оцінки в оцінку за 

національною шкалою та шкалою ECTS» у балах та оцінках ECTS і фіксується у відомості, заліковій 

книжці, індивідуальному плані студента. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Оцінка імунного статусу тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Оцінка імунного статусу тварин 

Назва компетентності, на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

СК 02. Здатність використовувати інструментарій, 

спеціальні пристрої, прилади, лабораторне обладнання 

та інші технічні засоби для проведення необхідних 

маніпуляцій під час професійної діяльності.  

СК 07. Здатність організовувати і проводити 

лабораторні та спеціальні діагностичні дослідження й 

аналізувати їх результати.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

виконання ситуаційних завдань, обговорення, дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 6 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни (семестр) 11 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з попередньо 

прослуханих дисциплін: Цитологія, гістологія, 

ембріологія; Анатомія свійських тварин; Фізіологія 

тварин; Патологічна фізіологія тварин; Ветеринарна 

мікробіологія та імунологія. 

Викладач к.вет.н., доцент Дишкант Ольга Василівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Мікробіології, фармакології та епізоотології 

 

Результати навчання 

РН 03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в організмі тварин у 

нормі та за патології.  

РН 07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання та годівлі 

виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання чи розведення тварин. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Загальна ветеринарна імунологія 

1. Імунітет 

2. Антигени 

3. Антитіла (імуноглобуліни) 

4. Імунокомпетентна система 

Клітинний і гуморальний імунітет 

Патологія імунної системи 

1. Імунопатологія  

2. Алергія 

3. Імунодефіцити 

4. Аутоімунні захворювання 
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Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення заліку у 

формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Підсумкові завдання дозволяють перевірити 

розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 

розділами. Тестові питання теоретичного та практичного спрямування передбачають вирішення 

практичних професійних завдань й дозволяють діагностувати рівень підготовки студента та рівень 

його компетентностей з навчальної дисципліни. 

Результати складання заліків оцінюються за національною двобальною шкалою: "Зараховано" 

чи "Незараховано" та відповідно до «шкали переведення середньозваженої оцінки в оцінку за 

національною шкалою та шкалою ECTS» у балах та оцінках ECTS і фіксується у відомості, заліковій 

книжці, індивідуальному плані студента. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Основи ветеринарного бізнесу 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Основи ветеринарного бізнесу 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

ЗК10. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня. 

СК12. Здатність розробляти та реалізовувати заходи, 

спрямовані на захист населення від хвороб, спільних для 

тварин і людей. 

СК17. Здатність здійснювати маркетинг і менеджмент 

ветеринарних засобів і послуг у ветеринарній медицині. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні роботи, ситуаційні завдання, складання 

бізнес-плану. 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 6 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

11 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з попередньо 

прослуханих дисциплін: Інформаційні технології; Історія 

ветеринарної медицини; Гігієна тварин; Оперативна 

хірургія, топографічна анатомія; Патологічна анатомія та 

судова ветеринарія; Епізоотологія та інфекційні хвороби 

тварин; Внутрішні хвороби тварин; Паразитологія та 

інвазійні хвороби тварин; Ветеринарно-санітарна 

експертиза; Ветеринарна фармакологія і токсикологія. 

Викладач к.вет.н., доцент Бегас Василь Леонідович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Мікробіології, фармакології та епізоотології 

 

Результати навчання  

РН 10. Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і підходи вирішення 

проблемних ситуацій професійного походження. 

РН 11. Узагальнювати та аналізувати інформацію щодо ефективності роботи ветеринарних фахівців 

різного підпорядкування. 

РН 16. Знати принципи та методи маркетингу і менеджменту ветеринарних засобів і послуг у 

ветеринарній медицині. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

Класифікація приватних ветеринарних установ. Класифікація згідно ліцензійних вимог. 

Класифікація ветеринарних установ за кордоном.  



92 

 

Особливості організації ветеринарного бізнесу. Особливості організації ветеринарного бізнесу в 

сільській місцевості. Особливості організації ветеринарного бізнесу в містах. 

Організація ветеринарного сервісу на сільських територіях. Правове регулювання організації 

приватної ветеринарної справи. Культура ведення ветеринарного бізнесу.  

Конфліктологія. Основні причини конфліктів в ветеринарній медицині. Методи профілактики 

конфліктів. Шляхи врегулювання конфліктів. 

Маркетинг у приватній практиці. Маркетингові дослідження. Просування ветеринарних товарів 

і послуг. Реклама у ветеринарній медицині. Ціноутворення у сфері ветеринарної медицини.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань здійснюється під час лекцій і лабораторних відповідно з конкретними 

цілями кожної теми і включає перевірку знань теоретичного матеріалу та практичних навичок з теми, 

що передбачається робочою програмою: усного та письмового опитування (термінологічний 

контроль, індивідуальні контрольні роботи або тести; вирішення ситуаційних завдань (складання 

бізнес-плану, анкет). 

Підсумковий контроль знань здійснюється на підставі проведення заліку у формі тестування за 

програмою навчальної дисципліни через університетську платформу Moodle. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зооантропонози та еволюційна паразитологія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Зооантропонози та еволюційна паразитологія 

Назва спеціальних компетентностей, на 

розвиток яких спрямована дисципліна 

СК 04. Здатність проводити клінічне дослідження з 

метою формулювання висновків щодо стану тварин чи 

встановлення діагнозу. 

CК 06. Здатність здійснювати відбір, пакування, 

фіксування і пересилання проб біологічного матеріалу 

для лабораторних досліджень. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття.  

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 6 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

11 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з попередньо 

вивчених дисциплін: Патологічна фізіологія тварин; 

Патологічна анатомія та судова ветеринарія; 

Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин; 

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин, Клінічна 

фармакологія, Клінічна діагностика хвороб тварин 

Викладач к.вет.н, доцент Дубова Оксана Анатоліївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та 

зоогігієни 

 

Результати навчання  

РН 4. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, приймати рішення щодо 

вибору ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин. 

РН 6. Розробляти карантинні та оздоровчі заходи, методи терапії, профілактики, діагностики та 

лікування хвороб різної етіології 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Походження та поширення паразитизму. Форми зв’язку паразита і хазяїна. 

Гіперпаразитизм. 

Тема 2. Адаптації в будові та життєвих циклах паразитів. Морфологічн адаптації. 

Пристосування ембріональних та ларвальних стадій. Розмноження, тривалість життя та цикли 

розвитку паразитів. 

Тема 3. Паразитофауна і середовище. Залежність складу паразитарної спільноти від віку 

тварини, сезону року, харчування та способу життя хазяїна. 

Тема 4. Взаємодія між паразитом та хазяїном. Проблема виду у паразита. Реакція хазяїну, 

імунітет. 
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Тема 5. Зооантропонози з аліментарним механізмом передачі. 

Тема 6. Зооантропонози з трансмісивним механізмом передачі. 

Тема 7. Зооантропонози з контактним та трансплацентарним механізмом передачі. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань з курсу «Зооантропонози та еволюційна паразитологія» здійснюється 

на кожному лабораторному занятті відповідно з конкретними цілями кожної теми і включає 

перевірку знань теоретичного матеріалу та практичних навичок з теми, що передбачається робочою 

програмою: 

– усного опитування; 

– вирішення ситуаційних завдань (усного, письмового або тести); 

– демонстрації окремих збудників пат. препаратах по завданню викладача; 

– виконання замальовок, схем та перевірка робочих зошитів для лабораторних занять. 

Підсумковий контроль знань з курсу «Зооантропонози та еволюційна паразитологія» 

здійснюється під час проведення заліку, який здійснюється в усно-практичній формі та письмовій. У 

студентів з’ясовують знання теоретичного і практичного матеріалу згідно залікової програми, а 

також виконання засвоєних практичних навичок, вміння застосувати їх у практичній діяльності. 

Передбачено проведення підсумкового тестування за програмою навчальної дисципліни через 

університетську платформу Moodle. 

 



95 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Безпечність та якість продукції тваринного походження 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Безпечність та якість продукції тваринного 

походження 

Назва компетентностей, на розвиток яких 

спрямована дисципліна 

ЗК 07. Здатність проведення досліджень на 

відповідному урівні.  

СК 19.Здатність здійснювати просвітницьку 

діяльність серед працівників галузі та населення.  

СК 20. Здатність організовувати, здійснювати і 

контролювати документообіг під час професійної 

діяльності. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, обговорення, дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 6 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211«Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

11 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо вивчених дисциплін: Вступ до фаху; 

Екологія у ветеринарній медицині; Анатомія 

свійських тварин; Цитологія, гістологія, ембріологія; 

Гігієна тварин; Професійна етика та благополуччя 

тварин; Ветеринарна мікробіологія та імунологія; 

Ветеринарно-санітарна експертиза; Ветеринарна 

фармакологія та токсикологія 

Викладач к. вет. н., доцент Фурман Світлана Володимирівна 

к. вет. н., доцент Згозінська Оксана Анатоліївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної 

експертизи та зоогігієни 

 

Результати навчання  

РН 12. Знати правила та законодавчі нормативні акти щодо нагляду і контролю виробництва, 

зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного і рослинного походження. 

РН 19. Здійснювати просвітницьку діяльність серед працівників галузі та населення. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Вступ. Поняття про безпечність та якість харчових продуктів 

Законодавство України щодо контролю безпечності та якості харчових продуктів. 

Характеристика показників безпечності та якості і харчових продуктів. Класифікація показників 

якості (масова частка вологи та сухих речовин, масова частка білка, жиру (ліпідів), вуглеводів, вміст 

вітамінів та мінеральних речовин та безпечності (наявність патогенних мікроорганізмів, гранично 

допустимі концентрації токсичних елементів, пестицидів, нітратів, нітритів, мікотоксини, 
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антибіотики, гормональні препаратів та радіонуклідів), показники повноцінності (поживна та 

біологічна цінність), енергетична цінність та показники гігієнічної безпеки. 

Тема 2. Поняття про якість продуктів тваринництва. 

Якісні характеристики харчового продукту   

Вимоги на ціонального та європейського законодавства до безпечності та якості харчових 

продуктів. Мінімальні специфікації якості харчових продуктів. Якісні характеристики харчового 

продукту (органолептичні, біологічні, фізичні, хімічні). Контроль механізмів імпорту та 

сертифікаційних процедур, пов’язаних із захистом здоров’я тварин, людей і екосистем у країні-

імпортері. 

Тема 3. Поняття про безпечність продуктів тваринництва 

Забруднення харчових продуктів радіонуклідами, нітратами, нітритами, нітрозосполуками, 

важкими металами, пестицидами. Біобезпека харчових продуктів, що містять генетично-

модифіковані організми та харчові добавки. Мікотоксини, антибіотики та гормональні препаратиу 

продуктах тваринного походження. Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Порядок 

і періодичність контролю харчових продуктів за показниками безпечності (система НАССР). 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань з курсу «Безпечність та якість продукції тваринного походження» 

здійснюється під час лабораторних відповідно до робочої програми: опитування (проведення 

лабораторних досліджень продукції тваринного походження), поточні контрольні роботи (тести), 

виконання самостійної роботи. 

Підсумковий контроль знань з курсу «Безпечність та якість продукції тваринного походження» 

здійснюється на підставі проведення заліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни 

через університетську платформу Moodle. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Діагностика вагітності і неплідності тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Діагностика вагітності і неплідності тварин 

Назва компетентностей, на розвиток яких 

спрямована дисципліна 

СК07. Здатність організовувати і проводити 

лабораторні та спеціальні діагностичні 

дослідження й аналізувати їх результати.  

СК08. Здатність планувати, організовувати та 

реалізовувати заходи з лікування тварин різних 

класів і видів, хворих на незаразні, інфекційні та 

інвазійні хвороби.  

СК09. Здатність проводити акушерсько-

гінекологічні та хірургічні заходи і операції.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

виконання ситуаційних завдань, обговорення, 

дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 6 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

11 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати з попередньо 

прослуханих дисциплін: Біофізика; Цитологія, 

гістологія, ембріологія; Біохімія тварин з 

основами фізичної та колоїдної хімії; Анатомія 

свійських тварин; Фізіологія тварин; 

Патологічна фізіологія тварин; Клінічна 

діагностика хвороб тварин; Акушерство, 

гінекологія та біотехнологія відтворення твари. 

Викладач к.вет.н., доцент Ревунець А. С. 

к.вет.н., доцент Грищук Г. П. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Акушерства і хірургії 

 

Результати навчання 

РН 05. Установлювати зв’язок між клінічними проявами захворювання та результатами 

лабораторних досліджень. 

РН 07. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання та 

годівлі виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання чи розведення тварин. 

РН 15. Знати правила зберігання різних фармацевтичних засобів та біопрепаратів, шляхів їх 

ентерального чи парентерального застосування, розуміти механізм їх дії, взаємодії та комплексної дії 

на організм тварин. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Вагітність. Методи діагностики. 

1. Порівняльні методи діагностик яєчників і матки домашніх тварин. Анатомічні, гістологічні та 

фізіологічні особливості статевих органів неплідних і вагітних самиць свійських тварин.  

2. Класифікація методів діагностики вагітності. Діагностика вагітності за змінами в крові та 

складом цервікального слизу, молока і волосу. Цитологічні методи дослідження вагітності за 

відбитками з піхви, шийки матки. Діагностика вагітності та неплідності у корів та телиць, овець та 

кіз, кобил, свиней, м’ясоїдних і кролів. 

Тема 2. Використання сонографії для покращення показників відтворення тварин. 

1. Характеристика приладу. Методика та ефективність застосування сонографії. 

2. Значення УЗД діагност и вагітності різних видів тварин. Використання сонографії для 

покращення показників відтворення у корів, кобил, овець та кіз, свиней, м’ясоїдних та кролів. 

Тема 3. Методи підвищення заплідненості тварин. 

1. Методи підвищення заплідненості у корів, у овець та кіз, свиней, м’ясоїдних та кролів. 

Тема 4. Ветеринарна гінекологія. Методи гінекологічного дослідження. 

1. Загальні та спеціальні методи гінекологічного дослідження. 

2. Лабораторні методи гінекологічного дослідження. 

Тема 5. Неплідність. Характеристика різних форм неплідності. 

1. Причини неплідності у тварин. Класифікація неплідності у тварин. 

2. Діагностика хвороб, що обумовлюють неплідність. Інфекційні та інвазійні статеві хвороби: 

причини, симптоми, діагностика, лікування та профілактика.  

Тема 6. Профілактика акушерських та гінекологічних хвороб тварин. 

1. Значення профілактики акушерських та гінекологічних хвороб для тваринництва.  

2. Профілактика акушерських та гінекологічних хвороб тварин різних видів. Діагностика та 

диференційна діагностика акушерських і гінекологічних хвороб тварин. 

3. Розробка заходів профілактики гінекологічних захворювань. Стимуляція і синхронізація 

статевої охоти. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань здійснюється в процесі вивчення дисципліни у вигляді: наскрізного 

опитування під час лабораторних занять (термінологічний контроль, робота з анатомічними 

препаратами, муляжами, тваринами); тестування; підготовки презентації або реферату 

(індивідуально); вирішення ситуаційних завдань (діагностика вагітності та неплідності тварин, аналіз 

причин неплідності, запровадження заходів для підвищення заплідненості тварин). 

Підсумковий контроль здійснюється на підставі проведення заліку у формі тестування за 

програмою навчальної дисципліни. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Хірургічна патологія продуктивних тварин 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Хірургічна патологія продуктивних тварин 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

СК 02. Здатність використовувати 

інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, 

лабораторне обладнання та інші технічні засоби 

для проведення необхідних маніпуляцій під час 

професійної діяльності. 

СК 03. Здатність дотримуватися правил 

охорони праці,асептики та антисептики під час 

фахової діяльності. 

СК 04. Здатність проводити клінічні 

дослідження з метою формулювання висновків 

щодо стану тварин чи встановлення діагнозу. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

виконання ситуаційних завдань, обговорення, 

дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 6 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

11 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здобувачу вищої освіти для успішного навчання 

та опанування компетентностями з дисципліни 

«Хірургічної патології продуктивних тварин», 

необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Біофізика; 

Неорганічна і органічна хімія; Біохімія тварин з 

основами фізичної та колоїдної хімії; Анатомія 

свійських тварин; Цитологія, гістологія, 

ембріологія; Фізіологія тварин; Клінічна 

діагностика хвороб тварин; Ветеринарна 

фармакологія і токсикологія, Оперативна 

хірургія, топографічна анатомія, Акушерство, 

гінекологія і біотехнологія відтворення, Загальна 

і спеціальна хірургія. 

Викладач к.вет.н., доцент Ковальчук Ю. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Кафедра акушерства і хірургії 

 

Результати навчання  

РН 02. Використовувати інформацію із вітчизняних та іноземних джерел для розроблення 

діагностичних, лікувальних і підприємницьких стратегій. 
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РН 03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в організмі тварин у 

нормі та за патології. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Загальна хірургія. 1. Вступ. Сучасні проблеми хірургічної патології у продуктивних тварин. 

Травми у тварин, їх види. Травматизм, його класифікація. Профілактика травматизму.  Хірургічна 

інфекція, її перебіг та лікування у продуктивних тварин. Відкриті та закриті механічні пошкодження. 

Тема 2. Спеціальна хірургія. 1. Хірургічні хвороби в ділянці голови. Масові хвороби очей 

(кон’юнктивіти, кератити, керато-кон'юнктивіти та кон'юнктиво-кератити. Переломи кісток черепа і 

рогів. Актиномікоз. Запалення придаткових пазух голови. 2. Хірургічні хвороби в ділянці черевної 

стінки. Зміщення сичуга у великої рогатої худоби. Грижі у телят і поросят. Післякастраційні 

ускладнення у бугаїв, кнурів, баранів. 3. Хірургічні хвороби в ділянці таза і хвоста. Перелом 

хвостових хребців і некроз хвоста. Переломи кісток таза, крижової кістки та параплегія тазових 

кінцівок. Розтяг крижово-клубового зчленування. Рани, атрезія, ректальний пролапс (діагностика і 

лікування). 4. Новоутворення. Доброякісні новоутворення на статевому члені у бугаїв. Злоякісні 

утворення у продуктивних тварин. 5. Хірургічні хвороби молочної залози.  Звуження соскового 

каналу. Абсцес та флегмона вимені. Фурункульоз, актиномікоз та папіломатоз молочної залози. 

Тема 3. Хвороби копитець. 1. Анатомо-фізіологічнні особливості копитець продуктивних тварин. 

Хірургічні хвороби в ділянці вінчика, міжпальцьового склепіння і м'якуша. Хвороби основи шкіри 

копитець. Хірургічні хвороби глибоких структур копитець. 2. Контроль за станом копитець. 

Особливості розчищення копитець. Ортопедичне підковування великої рогатої худоби. Масові 

лікувально-профілактичні заходи при хворобах копитець. Копитцеві ванни. Профілактика хвороб 

копитець у промислових комплексах та невеликих фермерських господарствах. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань здійснюється в процесі вивчення дисципліни у вигляді: наскрізного 

опитування під час лабораторних занять (термінологічний контроль, робота з анатомічними 

препаратами, муляжами, тваринами); тестування; вирішення ситуаційних завдань (травматизм 

тварин, хірургічна інфекція, новоутворення, хірургічна патологія молочної залози, хвороби очей та 

ратиць). 

Підсумковий контроль здійснюється на підставі проведення заліку у формі тестування за 

програмою навчальної дисципліни. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Особливості діагностики інвазійних хвороб птахів 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Особливості діагностики інвазійних хвороб птахів 

Назва спеціальних компетентностей, 

на розвиток яких спрямована 

дисципліна 

СК 04. Здатність проводити клінічне дослідження з 

метою формулювання висновків щодо стану тварин 

чи встановлення діагнозу. 

CК 06. Здатність здійснювати відбір, пакування, 

фіксування і пересилання проб біологічного 

матеріалу для лабораторних досліджень. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 6 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

12 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо вивчених дисциплін: Патологічна 

фізіологія тварин; Патологічна анатомія та судова 

ветеринарія; Епізоотологія та інфекційні хвороби 

тварин; Паразитологія та інвазійні хвороби тварин; 

Клінічна фармакологія; Клінічна діагностика 

хвороб тварин 

Викладач к.вет.н., доцент Дубова Оксана Анатоліївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи 

та зоогігієни 

 

Результати навчання  

РН 4. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, приймати рішення щодо 

вибору ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин. 

РН 6. Розробляти карантинні та оздоровчі заходи, методи терапії, профілактики, діагностики та 

лікування хвороб різної етіології. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

 Тема 1. Трематодози (ехіностоматози, проноцефальози, шистосоматози) птахів. 

 Тема 2. Цестодози птахів. 

 Тема 3. Нематодози птахів (оксиуратози, аскаридатози, спіруратози)  

Тема 4. Нематодози птахів (стронгілятози, діоктофіматози, трихуратози) 

 Тема 5. Протоойні захворювання (саркомастигофорози, кокцидіози, піроплазмідози). 

Хвороби, що викликаються прокаріотами: мікоплазмози, бореліози. 
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Тема 6. Акарози (корости). Паразитиформні кліщі та їх роль в трансмісії векторних 

захворювань. 

Тема 7. Ентомози продуктивних тварин (сифункулятози). Міази. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань з курсу «Особливості діагностики інвазійних хвороб птахів» 

здійснюється на кожному лабораторному занятті відповідно з конкретними цілями кожної теми і 

включає перевірку знань теоретичного матеріалу та практичних навичок з теми, що передбачається 

робочою програмою: 

– усного опитування; 

– вирішення ситуаційних завдань (усного, письмового або тести); 

– демонстрації окремих збудників пат. препаратах по завданню викладача, 

– виконання замальовок, схем та перевірка робочих зошитів для лабораторних занять. 

Підсумковий контроль знань з курсу «Особливості діагностики інвазійних хвороб птахів» 

здійснюється під час проведення екзамену, який проводиться в усно-практичній формі та письмовій. 

У здобувачів вищої освіти з’ясовують знання теоретичного і практичного матеріалу згідно 

екзаменаційної програми, а також виконання засвоєних практичних навичок, вміння застосувати їх у 

практичній діяльності. 

Передбачено проведення підсумкового тестування за програмою навчальної дисципліни через 

університетську платформу Moodle. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Судова ветеринарія 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Судова ветеринарія 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

СК 06. Здатність здійснювати відбір, пакування, 

фіксування і пересилання проб біологічного матеріалу 

для лабораторних досліджень.  

СК 14. Здатність проводити судово-ветеринарну 

експертизу. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Другий (магістерський) рівень, 6 курс  

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
12 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Здобувач вищої освіти необхідні знання та результати 

навчання з попередньо прослуханих дисциплін: 

Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії; 

Анатомія свійських тварин; Цитологія, гістологія, 

ембріологія; Фізіологія тварин; Патологічна фізіологія 

тварин; Загальна та спеціальна хірургія тварин, 

Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення; 

Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин; 
Ветеринарно-санітарна експертиза; Внутрішні хвороби 

тварин; Патологічна анатомія  

Викладач к.вет.н., доцент Заїка Світлана Сергіївна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 
Анатомії і гістології 

 

Результати навчання  

РН 03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в організмі тварин у 

нормі та за патології. 

РН 04. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, приймати рішення щодо 

вибору ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин.  

РН 13. Розуміти логічну послідовність дій та вміти оформляти відповідну документацію під час 

проведення судово-ветеринарної експертизи. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та лабораторних завдань) 

Метою навчальної дисципліни «Судова ветеринарія» формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології. Судова ветеринарія використовує наукові ветеринарні знання на 

практиці для об’єктивних доказів в слідчому і судовому процесі. 
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Основні теми навчальної дисципліни «Судова ветеринарія»:  
1. Визначення судової ветеринарії, її значення у забезпеченні норм державної законності щодо 

вирішення спеціальних питань органами дізнання слідства та суду та в правовій підготовці 

ветеринарних спеціалістів. 

2. Історія судової ветеринарії, її зв'язок із судовою медициною, біологічними науками та 

ветеринарною медициною. Матеріал і методи досліджень судово-ветеринарної медицини. 

3. Чинні законодавчі акти та нормативні матеріали, що регулюють судово-ветеринарного експерта. 

Організація судової експертизи. Порядок призначення експертизи. Вибір особи експерта та порядок 

її відхилення. Обов'язки судового експерта. 

4. Судова експертиза матеріалів справ. Судово-ветеринарна експертиза речових доказів.  

5. Судова танатологія. Мета і завдання. Особливості судово-ветеринарного розтину трупів тварин. 

Оформлення документації.  

6. Судова травматологія.  

7. Судове акушерство. 

8. Судова токсикологія. 

9. Визначення виду тварин за будовою кісток, жиру, м'язів, волосу, складом крові, тощо.  

10. Визначення фальсифікації харчових продуктів.  

11. Судово-ветеринарна експертиза діяльності ветеринарного персоналу у разі виникнення і 

поширення заразних хвороб тварин (порушення правил карантину, транспортування тварин, інших 

правил та інструкцій).  

12. Судова деонтологія. Лікарські помилки. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань з курсу «Судова ветеринарія» здійснюється під час лекцій і 

лабораторних занять відповідно з конкретними цілями кожної теми і включає перевірку знань 

теоретичного матеріалу та практичних навичок з теми, що передбачається робочою програмою: 

усного та письмового опитування з використанням реальних моделей (термінологічний контроль, 

індивідуальні контрольні роботи та тести; вирішення ситуаційних завдань з питань судово-

ветеринарної експертизи. Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 

результатами поточної перевірки успішності, дорівнює 36-60 балам. 

Підсумковий контроль знань з курсу «Судова ветеринарія» здійснюється на підставі 

проведення заліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни через університетську 

платформу Moodle. Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення 

заліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. Мінімально можлива кількість 

балів, отриманих студентом на заліку дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Загальна оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку та балів, 

отриманих під час поточного контролю.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Профілактика внутрішніх хвороб тварин  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Профілактика внутрішніх хвороб тварин 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

ЗК 08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

СК 13. Здатність розробляти стратегії профілактики 

хвороб різної етіології 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, командна робота, 

виконання ситуаційних завдань, обговорення, 

дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 6 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

12 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: Анатомія 

тварин; Цитологія,гістологія, ембріологія; 

Патологічна фізіологія тварин, Клінічна діагностика 

хвороб тварин; Ветеринарна фармакологія і 

токсикологія; Клінічна біохімія; Внутрішні хвороби 

тварин. 

Викладач к.вет.н., доцент Русак В.С.  

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Внутрішніх хвороб тварин та фізіології 

 

Результати навчання  

РН 06. Розробляти карантинні та оздоровчі заходи, методи терапії, профілактики, діагностики та 

лікування хвороб різної етіології. 

РН 08. Здійснювати моніторинг причин поширення хвороб різної етіології, розробляти заходи, 

спрямовані на захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Предмет – профілактика внутрішні хвороби тварин (вступна). Методи дослідження тварин. 

Тема 2. Дослідження загального стану тварин. Симптоми і синдроми хвороб. Діагноз. Прогноз. 

Тема 3. Основні методи дослідження серця. Шуми серця. Дослідження периферичних судин.  

Артеріальний кров’яний тиск. 

Тема 4. Електрокардіографія та інші спеціальні методи дослідження серця. Аритмії серця. 

Тема 5. Значення, схема і методи дослідження дихальної системи. Дослідження верхніх дихальних 

шляхів. Дослідження грудної клітки. 

Тема 6. Значення дослідження крові. Фізичне дослідження крові. Хімічне дослідження крові. 

Тема 7. Дослідження морфологічного складу крові. Дослідження імунної системи. 
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Тема 8. Дослідження приймання корму і води. Апетит та його зміни. 

Тема 9. Дослідження передшлунків і сичуга. Дослідження шлунка. Дослідження кишечнику у 

тварин. Методи дослідження печінки у тварин. 

Тема 10. Дослідження нирок, сечового міхура, сечоводів і уретри. Клінічне значення дослідження 

сечі. 

Тема 11. Дослідження поведінки тварин, чуття і форм чутливості. Дослідження рухової сфери. 

Основи ветеринарної рентгенології. 

Тема 12. Діагностика порушень обміну вітамінів. Дослідження залоз внутрішньої секреції. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань здійснюється в процесі вивчення дисципліни у вигляді: наскрізного 

опитування під час лабораторних занять (термінологія; робота з реальними об’єктами – тварини 

віварію, контактного зоопарку, лабораторії тваринництва та клініки; фото- і відеоматеріалами); 

тестування; індивідуальних письмових контрольних робіт; вирішення ситуаційних завдань; 

підготовки презентації (індивідуально). 

Підсумковий контроль здійснюється на підставі проведення заліку у формі тестування за 

програмою навчальної дисципліни. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Органічне виробництво сільськогосподарської продукції 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Органічне виробництво сільськогосподарської 

продукції 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

СК 15. Здатність організовувати нагляд і контроль 

виробництва, зберігання, транспортування та 

реалізації продукції тваринного і рослинного 

походження 

СК 19. Здатність здійснювати просвітницьку 

діяльність серед працівників галузі та населення.  

СК 20. Здатність організовувати, здійснювати і 

контролювати документообіг під час професійної 

діяльності 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття, обговорення, дискусії 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 6 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

12 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо вивчених дисциплін: Вступ до фаху; 

Екологія у ветеринарній медицині; Гігієна тварин; 

Професійна етика та благополуччя тварин; 

Ветеринарно-санітарна експертиза. 

Викладач к. вет. н., доцент Фурман Світлана Володимирівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної 

експертизи та зоогігієни 

 

Результати навчання  

РН 12. Знати правила та законодавчі нормативні акти щодо нагляду і контролю виробництва, 

зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного і рослинного походження. 

РН 18. Знати правила підготовки фахової документації, законодавчі та нормативні акти щодо нагляду 

і контролю у галузі, здійснювати облікову звітність під час фахової діяльності.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Вступ. Поняття про виробництво органічної продукції. 

1.Законодавство України щодо виробництва органічної продукції. Сутність та принципи органічного 

сільського господарства.  

2.Передумови виникнення альтернативних видів сільськогосподарської практики. Альтернативні 

моделі господарювання.  
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3.Історія становлення органічного сільського господарства. Сучасні тенденції розвитку органічного 

сільського господарства. Досвід запровадження органічного землеробства. 

Тема 2. Особливості сертифікації органічного сільськогосподарського виробництва 

1.Особливості сертифікації органічного сільськогосподарського виробництва в Україні 

2.Процедура сертифікації органічного сільськогосподарського виробництва. 

3.Стандарти щодо виробництва органічної продукції, маркування органічної продукції 

Тема 3. Виробництво органічної продукції рослинного, тваринного походження, продукції 

бджільництва та аквакультури 

1.Концептуальні підходи до виробництва органічної продукції.  

2.Правила ведення органічного сільського господарства.  

3.Вимоги до виробництва органічної продукції тваринництва. 

4.Вимоги до виробництва органічної продукції бджільництва 

5.Вимоги до виробництва органічної продукції аквакультури 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання. 

Поточний контроль знань з курсу «Органічне виробництво сільськогосподарської продукції» 

здійснюється під час лекцій і лабораторних відповідно з конкретними цілями кожної теми і включає 

перевірку знань теоретичного матеріалу та практичних навичок з теми, що передбачається робочою 

програмою: опитування (робота з фото- і відеоматеріалами з виробництва органічної продукції), 

поточні контрольні роботи (тести); вирішення ситуаційних завдань. 

Підсумковий контроль знань з курсу «Органічне виробництво сільськогосподарської 

продукції» здійснюється на підставі проведення заліку у формі тестування за програмою навчальної 

дисципліни через університетську платформу Moodle. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Національне та міжнародне ветеринарне право 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Національне та міжнародне ветеринарне право 

Назва компетентностей, на розвиток яких 

спрямована дисципліна 

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня. 

СК 15. Здатність діяти у правовому полі, 

керуватися нормами законодавства. 

СК 19. Здатність здійснювати просвітницьку 

діяльність серед працівників галузі та населення. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень 6 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

12 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо вивчених дисциплін: Організація та 

економіка ветеринарної справи; Менеджмент 

здоров’я тварин; Безпека життєдіяльності та 

охорона праці; Екологія у ветеринарній медицині. 

Викладач Черниш Роман Федорович 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Правознавства 

 

Результати навчання  

РН 10. Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і підходи вирішення 

проблемних ситуацій професійного походження. 

РН 19. Здійснювати просвітницьку, превентивно-правову діяльність серед працівників галузі та 

населення. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Ветеринарне право в системі права України 

Тема 2. Джерела ветеринарного права 

Тема 3. Загальна характеристика суб’єктів ветеринарного права 

Тема 4. Правові засади державного регулювання та державного ветеринарного санітарного контролю 

та нагляду у галузі ветеринарної медицини 

Тема 5. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері ветеринарної медицини 

Тема 6. Правове регулювання ветеринарного обслуговування та охорона праці у процесі проведення 

ветеринарно-санітарних заходів 
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Результати оцінювання (форми, критерії) 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні знання, 

передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, що 

вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних 

теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних/ 

розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ контрольних/ індивідуальних завдань, 

значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та 

взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних студентом, 

складає 60 % від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення дисципліни – 36 балів. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Цивільний захист 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Цивільний захист 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

ЗК 12. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища.  

СК 03. Здатність дотримуватися правил охорони 

праці, асептики та антисептики під час фахової 

діяльності.  

СК 10. Здатність розробляти стратегії безпечного, 

санітарнообумовленого утримання тварин. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий (магістерський) рівень, 6 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

12 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо вивчених дисциплін: Безпека 

життєдіяльності та охорони праці, Неорганічна та 

органічна хімія, Ветеринарна вірусологія, 

Ветеринарна мікробіологія та імунологія; 

Біофізика. 

Викладач Житова Олена Петрівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Біології та захисту лісу 

 

Результати навчання  

РН 09. Здійснювати моніторинг щодо біологічного забруднення довкілля відходами тваринництва, 

матеріалами та засобами ветеринарного призначення. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

Тема 1. Загальна структура, основні завдання та перспективи розвитку цивільного захисту України. 

1. Правові та організаційні засади цивільного захисту  

2. Кодекс цивільного захисту, основні норми 

та положення  

3. Єдина державна система цивільного захисту 

та її складові. 

Тема 2. Надзвичайні ситуації, причини виникнення та складові системи їх моніторингу. 

1. Надзвичайні ситуації, їх класифікації. 

2. Джерела виникнення надзвичайних ситуацій. 

3. Запобігання надзвичайним ситуаціям. 
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Тема 3. Надзвичайні ситуації воєнного часу. Характеристика осередку ядерного зараження. 

1. Ядерна зброя. 

2. Осередок ядерного ураження. Уражаючи фактори ядерного вибуху  

3. Радіаційне ураження людей і тварин. 

Тема 4 – Тема 5. Надзвичайні ситуації воєнного часу. Характеристика зон хімічного та біологічного 

зараження. 

1. Зона та осередок хімічного ураження  

2. Класифікація отруйних речовин.  

3. Токсини. Фітотоксиканти. Сильнодіючі ядучі речовини. 

4. Осередок та зона бактеріологічного ураження. 

 

Тема 6. Основні принципи та заходи захисту населення і території у надзвичайних ситуаціях. 

1. Сутність та проведення рятувальних робіт. 

2. Особливості проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках радіаційного, 

хімічного та біологічного ураження. 

3. Організація проведення аварійно-рятувальних робіт в зоні НС. 

Життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

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

оцінювання.  

Поточний контроль включає перевірку знань теоретичного матеріалу з тем, що передбачається 

робочою програмою: усного та письмового опитування.  

Підсумковий контроль здійснюється на підставі проведення заліку у формі тестування з 

використанням університетської платформи Moodle. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метаболізм радіонуклідів та методи його дослідження 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Метаболізм радіонуклідів та методи його 

дослідження 

Назва компетентностей, на розвиток 

яких спрямована дисципліна 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

СК 04. Здатність проводити клінічні дослідження 

з метою формулювання висновків щодо стану 

тварин чи встановлення діагнозу. 

СК 07. Здатність організовувати і проводити 

лабораторні та спеціальні діагностичні 

дослідження та аналізувати їх результати. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття, ситуаційні завдання 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Другий, магістерський, 6 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

12 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Необхідні знання та результати навчання з 

попередньо вивчених дисциплін: Біофізика; 

Ветеринарна радіобіологія; Фізіологія тварин. 

Викладач к.біол. н., доцент Чала Інна Валентинівна 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання дисципліни) 

Паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи 

та зоогігієни 

 

Результати навчання  

РН 01. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини. 

РН 02. Використовувати інформацію із вітчизняних та іноземних джерел для розроблення 

діагностичних, лікувальних і підприємницьких стратегій. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем) 

1. Поняття про будову атомів, радіоактивний розпад, види розпаду та взаємодія іонізуючого 

випромінювання з речовиною. Будова ядра атомів: нейтрон, протон, електрони. Стабільні та 

радіоактивні ядра. Типи радіоактивного розпаду. Радіоактивні ізотопи. Взаємодія радіоактивного 

випромінювання з речовиною. 

2. Будова дозиметрів та радіометрів. Будова та принцип роботи детекторів. Методи ідентифікації 

радіоактивного випромінювання. Іонізаційний, сцинтиляційний, напівпровідниковий детектори. 

Переваги та недоліки кожного детектора. 

3. Радіочутливість та радіобіологічні синдроми. Фактори, що впливають на радіочутливість. Кістково-

мозковий, шлунково-кишковий та церебральний синдроми. 
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4. Променева хвороба: форми та стадії розвитку, клінічні симптоми. Дозиметричний, клінічний та 

лабораторні методи прогнозування радіоактивного ураження тварин. 

5. Методи управління радіочутливістю: радіопротектори та радіосенсибілізатори. 

6. Надходження радіонуклідів у екосистему. Всмоктування радіонуклідів у організмі тварин. 

Використання сорбентів для зменшення всмоктування радіонуклідів. 

7. Перехід радіонуклідів у органи та тканини. Перехід радіонуклідів у продукцію тваринництва: м'ясо, 

молоко, яйця, мед. Перехід радіонуклідів у плід через різні види плацент ссавців. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі проведення заліку у 

формі стандартизованого тестування за програмою навчальної дисципліни. Залікові завдання 

дозволяють перевірити розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв’язків між окремими розділами.  

Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних за 

результатами перевірки успішності під час поточного контролю впродовж семестру, в сумі не 

досягла 36 балів. Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової перевірки успішності, дорівнює 36- 60 балам.  

Підсумкові бали за залік (округлені до цілого числа) складаються із суми балів за відповіді на 

тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом на екзамені дорівнює 24, 

максимальна можлива – 40. 

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

отриманих під час поточного контролю. 

Поточний контрользнань з курсу «Метаболізм радіонуклідів та методи його дослідження» 

здійснюється на кожному практичному занятті відповідно з конкретними цілями кожної теми і 

включає перевірку знань теоретичного матеріалу та практичних навичок з теми, що передбачається 

робочою програмою: 

- усного опитування; 

- проведення практичної роботи з дозиметричними та радіометричними приладами під час л занять, 

проведення розрахункових робіт на визначення всмоктування, накопичення та виведення 

радіонуклідів з організму тварин; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

– визначення доз опромінення та радіоактивності у об’єктах навколишнього середовища. 

– реалізація знань, одержаних у результаті самостійної роботи. 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) із курсу «Метаболізму 

радіонуклідів та методів його дослідження» здійснюється відповідно до системи організації 

навчального процесу. 

Кількість балів всього за поточний контроль є сумую балів, одержаних за кожну тему, включно 

з самостійною роботою. Таким чином максимально за навчальну роботу протягом семестру студент 

може набрати 60 балів. Мінімальна кількість балів за поточний контроль, яка дозволяє студенту 

пройти підсумковий контроль, є 36 балів. 

Підсумковим контролем є залік. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати на 

заліку – 40 балів, мінімальна кількість балів, за якої залік є зарахованим – 24 бали. Залікова робота 

проводиться у письмовому вигляді з елементами розрахункової роботи. 

Таким чином за навчальну роботу та підсумковий контроль разом студент може набрати 

максимально 100 балів.  

До заліку допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною 

програмою, при вивчені матеріалу набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.  

 


