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ВСТУП 

 
«Внутрішні хвороби тварин» – профілюючий предмет, який 

формує лікаря ветеринарної медицини високої кваліфікації з 
глибокими теоретичними знаннями, логічним мисленням, що вміє 
аналізувати динаміку розвитку патологічного процесу, зробити 
висновок про суть хвороби, тобто, поставити діагноз, обґрунтування 
курсу лікування. 

Вчення про внутрішні хвороби тварин формує лікарське 
мислення. Значення цього вчення виходить за межі проблеми 
профілактики і лікування внутрішніх хвороб тому, що методи і засоби 
знаходять досить широке застосування і в інших областях 
Ветеринарної медицини. Практична значимість дисципліни полягає у 
масовості цих хвороб, які займають переважне місце у патології 
тварин, наносячи великі економічні збитки. 

Важливим у діяльності лікаря ветеринарної медицини є його 
практичні навички, оскільки висококваліфікований лікар має бути не 
лише теоретиком, а й практиком.  

У Поліському національному університеті після вивчення 
основних розділів дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», 
відповідно до навчального плану, в 10-му семестрі кожен студент 
виконує курсову роботу у вигляді історії хвороби. Для цього 
проводяться певні клінічні дослідження хворої тварини, дослідження 
крові, сечі, фекалій та інші дані лабораторних досліджень 
пов’язуються з клінічними ознаками та дається детальний висновок 
про стан органів та систем організму тварини, яку досліджують. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Курсова робота з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин» є 
письмово виконаною самостійною навчально-дослідницькою 
роботою, що розкриває теоретичні аспекти і практичні навички у 
майбутнього фахівця з обраної теми. 

Мета курсової роботи полягає у підготовці здобувачів вищої 
освіти до самостійного виконання дослідницької роботи, в оволодінні 
практичними навичками фахівця з ветеринарної медицини та у 
розвитку їх творчого і професійного потенціалу. 

Курсова робота у процесі навчання здобувача вищої освіти може 
розглядатися як один з етапів оволодіння методикою науково-
дослідницької діяльності, який виконується за активної допомоги і 
консультації викладача-керівника. Він базується на проведенні 
загальних та спеціальних досліджень тварин, з метою встановлення 
діагнозу хвороби, призначенні відповідного лікування та встановленні 
його ефективності, а також на вивченні наукових джерел з обраної 
теми і методичних рекомендацій до виконання курсової роботи. 

Виконання курсової роботи вимагає від студента не тільки знань 
загальної і спеціальної літератури з теми дослідження, але й уміння 
аналізувати, рецензувати наукові досягнення в досліджуваній галузі 
науки, пов’язувати питання теорії з практикою, здійснювати 
статистичні та інші розрахунки й оцінки, робити узагальнення, 
висновки і рекомендації. 

Курсова робота з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин» в 
системі професійної підготовки майбутніх фахівців з ветеринарної 
медицини виконується в 10-му семестрі у вигляді «Історії хвороби» з 
проведенням курації хворої тварини.  

Ведення історії хвороби – невід’ємна частина повсякденної 
роботи лікаря ветеринарної медицини.  

Мета проведення курації хворої тварини – це розвиток у 
майбутніх лікарів клінічного мислення, вміння використовувати на 
практиці теоретичні знання під час розв’язання діагностичних та 
лікувальних завдань, навчання основ ветеринарної терапії, уміння 
проводити маніпуляції з хворою твариною згідно «Європейської 
конвенції про захист хребетних тварин» (Страсбург, 1985). 
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Під час курації хворої тварини майбутні лікарі 
ветеринарної медицини закріплюють практичні навички з повного 
обстеження хворої тварини, яке передбачає: анамнез, клінічне 
обстеження, відбір та дослідження патологічного матеріалу, 
проведення диференційного діагнозу. Історія хвороби відображає 
уміння здобувача вищої освіти послідовно вивчати всі відомості про 
тварину, правильно аргументувати й формулювати діагноз, проводити 
обґрунтовану диференційну діагностику, логічно ставити остаточний 
діагноз, призначати адекватне лікування. 

Завдання курсової роботи: 
– закріплення, поглиблення і розширення теоретичних знань 

студентів та їх практичних умінь і навичок відповідно до змісту 
дисципліни; 

– формування умінь самостійно проводити наукове дослідження, 
аналізувати і критично оцінювати досліджуваний науковий таі 
практичний матеріал; 

– вироблення у здобувачів вищої освіти навичок базової 
дослідницькоїта самостійної роботи, пов’язаної з пошуком, 
систематизацією йузагальненням наявної наукової і навчальної 
літератури; 

– розвиток наукового мислення і творчих здібностей студентів, а 
також навичок практичного застосування теоретичних знань; 

– ознайомлення з методами і методикою проведення наукового  
дослідження та обробки його результатів. 

– підготовка студентів до складнішого завдання – виконання 
кваліфікаційної роботи. 

У процесі виконання курсової роботи здобувачі вищої освіти 
розвивають і вдосконалюють такі спеціальні компетентності: 

СК02. Здатність використовувати інструментарій, спеціальні 
пристрої, прилади, лабораторне обладнання та інші технічні засоби 
для проведення необхідних маніпуляцій під час професійної 
діяльності.  

СК04. Здатність проводити клінічні дослідження з метою 
формулювання висновків щодо стану тварин чи встановлення 
діагнозу. 
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СК08. Здатність планувати, організовувати та реалізовувати 
заходи з лікування тварин різних класів і видів, хворих на незаразні, 
інфекційні та інвазійні хвороби. 

СК13. Здатність розробляти стратегії профілактики хвороб різної 
етіології. 

Здобувач вищої освіти повинен уміти творчо використовувати 
здобуті знання, самостійно робити узагальнення, удосконалювати 
навички літературного викладу своїх думок із використанням 
загальнонаукової термінології. 

Програмні результати навчання при написанні курсової роботи: 
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 06. Розробляти карантинні та оздоровчі заходи, методи 
терапії, профілактики, діагностики та лікування хвороб різної 
етіології. 

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 21. Формулювати висновки щодо експлуатації та лікування 
тварин різних класів і видів, профілактики їх заразних та незаразних 
хвороб.  

 
2. КЕРІВНИЦТВО КУРСОВОЮ РОБОТОЮ 

Виконання курсової роботи контролює керівник – викладач 
кафедри. Відсутність керівника не допускається. 

Завдання керівника – консультувати щодо проведення 
лабораторних досліджень, встановлення вірного діагнозу, 
призначення, сприяти формуванню наукового мислення, 
самостійності думок, творчих навичок, розвитку мови здобувачів 
вищої освіти; навчити докладати і роз’яснювати зміст своєї роботи, 
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обґрунтовувати призначене лікування та його доцільність і 
аргументувати висновки. 

Функції керівника: 
– допомагає в проведенні лабораторних досліджень, 

встановленні точного діагнозу і, відповідно, формулюванні теми 
курсової роботи; 

– формулює завдання на виконання курсової роботи; 
– надає допомогу у формулюванні мети і завдань дослідження, 

контролює хід виконання роботи, але не пропонує готових рішень; 
– рекомендує необхідну для вивчення наукову, методичну та 

спеціальну літературу; 
– систематично контролює хід роботи та виконання завдань; 
– перевіряє остаточний варіант курсової роботи, рецензує і 

оцінює роботу. 
 

3. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
Вибір теми – досить важливий етап підготовки курсової роботи. 

При цьому необхідно враховувати: 
– відповідність теми курсової роботи діагнозу хворої тварини, 

поставленому за результатами проведених досліджень; 
– наявність можливостей використання у ході дослідження 

конкретного дослідного матеріалу; 
– відповідність теми курсової роботи науковим інтересам та 

можливостям студента. 
Вибір загального напряму та тематики дослідження при 

виконанні курсової роботи здійснюється студентом на основі 
орієнтовного переліку тем, запропонованих керівником (викладачем 
кафедри) та з урахуванням особистих наукових уподобань студентів. 
Орієнтовні тематики курсових робіт представлені у ДОДАТКУ А. 

 
4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ 

РОБОТИ 
Курсова робота виконується студентами в поза аудиторний час. 

Строк виконання встановлюється навчальним планом. За кожним 
студентом закріплюється хвора тварина, яка протягом 2-3 діб, 
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повинна бути клінічно обстежена з лабораторним аналізом крові, 
сечі тощо. 

Об'єм написання курсової роботи 25 – 30 сторінок рукописного 
тексту (машинопис на 20-25 сторінок). Текст розміщують на 
стандартних листках формату А4 з полями: верхнє та нижнє – 2 см. 
ліве – 3 см, праве – 1,5 см. Текст розміщується на одній стороні листа. 
Заголовки виділяють великими літерами. Схема виконання курсової 
роботи наводиться в ДОДАТКУ Б 

При написанні курсової роботи студент повинен 
використовувати спеціалізовану літературу за обраною темою. 

Список використаних джерел формується здобувачем освітнього 
ступеня за вибором одним із таких способів: 

− у порядку появи посилань у тексті; 
− в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або 

заголовків; 
− у хронологічному порядку. 
Бібліографічний опис списку використаних джерел 

оформлюється відповідно до вимог Національного стандарту України 
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 
посилання. Загальні положення та правила складання» (ДОДАТОК В). 

Список використаних джерел у курсовій роботі має налічувати 
не менше 15 найменувань. 

Додатки оформлюються як продовження курсової роботи і 
розміщуються після списку використаних джерел. До додатків може 
включатися допоміжний матеріал, необхідний для повноти 
сприйняття курсової роботи. 

Курсова робота повинен мати тверду обкладинку 
(швидкозшивач) та титульний лист (акуратно підписаний). 

Після перевірки курсової роботи проводиться її захист. Робота 
подається керівнику щонайменше за тиждень до захисту. Курсову 
роботу переглядає викладач – керівник курсової роботи відповідно до 
критеріїв її оцінювання і виставляє попередню оцінку. Відзначаються 
позитивні сторони і недоліки роботи, допущена чи не допущена вона 
до захисту, виставляються відповідні бали щодо оформлення 
пояснювальної записки та ілюстрованої частини. Керівник, 
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перевіривши роботу, може повернути її для доопрацювання 
разом із письмовими зауваженнями. 

Студент повинен усунути виявлені недоліки у встановлений 
термін, після чого робота остаточно оцінюється. Інші позитивно 
оцінені проект допускаються до захисту. 

Здобувач вищої освіти здає оформлену курсову роботу на 
кафедру у встановлені терміни, про що старший лаборант робить 
запис у журналі реєстрації курсових робіт. 

 
5. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Захист курсової роботи відбувається прилюдно перед комісією, 
яка складається з трьох осіб, а саме: завідувача кафедри, наукового 
керівника проекту і викладача, який викладає дисципліну.  

Склад комісії щодо захисту курсових робіт затверджується 
рішенням кафедри, на якій виконується робота. 

Результати курсової роботи представляються студентом у 
доповіді, яка публічно виголошується під час захисту. 

Слід пам’ятати, що захист роботи – це не тільки демонстрація 
знань літератури, яка має пряме відношення до теми праці, не тільки 
звіт з вузької спеціальної теми, але й своєрідний екзамен зі 
спеціальності, в якому студент зобов’язаний виявити свою ерудицію у 
володінні категоріями та поняттями з дисципліни. 

 
5.1. Організація процесу захисту 

Захист проекту здійснюється за встановленим графіком перед 
комісією у складі завідувача кафедри, наукового керівника та 
викладача кафедри у терміни, передбачені розпорядженням деканату. 
До захисту студент отримує свою роботу, знайомиться з рецензією й 
готується аргументовано відповісти на зауваження й запитання. 

Процес захисту включає такі змістовні частини: 
1. Оголошення індивідуальної інформації (ПІП, курс, група). 
2. Тема курсової роботи. 
3. Коротке (до 5 хвилин) усне повідомлення автора курсова 

робота про проведене дослідження і його основні результати. У 
повідомленні повинні бути представлені: цілі та завдання роботи; 
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ступінь вивченості теми; основні результати роботи і висновки; 
пропозиції автора. 

4. Відповіді на запитання членів комісії. Кожний член комісії 
може задати до трьох питань. 

У процесі захисту членами комісії оцінюється глибина знань 
студентом досліджуваної теми, уміння вести дискусію, 
обґрунтовувати й відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на 
поставлені запитання. 

Потрібно мати на увазі, що остаточна оцінка залежить від 
захисту й може бути як вищою, так і нижчою за попередню. Оцінки 
оголошуються і виставляються викладачем у відомість і залікову 
книжку студента. 

 
5.2. Критерії оцінювання курсової роботи 

Оцінюється курсова робота членами комісії після її захисту 
студентом за 100-бальною шкалою з наступним переведенням даних 
100-бальної шкали оцінювання в чотирьохбальну шкалу та шкалу за 
системою ECTS. 

Загальна кількість балів включає оцінки: 
− змісту, власних результатів досліджень, оформлення курсової 

роботи  (до 60 балів); 
− захисту курсової роботи (до 40 балів). 
Критерії оцінювання змісту, власних результатів досліджень, 

оформлення курсової роботи: 
55–60 балів – зміст курсової роботи відповідає темі; розділи  

опрацьовані в повному обсязі, результати виконаних 
завдань/досліджень і висновки характеризується логічністю викладу 
теоретичних і практичних знань; залучені матеріали фахових видань, 
монографій, збірників тез; етика посилань дотримана; співпраця з 
керівником дотримана; оформлення курсової роботи відповідає 
вимогам до тексту, шрифту, полів, оформленню списку літератури, 
таблиць, рисунків; стилістичні і граматичні  норми дотримано. 

45–54 балів – матеріал окремих розділів курсової роботи 
неповний, аналіз конкретний, але з невисоким рівнем його 
інформаційного забезпечення; залучені матеріали навчальних 
підручників та посібників, періодичних видань; етика посилань 
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дотримана частково; зауваження  керівника враховані; курсова 
робота, в основному, оформлена згідно з установленими вимогами, 
але є незначні помилки і неточності.  

36–44 балів – зміст окремих розділів роботи не відповідає темі, 
результати виконаних завдань/досліджень і висновки окремих тем не 
мають логічного викладу теоретичних і практичних знань; відсутній 
чіткий опис процедури проведення досліджень; не дотриманий 
регламент виконання роботи; зауваження  керівника частково 
враховані; курсова робота, в основному, оформлена згідно з 
установленими вимогами, але якість табличного та ілюстративного 
матеріалу погана, є стилістичні та граматичні помилки 

1–35 бали – зміст більшості розділів курсової роботи не 
відповідають темі; аналіз поверхневий, інформаційні дані 
використано недостатньо і пасивно; залучені матеріали лише 
навчальних підручників та посібників, етика посилань не дотримана; 
співпраця з керівником недотримана; курсова робота оформлена 
неохайно з грубими порушеннями установлених вимог. 

Критерії оцінювання захисту курсової роботи: 
35–40 балів – студент виявляє глибокі знання з теми курсової 

роботи; бездоганно відповідає на всі поставлені питання; 
аргументовано захищає свою позицію; відмінно володіє культурою 
презентації власних досліджень і застосування мультимедійної 
техніки. 

28–34 балів – доповідь змістовна; студент дає відповіді на всі 
поставлені питання, але у відповідях не може вийти за межі теми; 
послідовність висвітлення алгоритму доповіді недотримана; якість 
презентації добра. 

21–27 балів – доповідь студента незмістовна; відповіді на 
питання нечіткі та неоднозначні; знання студента по темі мають 
загальний характер; регламент виступу порушений; якість презентації 
задовільна. 

1–20 балів – студент не володіє матеріалом курсової роботи; 
доповідь побудована нелогічно, без послідовності викладу основних 
результатів досліджень; студент неспроможний надати відповіді на 
поставлені питання; якість презентації незадовільна.  
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За результатами оцінки змісту, власних результатів 
досліджень, оформлення, захисту курсової роботи виставляється 
загальний бал за 100-бальною шкалою, який записується на 
титульному аркуші курсової роботи та проставляється в 
екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.  
 

Загальна шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума 

балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  75-81 С 
64-74 D задовільно  60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного  
складання 

не зараховано  
з можливістю 
повторного 
складання 

1-34 F 
незадовільно  

з обов’язковим повторним  
вивченням дисципліни 

не зараховано 
з обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 
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Додаток А 

 
ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 

1.Тимпанія рубця. 
2.Гастроентерит телят, поросят. 
3.Травматичний 
ретикулоперикардит ВРХ  
4.Травматичний 
ретикулоперитоніт у кози. 
5.Закупорка книжки у ВРХ. 
6.Диспепсія телят, проста. 
7.Диспепсія поросят. 
8.Гіпокальціємія у корів. 
9.Білом’язева хвороба поросят. 
10.Білом’язева хвороба телят. 
11.А гіповатаміноз телят  
12.Аліментарна анемія поросят. 
13.Д гіповітаміноз у молодняка. 
14.Пієлонефрит у кішки 
15.Гіпоглікемія поросят. 
16.Сечокам’яна хвороба птахів. 
17.Гіпокупроз у ВРХ 
18.Енцефаломієліт. 
19.С.гіповітаміноз хутр. звірів 
20.Остеодистрофія у корів. 
21.Гіпокобальтоз ВРХ.  
22.Бронхопневмонія ягнят. 
23.Атонія ВРХ. 
24.Нефроз собак. 

25.Крупозна пневмонія великої 
рогатої худоби. 
26.Гіпотонія передшлунків у 
кози. 
27.Токсична диспепсія у телят. 
28.Нефрит у бичка на відгодівлі. 
29.Крупозна пневмонія у коня. 
30.Кетоз у  корів. 
31.Хронічна ниркова 
недостатність у котів 
32.Холелітіаз у собак. 
33.Гепатоз у собак. 
34.Гепатит у бичка. 
35.Гнійна пневмонія у коня. 
36.Бронхіт овець. 
37.Трахеїт корів. 
38.Еклампсія у норок. 
39.Гостре розширення шлунка у 
коня. 
40.Закупорка стравоходу. 
41.Ларингіт телят. 
42.Епілепсія у собак. 
43.Гайморит собак. 
44.Цукровий діабет у кота 
45.В2 гіповітаміноз у курей 
46.Катаральна 
бронхопневмонія. 
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Додаток Б 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

Кафедра внутрішніх хвороб тварин 
 
 

КУРСОВА РОБОТА 
(ІСТОРІЯ ХВОРОБИ) 

з навчальної дисципліни 
«ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ ТВАРИН» 

 на тему: 
________________________________________________ 

 
 
Виконав (ла) 
Студент (ка) _____ курсу ______ групи 
Галузі знань 21  «Ветеринарна медицина» 
Спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» 
Освітній ступінь «Магістр» 
 ____________________________________ 
(ПІБ студента або студентки) 
Керівник __________________________ 
____________________________________               
(ПІБ, посада, вчене звання, науковий ступінь) 
 
Національна шкала __________ 
Кількість балів____ ECTS_____ 
Члени комісії 
         ___________   ___________________ 

         (підпис)           (прізвище та ініціали) 
___________   _________________________ 
         (підпис)            (прізвище та ініціали) 
___________   _________________________ 

         (підпис)            (прізвище та ініціали 
 
Житомир 2020 
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Додаток В 

 
Розділ 1. Registratio 

1.Порядковий номер; 
2.Дата і час дослідження тварини; 
3.Вид тварини: 
4.Стать тварини; 
5.Вік тварини (місяць і рік народження): 
6.Кличка, Інвентарний номер, номер бирки і т.п.; 
8. Масть і прикмети тварини; 
9. Жива маса тварини; 
10.Порода і породність тварини; 
11.Продуктивність тварини; 
12.Власник тварини; 
13.Адреса власника і місцезнаходження тварини; 
14. Діагноз при надходженні на стаціонарне 

лікування.(первинний діагноз); 
15.Діагноз заключний; 
16.Результати лікування; 
17.Дата вибуття тварини з клініки; 
18.Кількість днів лікування; 
19.Підпис куратора. 
Примітка: якщо тварина в клініку надійшла здорова, то в графі заключного 

діагнозу хвороби пишуть: "Тварина клінічно здорова". 
 

Розділ 2. Anamnesis vitaeet anamnesis morbi 
A. Anamnesisde vita animalis  
Анамнез життя ‒ в цьому розділі необхідно надати наступні 

дані: 1) походження тварини (доморощене чи придбане); 2) умови 
догляду та утримання; 3) умови годівлі та водонапування, раціон на 
день обстеження, кратність годівлі, кількість кормів, хімічний склад 
кормів; 4) призначення тварини - дійна, на відгодівлі, робоча, 
характер експлуатації і т.п.; 5) вагітність на даний час; б) кількість 
лактацій; 7) які проводились діагностичні дослідження та 
профілактичні обробки (дата та результати); 8) санітарно-
епізоотичний стан господарства. 



 18 

В. Anamnesis de morbi animalis 
Анамнез хвороби включає дані про перенесені раніше хвороби, 

коли і за яких обставин захворіла тварина, в чому проявилось 
захворювання, які клінічні симптоми зникли на протязі захворювання, 
які з'явились, яка лікувальна допомога надавалась, ким та коли? 

 
Розділ 3. Exploratio propria clinical status praesents animalis 

В цьому розділі описують об'єктивні дані, отримані в день і час 
обстеження хворої тварини: 

A. Exploratio stains communis  
Проводять дослідження в наступній послідовності: Визначають 

температуру, частоту пульсу та дихання (ТПД) 
Записи ведуть щоденно в формі таблиці: 

Таблиця 
Добові коливання температури, частоти пульсу та дихання 

тварини 
Дата Т., °С ЧП, уд/хв. ЧД, рух/хв. 

ранок вечір ранок вечір ранок вечір 
1 2 3 4 5 6 7 

 
На основі даних таблиці будують графік добових коливань 

вище зазначених показників. 
Наприклад: 

Таблиця 
Добові коливання температури тіла, частоти пульсу та дихання 

телички "Чорнушка" з __________ по _________ р. 
Дата Т., °С ЧП, уд/хв. ЧД, рух/хв. 

 ранок вечір ранок вечір ранок вечір 
21.02 40,2 41,5 85 90 31 33 
22.02 40,0 40,8 65 60 20 23 
23.02 38,4 38,8 60 55 21 20 
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Визначення габітусу (Habitus) ‒ зовнішній вигляд тварини. При  

Визначення габітусу (Habitus) - зовнішній вигляд тварини. цьому 
визначають положення, тіла в просторі, тілобудову, вгодованість, 
конституцію, темперамент (тип вищої нервової діяльності), поведінку 
тварини (загальна реактивність); 

1. Дослідження стану кон'юнктиви та видимих слизових 
оболонок (звертають увагу на колір, ступінь напруження, вологість, 
наявність витікань); 

2. Дослідження шкірного покриву (при дослідженні звертають 
увагу на блиск, прилягання, густоту, еластичність, силу утримання в 
волосяних цибулинах, колір та вологість); 

3. Дослідження шкіри (визначають температуру, еластичність, 
запах, колір, наявність свербежу та паразитів, припухання, наявність 
висипів, порушення цілісності та функції шкіри; 

4. Підшкірна клітковина (звертають увагу на ступінь розвитку, 
наявність набряків, емфізем); 

5. Дослідження поверхневих лімфатичних вузлів та лімфосудин 
(визначають величину, форму, рельєф поверхні, консистенцію, 
чутливість, рухливість лімфовузла та шкіри, болючість, місцеву 
температуру); 



 20 

6. Дослідження рухового апарату (звертають увагу на 
постанову кінцівок, кульгавість, рухи, скелетні м'язи, кістки, суглоби, 
сухожилки, зв'язки, сухожильні піхви, бурси, хвіст, копита, вінчик, 
роговий башмак); 

7. У самок проводять дослідження вим'я (визначають форму, 
величину, стан волосяного покриву, колір шкіри, наявність порушень 
цілісності, висипів, набряки, температуру на симетричних ділянках, 
еластичність шкіри, консистенцію, болючість вимені, форму, об'єм 
дійок, їх чутливість, консистенцію, тонус сфінктера, сосковий канал, 
прохідність соскового каналу при здоюванні, цівку видоюваного 
молока. При дослідженні молока звертають увагу на колір, запах, 
консистенцію, наявність домішок та реакцію на мастит). 

 
B. Exploratio systematum et organorum singularinum 
В цьому підрозділі описують дані про стан окремих систем і 

органів на момент дослідження, в такій послідовності: 
 
1. Дослідження серцево-судинної системи. 
1.1. Збір анамнестичних даних по серцево-судинній системі; 
1.2. Дослідження серця: серцевий поштовх (огляд серцевої 

ділянки, сила серцевого поштовху, її величина, місце та характер), 
перкуторні межі (верхня, нижня, задня межа та межі відносної та 
абсолютної тупості), тони серця (чистота систолічного та 
діастолічного тонів. їх підсилення, ослаблення, роздвоєння, наявність 
перикардіальних, кардіопульмональних та екстраперикардіальннх 
шумів); 

1.3. Дослідження артеріального пульсу: результати огляду, 
пальпації (частота пульсу, тахікардія, брадикардія), якість пульсу 
(наповнення, напруженість, сила, ритм, аритмія, ниткоподібний і т.п.); 

1.4. Дослідження венного пульсу (ступінь наповнення, 
характер коливальних рухів, еластичність). 

2.  Дослідження дихальної системи. 
2.1. Дослідження дихальних рухів (частота, глибина, тип і ритм 

дихання, симетричність дихальних рухів, наявність задишки); 
2.2.  Дослідження верхніх дихальних шляхів та кашлю: 
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2.2.1. Дослідження носу (звертають увагу на наявність та 
характер носових витікань, видихуване повітря, стан ніздрів, крил 
носу та слизову оболонку); 

2.2.2. Дослідження придаткових порожнин (верхньощелепова, 
лобна). Встановлюють їх конфігурацію, місцеву температуру, 
чутливість цих порожнин та зміни кісткової тканини); 

2.2.3. Дослідження гортані та трахеї (звертають увагу на 
положення голови й шиї. набряки, форму, величину, чутливість, 
місцеву температуру, характер звуків та досліджують наявність і 
характер кашлевого рефлексу). 

2.3. Дослідження грудної клітини (визначають форму, 
болючість, місцеву температуру, наявність набряків, емфізем, 
цілісність ребер, характер їх поверхні, встановлюють задню межу 
легень, тип дихання, наявність патологічних шумів). 

 
3. Дослідження харчотравної системи (прийом корму та 

води, дослідження рота та ротової порожнини, глотки, 
стравоходу, черева, шлунку, додаткові методи дослідження). 

3.1. Дослідження приймання корму та води (при цьому 
досліджують апетит, наявність спраги, приймання корму та води, 
жування, ковтання, відригування, жуйки та блювоти); 

3.2. Дослідження рота та ротової порожнини (починають із 
зовнішнього огляду, визначають стан губ і щік, правильність стуляння 
ротової щілини, наявність слинотечі, свербежу та мимовільних рухів 
губами. Потім звертають увагу на стан слизової оболонки рота, язика, 
зубів, ясен, поверхні щік, вміст ротової порожнини і запах з неї); 

3.3. Дослідження глотки (звертають увагу на положення голови І 
шиї, конфігурацію ділянки глотки і верхньої частини яремного 
жолоба, виявляють набрякання, ущільнення тканин, болючість, 
підвищення місцевої температури, наявність сторонніх тіл); 

3.4. Дослідження стравоходу (визначають його болючість, 
закупорку сторонніми тілами, нагромадження кормових мас, 
наявність набряків, крепітації і т.д.); 

3.5. Дослідження черева (оглядом встановлюють величину, 
форму, симетричність, стан голодних ямок, здухвин, нижніх контурів 
живота, наявність вип'ячувань; при поверхневій пальпації черева 
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визначають стан шкіри й підшкірної клітковини, тонус, 
болючість всієї черевної стінки або окремих її ділянок, наявність 
набряків, пухлин, гриж, застосовуючи глибоку пальпацію визначають 
вагітність (у самок), величину, форму, положення, наповнення, 
характер поверхні, болючість, рухливість органів черевної 
порожнини. У дрібних тварин ‒ наявність інвагінації, пухлин, та 
непрохідності. 

3.6. Дослідження шлунка (визначають об'єм і форму черева, 
частоту, силу і ритм скорочення шлунку, ступінь його наповнення, 
характер і консистенцію вмісту, чутливість і напругу стінок, наявність 
шумів та ін.). 

3.7. Дослідження кишечнику (зовнішнім оглядом виявляють 
зміни форми черева, поведінки тварини, акту дефекації; у дрібних 
тварин пальпацією визначають чутливість і напруження черевної 
стінки, форму, розміщення, рухомість, болючість і характер вмісту 
кишечнику, у великих тварин пальпація кишечнику можлива лише 
через пряму кишку (ректальне дослідження); перкусія кишечнику не 
мас великого діагностичного значення; аускультацією досліджують 
моторну функцію кишечнику завдяки перистальтичним шумам (сила, 
характер); 

 
4. Дослідження печінки. 
Визначають іктеричність слизових оболонок і шкіри на 

непегментованих ділянках, болючість в ділянці печінки, місце 
знаходження, її межі. При значному збільшенні можна визначити її 
консистенцію та стан поверхні). 

 
5. Дослідження сечостатевої системи. 
5.1 Дослідження сечовиділення (положення тварини під час 

сечовиділення, сила і характер потоку сечі, тривалість акту 
сечовиділення, його частота, добова кількість сечі); 

5.2 Дослідження нирок (межі розташування, наявність набряків, 
величину, форму, чутливість, консистенцію, болючість, в разі 
необхідності застосовують лабораторні методи дослідження - біопсія, 
рентгенівське дослідження, дослідження функціонального стану); 
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5.3 Дослідження сечового міхура (виявляють відвисання 
черевної стінки в ділянці розміщення сечового міхура, досліджують 
акт сечовиділення (див. пункт 5.1.), звертають увагу на розміщення, 
наповнення та чутливість, об'єм, тонус його стінки, болючість, 
наявність сторонніх тіл та ін., при необхідності застосовують 
додаткові методи дослідження цистоскопія, катетеризація); 

5.4 Дослідження уретри (звертають увагу на стан слизової 
оболонки, прохідність, наявність сечових каменів); 

 
6. Дослідження нервової системи: 
Рекомендується проводити за наступною схемою - дослідження 

поведінки тварини, черепа та хребта, органів чуття, поверхневої і 
глибокої чутливості, рухової сфери та рефлексів. 

6.1 Дослідження поведінки тварин (досліджують 
спостереженням за змінами положення тіла, рухів очей, вушних 
раковин, хвоста, кінцівок, приймання корму та води); 

6.2 Дослідження черепа та хребта (при дослідженні черепа 
звертають увагу на об'єм, форму, наявність деформацій, температуру 
шкіри, болісну чутливість, консистенцію кісток, їх цілісність, 
характер перкусійного звуку; досліджуючи хребет визначають 
чутливість, температуру, викривленість, цілісність): 

6.3 Дослідження органів чуття (дослідження зору - стан зору, 
витікання з очей, повіки, очне яблуко, райдужна оболонка, зіниця, 
сітківка; слух - досліджують за допомогою звукових подразників, 
знайомих тварині; нюх - досліджують за допомогою пахучих речовин 
(ароматне сіно, силос і т.д.); смаковий аналізатор - досліджують 
реакцію тварини на різні смакові подразники (наприклад велика 
рогата худоба розрізняє гірке, солодке, кисле, солоне, але перевагу 
віддає солодкому і негативно реагує на гірке; 

6.4 Дослідження чутливості (тактильну чутливість досліджують 
доторканням яким-небудь предметом до кінчиків волосся холки, 
спини, черевних стінок; больову чутливість визначають 
поколюванням шкіри голкою, попередньо закривши тварині очі; 
температурну чутливість, визначають прикладанням до шкіри 
металевих пластинок, нагрітих до певної температури, або посудин 
(пробірок) з холодною і гарячою водою; 
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6.5 Дослідження рухової сфери (при цьому досліджують 
тонус м'язів, здатність їх до активних рухів і координацію рухів); 

6.6 Дослідження рефлексів (поверхневі рефлекси ‒ рефлекс 
шкіри та слизових оболонок, глибокі рефлекси ‒ рефлекси 
сухожилків, м'язів і окістя). Досліджують рефлекси нанесенням 
певного подразника на відповідну ділянку тіла з наступною оцінкою 
реакції організму. 

 
C. Explorationis speciales 

1 . Дослідження системи крові. 
1.1. Визначення фізичних властивостей ‒ кількість крові, питома 

щільність, швидкість зсідання крові та осідання еритроцитів, 
рефракція кров'яного згустку; 

1.2. Біохімічний аналіз крові ‒ визначення кількості гемоглобіну, 
загального білку та його фракцій, загального кальцію, неорганічного 
фосфору, вітамінів, мікроелементів та ін.; 

1.3. Дослідження морфологічного складу ‒ підрахунок кількості 
еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, виведення лейкограми; 

1.4. Серологічне і бактеріологічне дослідження крові; 
1.5.  Дослідження кісткомозкового пунктату; 
2.Дослідження сечі. 
2.1. Макроскопічне дослідження ‒ кількість, колір, прозорість, 

консистенція, запах, відносна щільність (питома вага), водневий 
показник (РН): 

2.2.  Хімічне дослідження ‒ визначення білку, цукру, кетонових 
тіл, білірубіну, крові і кров'яних пігментів; 

2.3. Дослідження осаду сечі. 
3. Додаткові дослідження харчотравної системи (зондування, 

ректальне дослідження, рентгенологічні дослідження, пункція 
кишечнику, дослідження калу (макро-, мікроскопічне, хімічне, 
бактеріальне та гельмінтологічне). 

4. Функціональні дослідження органів і систем 
(аускультаційна проба з апное, проба з прогонкою, з апное за 
Шарабріним). 
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D. Descriptio plena processus pathologici 
Описують дані про стан патологічного процесу, вказуючи його 

локалізацію, вираженість і ознаки: припухлість, його розміри, 
консистенція: температура ‒ гаряча, холодна; чутливість ‒ болюча, не 
болюча, втрата чутливості і т.п. 

 
Розділ 4. Diagnosis et diagnosis differentials 

Цей розділ оформляють з урахуванням вище наведених 
досліджень. Диференціювати захворювання необхідно від подібних, 
що мають характерні для визначеної групи процесів ознаки. 

 
Розділ 5. Prognosis qvo ad vitam et valetudinem completam 

Необхідно передбачити можливий перебіг хвороби по відношенню до 
здатності і відновлення функції органу, який нерідко буває різним. 

 
Розділ 6. Decursus morbi et therapia 

Записи ведуть щоденно в формі щоденника 

Дата 
Т П Д Перебіг 

хвороби та 
ознаки 

Лікування, режим 
утримання і 

годівлі       

1       8 9 
Заповнюючи 8 графу в день надходження хворої тварини, 

відмічають дані перебігу хвороби, ознаки і діагностичні дослідження, 
що вказані у відповідних розділах, або наводять коротко їх перелік. З 
другого дня лікування необхідно вказувати про перебіг хвороби, 
ознаки і діагностичні дослідження, так як уже на другий день деякі 
ознаки можуть зникнути, змінитися або з'явитися нові. 

В 9-й графі наводять застосовані процедури і препарати, їх дозу, 
шляхи введення, рецепти. Вказують: тварина знаходилась на прив'язі, 
у станку стаціонару, або без прив'язі, або на пасовищі; відмічають 
склад раціону. 

По закінченню курації студент, опрацювавши відповідну 
літературу з даного питання, повинен проаналізувати отримані в 
процесі курації дані і дати обґрунтування до постановки діагнозу, 
вказати патогенез процесу і механізм клінічного прояву хвороби, 
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механізм дії використаних лікувальних засобів. Це 
висвітлюється в епікризі. 

 
Розділ 7. Epicrisis 

В даному розділі студент повинен, виходячи з власних 
спостережень та літературних даних, відобразити аналіз матеріалу 
історії хвороби тварини, курацію якої проводили Таким чином, це 
фактично другий самостійний розділ, свого роду додаток, що 
переслідує педагогічну мету - навчити працювати з літературними 
джерелами, аналізувати випадок який спостерігали (патогенез і 
перебіг процесу) і детально обґрунтувати поставлений діагноз і 
застосоване лікування. Таким чином, ця частина історії хвороби 
являється методичного основою розвитку клінічного мислення у 
студентів. 

Визначення захворювання. Тут повинен бути вказаний уточнений 
діагноз і наведено визначення патологічного процесу. 

Надалі викладення епікризу повинно служити обґрунтуванням 
для даного діагнозу. 

Етіологія. Наводять достовірні дані Із анамнезу і можливі 
причини хвороби; необхідно виділити ті причини, які обумовили 
виникнення даного захворювання. В закінченні розділу дають аналіз 
етіологічних факторів, що викликали захворювання. При цьому 
враховують фізіологічний стан організму і умови навколишнього 
середовища в цілому, так як таке розуміння етіології може дати вірне 
трактування суті самого патологічного процесу. 

Якщо в результаті обстеження хворої тварини причини даного 
патологічного процесу лишились не виясненими, то висловлюють 
припущення або наводять можливі етіологічні фактори за 
літературними даними. 

Патогенез. В цьому розділі необхідно описати розвиток хвороби 
від початкових її ознак до закінчення хвороби: якщо захворювання 
закінчилось загибеллю тварини, то наводять дані 
патологоанатомічного розтину і додають акт. Описання повинно 
основуватись на відповідній літературі даних клінічної діагностики, 
внутрішніх незаразних хвороб, нормальної патологічної фізіології, пат 
анатомії, біохімії, мікробіології та інших джерел. 
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При цьому куратор повинен показати уміння аналізувати 
літературні дані і обґрунтувати патогенез описуваного випадку. 

Якщо курирується хвора тварина із патологічним процесом який 
уже розвивається, потрібно описати патогенез в цілому за даними 
анамнезу, результатам досліджень та за перебігом хвороби в період 
курації. 

Клінічна картина. Описують клінічні ознаки даного 
захворювання. Необхідно розкрити найбільш характерні ознаки 
захворювання. Для підтвердження їх наводять дані гематологічних, 
серологічних, бактеріологічних, цитологічних та інших досліджень. 
На основі патогенезу пояснюють клінічну картину. Описання клініки 
ведуть з додаванням фотографій, рисунків, целофанограми, 
рентгенограми і т. д., об'єктивно відображають картину хвороби. На 
фотографіях або рисунках повинні бути зроблені відповідні цифрові 
або буквені позначки із посиланням на них в тексті. Описання клініки 
повинно переслідувати мету - показати динаміку зміни картини 
хвороби. 

Обґрунтування діагнозу. В цьому розділі потрібно зробити 
висновок, що даний діагноз поставлений на основі визначених 
досліджень і клінічних ознак. 

Описання диференційно-діагностичних ознак потрібно 
проводити з урахуванням схожих захворювань, при розгляді яких 
можуть виникати труднощі в постановці діагнозу. 

Прогноз визначають з урахуванням складності процесу, 
анатомо- функціональних змін і результатів лікування з 
передбаченням у відношенні життя тварини, функції органа у зв'язку з 
господарським його використанням. 

Обґрунтування лікування і профілактики. В цьому розділі 
необхідно показати, що отримано в результаті застосування тих чи 
інших засобів; описують існуючі методи терапії. 

Описання лікувальних заходів ведуть в тій послідовності, в якій 
їх застосовували. Описання фармакодинаміки необхідно пов'язати з 
клінічною картиною і розвитком хвороби. Куратор повинен 
обґрунтувати призначення вказаних методів лікування. Тут потрібно 
відмітити допущені помилки в лікуванні, а також режим утримання, 
годівлі і обґрунтування до цього. 
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В кінці історії хвороби у стислій формі роблять резюме, де 
підбивають підсумки спостережень із короткою оцінкою методів і 
способів лікування, вказують в якому стані виписана тварина, як її 
слід використовувати. Наводять економічні розрахунки витрат 
лікування, визначають господарсько-економічну доцільність або 
недоцільність лікування тварин із подібним захворюванням. Після 
резюме дають перелік використаної літератури. 

Додаток до історії хвороби. 
1. Графік температури, пульсу та дихання.  
2. Результати спеціальних досліджень: рентгеноскопія, 

рентгенографія, фістулографія, алергічні, серологічні, бактеріологічні, 
гістологічні та ін.  

3.Результати лабораторних досліджень: крові, сечі, шлункового 
соку, шлункового вмісту, фекалій, ліквору, трансудату, ексудату 
тощо. У разі смерті тварини дають протокол розтину. 
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