
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

Силабус дисципліни 

«АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ ВІДТВОРЕННЯ» 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 

 

Кафедра акушерства і 

хірургії 

Освітній ступінь – магістр  

Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 10 

Загальна кількість годин – 300 

Рік підготовки – 3-4, семестр – 6-7-8 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

2. Інформація про викладача 

Викладач  

Ревунець Анатолій Степанович, кандидат ветеринарних 

наук, доцент; Євтух Людмила Григорівна, кандидат 

ветеринарних наук, старший викладач; Шнайдер Вікторія 

Леонідівна, кандидат ветеринарних наук, асистент. 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-

ah/m-sklad-ah 

Контактна інформація 

Ревунець А. С.: номер телефону: 067-782-23-87, 

контактний E-mail:revunets@ukr.net;  

Євтух Л. Г.: номер телефону: 098-509-90-49, контактний 

E-mail: kludavet@gmail.com; 

Шнайдер В. Л.: номер телефону: 098-509-90-49, 

контактний E-mail: shnaider121182@gmail.com  

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1634 

Консультації 
Очна /Онлайн (за потреби) консультація через Viber 

щосереди з 15.00 до 17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Ветеринарне акушерство (від франц. аccoucher – родити, допомагати при родах) – 

галузь клінічної ветеринарної медицини, що висвітлює фізіологічні та патологічні 

процеси, які відбуваються в організмі самок свійських тварин впродовж їх 

репродуктивного життя, вагітності, родів та післяродового періоду у їх статевих органах 

та молочній залозі.  

Як дисципліна, «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення» складається 

з таких розділів: акушерська фізіологія; штучне осіменіння тварин та трансплантація 

ембріонів; хвороби періоду вагітності, родів та післяродового періоду; неонатальна 

патологія; хвороби молочної залози; гінекологія та андрологія, що є предметом вивчення, 

наукової роботи та втілення її наслідків у практичне акушерство.  

Вивчення курсу «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення» 

проводиться на основі максимальної наочності занять, забезпеченні об’єктами навчання 

(тварини, макропрепарати), засобами фіксації (фіксаційні станки), обладнанням для 

профілактики акушерсько-хірургічної інфекції (кварцеві лампи, сухожирова шафа, бікси 

та ін.), наборами загальних і спеціальних інструментів.  

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ah/m-sklad-ah
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ah/m-sklad-ah
mailto:revunets@ukr.net
mailto:kludavet@gmail.com
mailto:shnaider121182@gmail.com


 

4. Мета та цілі дисципліни 
Метою навчальної дисципліни «Акушерство, гінекологія і біотехнологія 

відтворення» є формування у здобувачів вищої освіти компетентностей, зокрема: 

здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях; дотримуватися правил охорони 

праці, асептики та антисептики під час фахової діяльності; володіти знаннями стосовно 

техніки фіксації тварин, підготовки рук акушера, інструментів і операційного поля, а 

також знанням дії знеболювальних, антимікробних та інших лікарських засобів, що їх 

використовують під час фахової діяльності; планувати, організовувати та реалізовувати 

заходи з лікування тварин, проводити акушерсько-гінекологічні маніпуляції і операції; 

розробляти стратегії профілактики хвороб різної етіології; в умовах виробництва 

вирішувати складні питання пов’язані з організацією відтворення стада 

сільськогосподарських і домашніх тварин. Гінекологія дає можливість лікарю 

ветеринарної медицини оволодіти практичними навиками при наданні допомоги самкам і 

самцям при розладах у них статевої сфери, а біотехніка розмноження і андрологія – 

особливостями штучного осіменіння сільськогосподарських тварин. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

СК03. Здатність дотримуватися правил охорони праці, асептики та антисептики під 

час фахової діяльності.  

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.  

СК13. Здатність розробляти стратегії профілактики хвороб різної етіології.  

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 

Лекції 36 

Лабораторні 70 

Самостійна робота 194 

 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: очний. За погіршення епідеміологічної ситуації 

можливе дистанційне навчання з використанням Viber – для створення комунікаційних 

груп зі студентами, платформи Zoom – для організації онлайн занять, університетської 

платформи Moodle – для поточного і підсумкового контролю рівня знань студентів. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№  

з/п 
Блок 

Назва теми  

 

К-ть 

годин 

1 Б1 МОРФОЛОГІЧНІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ 

ТВАРИН. ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ ТВАРИН. ЗАПЛІДНЕННЯ 

ТА ВАГІТНІСТЬ 

Тема 1. Вступ. Визначення і зміст курсу. Коротка історія 

розвитку дисципліни. Значення дисципліни і її складових частин. 

Стан і завдання курсу. Взаємозв'язок дисципліни з іншими 

дисциплінами. Досягнення вчених України та інших зарубіжних країн 

в розвитку дисципліни. 

Тема 2. Репродуктивна функція самок і самців. Гаметогенез, 

фолікулогенез і лютеогенез. Їх стадії та характеристика. 
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Статева і фізіологічна зрілість організму самок і самців. 

Статеві рефлекси самців. Залежність прояву їх від типу нервової 

діяльності. Статевий акт. 

Статевий цикл і його стадії. Повноцінний і неповноцінний 

статевий цикл. Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на статеву 

функцію самок. 

Тема 3. Фізіологія і біохімія сперми. Оцінка якості сперми. 

Поняття: сперма, еякулят, сім’я, спермій, сперматозоїд, живчик. 

Сперма і її склад. Хімічний склад сперми. Будова сперміїв і їх 

хімічний склад. Фізіологічні особливості сперми різних видів 

плідників. Два фізіологічні типи сперми. Біохімічні процеси сперми. 

Методи визначення запліднюючої здатності плідників і їх сперми. 

Методи оцінки якості сперми. 

Тема 4. Запліднення та ембріогенез. Суть запліднення та 

фактори, що його обумовлюють. Місце запліднення. Пересування і 

виживання яйцеклітини та ембріона в різних ділянках геніталій самки. 

Динаміка процесу запліднення. Нідація і імплантація ембріона в 

сільськогосподарських тварин. 

Фактори, що впливають на процес запліднення (фізіологічні і 

технологічні). Історія процесу запліднення. Теорії преформізму. 

Стадії запліднення. Поліспермія, суперфекундація, статева 

детермінація, партогенез. 

Тема 5. Трансплантація ембріонів. Фізіологічні основи та 

прикладне значення трансплантації ембріонів. Методи викликання 

поліовуляції (суперовуляції) у донорів, її механізми. Xipyргічне та 

нexipypгічне отримання ембріонів. Методи оцінювання, 

культивування та довготривале зберігання ембріонів. Одержання, 

дозрівання та запліднення ооцитів in vitro. Методи пересадки 

ембріонів. 

Тема 6. Фізіологія та патологія вагітності. Вагітність. Види 

вагітності. Морфологічні і фізіологічні зміни в організмі вагітних 

тварин. 

Розвиток зиготи, плодових оболонок. Плацента її функція та типи 

плацент. Тривалість вагітності у різних видів тварин.  

Хвороби вагітних тварин. Вплив зовнішніх факторів і стану 

організму тварини на виникнення хвороб у вагітних тварин. 

Аборти, їх класифікація (за А.П. Студєнцовим), діагностика і 

профілактика. Надання допомоги абортованим тваринам. 

Ускладнення після аборту. 

2 Б2 ВЕТЕРИНАРНЕ АКУШЕРСТВО.  

Тема 1. Роди. Фізіологія родів. Роди. Перебіг родів у тварин. 

Фактори, що зумовлюють роди. Передвісники та стадії родів у тварин. 

Родові шляхи. Анатомо-топографічне взаємовідношенню плода і 

родових шляхів: положення, передлежання, позиція, членорозміщення 

плода до і під час родів. Підготовка самок до родів. Передвісники 

родів. Родові перейми i потуги. Стадії родів: підготовча, виведення 

плода, послідова та їх тривалість. Видові особливості динаміки 

родового акту.  

Допомога під час фізіологічних родів. Догляд за 

новонародженими і породіллями. 

Тема 2. Патологія родів. Причини виникнення патологічних 

родів: 

90 



а) що залежать від організму матері (слабкі перейми і потуги, 

вузькість вульви і піхви, звуження шийки матки, спазми шийки матки, 

скручування матки, сухі роди); 

б) що пов'язані з неправильним розміщенням плода (неправильні 

положення, позиція, передлежання, членорозміщення). 

Правила надання рододопомоги (підготовка тварин та акушера, 

правила рододопомоги, окремі випадки рододопомоги).  

Профілактика патології родів. 

Тема 3. Фізіологія та патологія післяродового періоду. Поняття 

про післяродовий період. Загальні зміни в організмі самок. Інволюція 

статевих органів. Лохії. Показники фізіологічного перебігу і 

закінчення післяродового періоду. Залежність тривалості перебігу 

родів і післяродового періоду від стану організму матері, характеру 

перебігу родів, умов годівлі, утримання, догляду, експлуатації та 

продуктивності у різних видів тварин. Взаємозв'язок молочної залози і 

статевої системи.  

Причини ускладнень післяродового періоду. Субінволюція матки, 

післяродовий вульвіт, вестибуліт, вагініт, цервіцит, метрит, 

периметрит і параметрит та інші патології.  

Заходи запобігання захворюванням тварин, які виникають під час 

родів і в післяродовий період. Організація контролю за перебігом 

післяродового періоду у корів. 

Тема 4. Фізіологія і патологія новонароджених тварин. 

Причини, які спричиняють народження слабкого, із зниженою 

резистентністю приплоду (аліментарні, імунологічні, інфекційні 

тощо). Головні критерії оцінки життєздатності новонароджених телят, 

лошат, ягнят, поросят. Методи діагностики та лікування хвороб 

новонароджених. 

Тема. 5. Хвороби новонароджених. Гіпоксія. Асфіксія, її клінічні 

форми. Гіпотрофія. Затримання меконію. Кровотеча із судин кукси 

пупка. Запалення пупка. Нориця урахуса. Природжені аномалії і 

виродливість новонароджених. Контрактура суглобів. Природжена 

відсутність анального отвору і прямої кишки. 

Профілактика хвороб новонароджених. Повноцінна годівля і 

утримання тварин у період вагітності. Своєчасна і кваліфікована 

допомога під час родів. 

Тема 6. Фізіологія і патологія молочної залози. Фізіологія 

функціонування молочної залози. Лактація та її порушення, 

гіпогалактія, агалактія, рефлекс молоковіддачі. Тривалість лактації з 

урахуванням екологічних факторів зовнішнього середовища. 

Хвороби та аномалії молочної залози. Аномалії розвитку вим'я, 

уроджена та набута відсутність, звуження дійкового каналу, 

порожнини молочної" цистерни. Агалактія та гіпогалактія. 

Затримання молока. Лакторея. Вади молока. Молочні камені та інші 

патології. Роль зовнішніх і внутрішніх факторів (стан приміщень, 

догляд за тваринами, хвороби статевих органів і т. ін.) в етіології 

хвороб молочної залози. 

Тема 7. Мастит. Поширення маститу і економічні збитки від 

нього. Класифікація маститів, гострі та хронічні мастити, причини та 

перебіг серозного, катарального, гнійного, фібринозного, 

геморагічного маститів, гангрени вим’я. Субклінічний мастит. 

Діагностика маститу. Лабораторні методи діагностики маститу. 



Лікування корів за різних форм маститу. 

3 Б3 ВЕТЕРИНАРНА ГІНЕКОЛОГІЯ ТА АНДРОЛОГІЯ 
Тема 1. Неплідність і яловість, їх поняття, класифікація, 

поширення. Поняття про неплідність та яловість самок. Форми 

неплідності сільськогосподарських тварин. Класифікація форм 

неплідності, причини їх виникнення. Поширення неплідності та 

економічні збитки від неї. 

Тема 2. Форми неплідності у тварин: етіологія, діагностика, 

лікування та профілактика. Симптоматична, набута, стареча, 

кліматична, експлуатаційна, аліментарна, штучна та імунна 

неплідність: етіологія, діагностика, лікування та профілактика. 

Система комплексних заходів по профілактиці і ліквідації 

неплідності, яловості та малоплідності тварин. 

Тема 3. Функціональні розлади відтворення тварин. 

Дисфункція матки: етіологія, діагностика, лікування та профілактика. 

Дисфункція яєчників: етіологія, діагностика, лікування та 

профілактика. 

Тема 4. Акушерська, гінекологічна та андрологічна 

диспансеризація. Ветеринарна андрологія. Діагностичні, 

профілактичні та лікувальні заходи щодо діагностики, лікування і 

профілактики акушерських та гінекологічних хвороб тварин. 

Неплідність плідників (імпотенція). Уроджені та спадково 

обумовлені аномалії розвитку статевих органів. Набуті захворювання 

статевих органів. Пухлини статевих органів самців. 

Тема. 5. Відновлення, стимуляція і синхронізація відтворної 

функції самок і самців. Теоретичні основи проведення стимуляції 

відтворної функції у самок і самців. Застосування біологічної 

стимуляції Використання для стимуляції простагландинів, 

нейротропних, гормональних та тканинних препаратів 

Тема 6. Електропунктурна, тканинна та рефлексотерапія при 

гінекологічних захворюваннях і маститах у корів. Теоретичні 

основи застосування електропунктурної рефлексотерапії. Прилади і 

пристрої, їх технічні характеристики і методики застосування у 

практиці ветеринарної медицини. Економічна ефективність 

застосування рефлексотерапії в акушерстві і гінекології та при 

патології молочної залози. 

90 

Разом 106 год – аудиторні заняття; 194 год – самостійна робота 300 

год 

ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни: рівень 

засвоєння тем, призначених для самостійного опрацювання студента перевіряється ході 

обговорення проблемних питань (тематичне опитування, дискусія), вирішення 

ситуаційних завдань (індивідуально під час лабораторних або самостійно – в поза 

аудиторний час), відповідях на окремі питання тестових завдань різного рівня, включених 

в залікові / екзаменаційні білети. 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

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). 

Складові оцінки в 60 балів: 

1. Тематичне опитування. Обговорення питань щодо 

роботи за умов норми і при патології: опитування по 



термінах, методиках (володіти знаннями стосовно техніки 

фіксації тварин, підготовки рук акушера-гінеколога, 

інструментів і операційного поля, технікою 

внутрішньошкірних, підшкірних і внутрішньом’язових 

ін’єкцій та пункцій судин, знати дію знеболювальних, 

антимікробних та інших лікарських засобів, уміти 

аналізувати хід операцій і проведених заходів) – по 5 

балів/семестр. 

2. Вирішення ситуаційних завдань, письмово (вміти 

діагностувати патології, готувати тварину до проведення 

акушерсько-гінекологічних маніпуляцій та проводити 

акушерсько-хірургічні заходи і операції) – по 10 

балів/семестр. 

3. Робота з реальними об’єктами та моделями під час 

лабораторних – по 15 балів/семестр. 

4. Тестування поточне (3 шт., по 10 балів кожне) – 

балів/семестр. Відбувається під час лабораторних, із 

застосуванням ноутбуків та персональних комп’ютерів.  

Деталізація системи оцінювання 

РН 09 
Вирішення ситуаційних завдань. 

Робота з моделями.  

РН 15 

Обговорення методик, тематичне опитування на 

лабораторних заняттях.  

Вирішення ситуаційних завдань. 

Робота з реальними об’єктами та моделями.  

Тестування (поточні, залікові та екзаменаційні тести). 

РН 18 Вирішення ситуаційних завдань. 

РН 21 

Обговорення методик, тематичне опитування на 

лабораторних заняттях.  

Вирішення ситуаційних завдань. 

Робота з реальними об’єктами та моделями.  

Тестування (поточні, залікові та екзаменаційні тести). 

Вимоги до курсової 

роботи (проекту) 

За курсову роботу оцінка виставляється за 100-

бальною шкалою (написання курсової робот – 60 балів, 

захист – 40 балів). Вимоги до оформлення курсової роботи 

наведені в методичних рекомендаціях 

(http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1634). 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Студент 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. 

Критерії оцінювання 

Обговорення методик, тематичне опитування на 

лабораторних заняттях – 1 бал за вірну відповідь. 

Відповіді на ситуаційні завдання. 

5 балів – студент грамотно, логічно і чітко відповідає 

на всі питання, переконливо аргументує відповіді, виявляє 

міцні знання з усього теоретичного курсу, вміє 



використовувати дані додаткової літератури. 

4 бали – студент вільно володіє матеріалом, дає повні 

змістовні відповіді на запитання, але є окремі неточності, 

виклад матеріалу недостатньо логічний. 

3 бали – студент неповно характеризує тему, виявляє 

знання і розуміння основних положень, але без деталей, 

демонструє поверхневе знання предмету.  

2 бали – студент має фрагментарні знання з усього 

курсу, нездатний аналізувати, узагальнювати, порівнювати 

та систематизувати матеріал.  

Робота з реальними об’єктами та моделями. Завдання, 

що виконане методично вірно та якісно – 2 бали, при 

порушеннях методик – 1 бал. 

Тестування поточне. В кожному блоці 50 питань. 

100% правильних відповідей дорівнює 100 балам.  

Після проведення тесту його реальний результат 

ділять на 10 і отримані бали виставляють в журнал.  

Тестування залікове та екзаменаційне. Студент 

отримує 40 тестів. 100% правильних відповідей дорівнює 

40 балам. Після екзамену набрані % переводять в бали (від 

1 до 40). В журнал та залікову відомість виставляють лише 

ті результати, які потрапляють в інтервал 24-40 балів. 

6. Результати навчання 

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. 

РН 18. Знати законодавчі та нормативні акти щодо нагляду і контролю у галузі, 

правила підготовки фахової документації, здійснювати облікову звітність під час фахової 

діяльності. 

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

видів, профілактики їх заразних та незаразних хвороб. 

7. Пререквізити 

Здобувачам вищої освіти для успішного навчання та опанування компетентностями з 

дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» необхідні 

знання та результати навчання з попередньо прослуханих дисциплін: «Біофізика», 

«Неорганічна і органічна хімія» (вивчають сутність та динаміку фізико-хімічних та 

біологічних процесів, які відбуваються в організмі тварин у нормі); «Біохімія тварин з 

основами фізичної та колоїдної хімії» (знання з перебігу метаболічних процесів); 

«Анатомія свійських тварин», «Цитологія, гістологія, ембріологія» (вивчають 

закономірності морфологічної будови організму), «Фізіологія тварин» (вивчають 

механізми і закономірності всіх проявів життєдіяльності організму, його органів, тканин, 

клітин та субклітинних утворень), «Ветеринарна мікробіологія та імунологія» (вивчають 

морфологію, фізіологію, біохімію мікроорганізмів та їх роль у патології тварин), 

«Клінічна діагностика» (знання з клінічної діагностики повністю використовуються, 

доповнюються і конкретизуються). 

8. Політики дисципліни 

При вивченні дисципліни «Оперативна хірургія, топографічна анатомія» 

здобувачам:пояснюють цінність набуття нових знань; надають інформацію щодо методик 

виконання оперативних втручань на різних ділянках тіла у свійських тварин; 

прищеплюють поняття про академічну доброчесність, виявляють особливості та причини 



появи академічного плагіату, вчать коректно посилатись на джерела інформації у разі 

запозичення наукових матеріалів.  

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Окремі види практичної роботи на заняттях (наприклад, оперативні втручання, 

застосування сучасних методів діагностики) допоможуть студентам розкрити власний 

потенціал, навчать довіряти однокурсникам, розвинуть навички практичної роботи в 

команді. 

До лабораторних занять студенти допускаються після проведення з ними 

інструктажу з техніки безпеки, ознайомлення з правилами поведінки в умовах аудиторії, 

манежу, операційної, господарства і виробництва. Виконувати завдання можна після 

вивчення порядку виконання роботи, з дозволу та під контролем викладача. 

Під час заняття забороняється користуватись мобільним телефоном, планшетом чи 

іншим мобільним пристроєм (окрім випадків, передбачених навчальним планом та 

методичними рекомендаціями викладача).  

На дисципліні використовують мобільні технології навчання, що дає можливість 

учасникам освітнього процесу спілкуватись з викладачем у зручний для обох час 

(студенти з особливим потребами, здобувачі вищої освіти, які були відсутні на заняттях з 

різних причин), отримати необхідну навчальну інформацію та представити виконані 

завдання для набуття семестрових балів в інтервалі 36-60.  

9. Технічне та програмне забезпечення  

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття проводяться в 

учбових лабораторіях з використанням спеціального наочного матеріалу, методичних 

вказівок до проведення лабораторних занять, інструментів, макропрепаратів, біологічних 

матеріалів, тварин, фармакологічних засобів для транквілізації та знеболення тварин, 

навчальних відеофільмів. При виконанні самостійних робіт використовуються навчально-

методичні розробки. Тестування знань студентів здійснюється письмово або через 

університетську платформу Moodle.  

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Базова 

1. Валюшкин К. Д., Медведев Г. Ф. Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения животных : уч. пособ. 2-е изд., перераб. и доп. Минск: Ураджай, 2001. 869 с. 

2. Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з 

основами андрології / Яблонський В. А. та ін. Вінниця : Нова Книга, 2011. 608 с. 

3. Біотехнологічні і молекулярно-генетичні основи відтворення тварин / В. А. 

Яблонський, С. П. Хомин, В. І. Завірюха та ін.; під заг. ред. В. А. Яблонського, О. І. 

Сергієнка, Р. С. Стойка. Львів : Афіша, 2009. 217 с. 

4. Гришко Д. С. Лекції з ветеринарного акушерства : навч. посіб. Xарків : Прапор, 

2003. 400 с. 

5. Грищук Г. П., Ревунець А. С. Ветеринарна мамологія та профілактика неплідності : 

навч. посіб. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 140 с. 

6. Довідник по застосуванню фармакологічних засобів в акушерстві, гінекології, 

андрології та біотехнології відтворення тварин / М. І. Харенко та ін. Київ, 2011. 255 с. 

7. Фізіологія та патологія молочної залози у тварин : навч. посіб. / Березовський А. В. 

та ін. Київ : ДІА, 2016. 589 с. 

8. Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби / Калиновський Г. М. 

та ін. : навч. посіб. 2-ге вид., перер. і доп. Житомир : «Полісся», 2014. 464 с. 

9. Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин : навч. посіб. / Березовський 

А. В. та ін. Київ : ДІА, 2014. 240 с. 

10. Фізіологія та патологія розмноження коней : навч. посіб. / Березовський А. В. та ін. 

Житомир : Полісся, 2017. 392 с. 



 
 


