
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

Силабус дисципліни 

 

“ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ ТВАРИН” 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

Кафедра внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

Освітній ступінь – Магістр 

Галузь знань: 21 Ветеринарна медицина 

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 12 

Загальна кількість годин – 360 

Рік підготовки 4, 5, 6, семестр – 8, 9, 10, 11 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач  
Горальська Ірина Юріївна 

Гончаренко Володимир Васильович  

Профайл викладача  
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-vhtf/m-

sklad-vhtf# 

Контактна 

інформація 

номер телефону:  

0979894699, контактний E-mail: iryna.goralska@gmail.com 

0977466842, контактний E-mail: 19vova8@ukr.net 

Сторінка курсу в 

Moodle 
http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1065 

Консультації 

Тематичніконсультації 1 раз/місяць, остання середа місяця, 

14.00-15.00 

Онлайн консультація через Телеграм,Viber 

вівторок-четверг кожного тижня, з 15.00 до 19.00 

 

 

3. Анотація до дисципліни 

Внутрішні хвороби тварин відіграють основну роль і займають чільне місце у 

системі підготовки фахівців ветеринарної медицини. 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 "Внутрішні хвороби тварин" полягає у масовості цих хвороб, які займають 

переважне місце у патології тварин, наносячи великі економічні збитки. 

В завдання вивчення дисципліни входить закріплення вивченого матеріалу і 

набуття студентами вмінь і навиків у вирішенні певних завдань, в засвоєнні необхідних 

прийомів, в аналізі практичних ситуацій, явищ і т.д., крім загальних завдань необхідно 

озброїти студентів умінням і навиками, а при проведенні лабораторних занять ознайомити 

їх з методами наукового дослідження та технічного експерименту. 

Вивчення курсу проводиться на основі узагальнення матеріалу з філософським 

нахилом і досягнень фізики, хімії, біології, генетики і практики з застосуванням сучасних 

методів лабораторного дослідження. 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-vhtf/m-sklad-vhtf
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-vhtf/m-sklad-vhtf
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4. Мета та цілі дисципліни 

Під час вивчення дисципліни, в процесі опановування теоретичних знань із різних 

розділів дисципліни, знайомства із сучасними методиками роботи, прийнятими в 

галузевих лабораторіях, здобувачі освіти другого рівня набувають таких компетентностей: 

СК 02. Здатність використовувати інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, 

лабораторне обладнання та інші технічні засоби для проведення необхідних маніпуляцій 

під час професійної діяльності.  

СК 04. Здатність проводити клінічні дослідження з метою формулювання висновків щодо 

стану тварин чи встановлення діагнозу. 

СК 06. Здатність здійснювати відбір, пакування, фіксування і пересилання проб 

біологічного матеріалу для лабораторних досліджень. 

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. 

Теоретичні знання і навички дозволять випускникам ОС «Магістр» під час 

здійснення професійної діяльності успішно вирішувати практичні проблеми незаразної 

патології(закономірності виникнення та розповсюдження хвороб, особливості їх перебігу, 

діагностики та лікуванню, різних груп в умовах господарств та клінік). 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

денна форма 

Лекції 40 

Лабораторні 88 

Самостійна робота 232 

 

 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни «Внутрішні хвороби тварин»: очний, а за умов 

карантину – змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle), дистанційний. 

Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми  

 

К-ть 

годин 

8 семестр 

1 Т1 Основи загальної терапії 

1. Визначення предмету «Внутрішні хвороби тварин»; 

2. Значення предмету у формуванні лікаря ветеринарної 

медицини; 

3. Коротка історія розвитку дисципліни «Внутрішні хвороби 

тварин»  

45 

2 Т2 Хвороби серцево-судинної системи та органів дихання 

1. Загальні симптоми та синдроми хвороб серцево-судинної 

системи. 

2. Синдром ліво- та правошлуночкової недостатності. 

3. Диференційна діагностика серцевої та судинної недостатності. 

45 

30 год. – аудиторні заняття; 60 год. – самостійна робота 

 

90 



9 семестр 

3 Т3 Хвороби органів дихання. 

1. Класифікація хвороб. Хвороби верхніх дихальних шляхів. 

2. Хвороби легень. 

 

18 

4 Т4 Хвороби органів травлення, хвороби печінки та жовчовивідних 

шляхів 

1. Хвороби передшлунків 

2. Хвороби шлунка і кишечника 

3. Хвороби шлунково-кишкового тракту із синдромом колік 

4. Хвороби печінки 

5. Хвороби жовчовивідних шляхів 

18 

5 Т5 Хвороби сечостатевої системи 

1. Хвороби нирок 

2. Хвороби сечовивідних шляхів 

18 

6 Т6 Хвороби крові та імунної системи 

1. Анемії та їх класифікація 

2. Гемолітична анемія. 

3. Гіпопластична анемія. 

4. Постгеморагічна анемія. 

5. Алергічні хвороби. 

18 

7 Т7 Хвороби нервової та ендокринної системи 

1. Сонячний удар та перегрівання. Менінгоенцефаліт та 

менінгомієліт. 

2. Причини і механізми розвитку ендокринної патології. Гіпотіреоз 

та ендмічний зоб. Хвороби прищитоподібних залоз. Післяродова 

гіпокальціемія. Хвороби підшлункової залози та наднирників. 

Цукровий діабет. Синдром Іценко-Кушинга. 

18 

1. 30 год. –  аудиторні заняття; 60 год. – самостійна робота 90 

10 семестр 

8 Т8 Хвороби порушення обміну речовин 

1. Кетоз, етіологія і патогенез, симптоми, методи діагностики і 

профілактики. Міоглобінурія. 

2. Хвороби, спричинені порушенням обміну макроелементів. Рахіт 

та остеодистрофія. Гіпокобальтоз 

3. Гіповітамінози 

45 

9 Т9 Хвороби молодняка 

1. Особливості імунного захисту. Класифікація хвороб молодняку.  

2.Молозивний токсикоз. Аліментарна і токсична диспепсія 

молодняку. Симптоми хвороби. Профілактика шлунково-кишкових 

хвороб новонародженого молодняку. 

3.Гіпоглікемія поросят. Гіпопластична анемія молодняку. 

4. Гіповітамінози групи В. Недостатність тіаміну та нікотинової 

кислоти. Паракератоз поросят. Білом’язова хвороба 

45 

30 год. – аудиторні заняття; 60 год. – самостійна робота 90 

11 семестр 

10 Т1

0 

Хвороби хутрових звірів 

1. Поширення, загальні принципи профілактики захворювань. 

Хвороби органів дихання 

2. Хвороби шлунково-кишкового тракту хутрових звірів. Хвороби 

сечостатевої системи хутрових звірів. 

3. Гіповітамінози, макро- та мікроелементози хутрових звірів. 

 

45 



11 Т 

11 

Хвороби птахів 

1. Порушення обміну вітамінів, протеїну та амінокислот. 

2. Порушення обміну макро- та мікроелементів 

3. Хвороби органів травлення птахів. Хвороби дзьобу та ротової 

порожнини. Запалення та закупорка зобу. Гастроентерит. Атрофія 

м’язового шлунку. Кутикуліт. Клоацит 

45 

30 год. – аудиторні заняття; 60 год. – самостійна робота 90 

Всього 360 год 

ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни.    

Рівень засвоєння тем, призначених для самостійного опрацювання студента, 

оцінюється в ході опитування під час лабораторних занять та при захисті матеріалів, 

внесених в робочий зошит із самостійної роботи. 
 

5.3. 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 для кожного семестру: 

Тематичне опитування під час лекцій і лабораторних (термінологічний 

контроль, методики роботи, здорові та хворі тварини, фото- і 

відеоматеріалами) – 10  балів/семестр. 

Вирішення ситуаційних завдань (індивідуально чи в групі по 2-3 

студента) – по  10 балів/семестр. 

Робота з тваринами – по 10 балів/семестр. 

Поточне тестування – по 10 балів/семестр. 

Конспект із самостійної роботи –  по 20 балів/семестр. 

Деталізація системи оцінювання 

РН 03 

Тематичне опитування 

Вирішення ситуаційних завдань 

Залікові та екзаменаційні тести 

РН 04 

Тематичне опитування 

Вирішення ситуаційних завдань  

Робота з тваринами 

Поточне тестування 

Конспект із самостійної роботи 

Залікові та екзаменаційні тести. 

РН 05 Тематичне опитування 

Вирішення ситуаційних завдань  

Робота з тваринами 

Поточне тестування 

Залікові та екзаменаційні тести. 

РН 06 Тематичне опитування 

Вирішення ситуаційних завдань  

Робота з тваринами 

Поточне тестування 

Конспект із самостійної роботи 

Залікові та екзаменаційні тести. 

РН 08 
Вирішення ситуаційних завдань 

Залікові та екзаменаційні тести 

РН 15 Тематичне опитування 

Робота з тваринами 



Залікові та екзаменаційні тести 

РН 21 Вирішення ситуаційних завдань  

Конспект із самостійної роботи 

Залікові та екзаменаційні тести. 

Вимоги до 

курсової роботи 

(проекту) 

Курсова робота оцінюється за 100 бальною шкалою. Оцінка включає в 

себе 60 балів за оформлення та 40 балів за захист роботи. Вимоги до 

оформлення курсової роботи описані в методичних рекомендаціях в 

системі дистанційного навчання Moodle  

http://beta.znau.edu.ua:3398/pluginfile.php?file=%2F15490%2Fmod_resou

rce%2Fcontent%2F1%2Fmvkr_vht_fvm_vm.pdf 

Умови допуску 

до підсумкового 

контролю 

Студента 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 

Тематичне опитування. 1 бал за вірну відповідь, 0,5 бала за 

відповідь з неточностями або неповну. 

Вирішення ситуаційних завдань 3 бали за повну вірну відповідь, 

1 або 2 бали за відповідь з неточностями або неповну. 

Робота з тваринами Завдання, що виконане методично вірно та 

якісно  оцінюється в 2 бала, при порушеннях методик – в 1 бал. 

Поточне тестування. Використовуються комп’ютерні засоби ауд. 

217, корп.5. Тестування проводиться 2 рази/семестр (100% виконаних 

тестів – 5 балів. Інші набрані % переводять в бали, заокруглюються до 

цілого числа відповідно до правил і результат виставляють в журнал). 

Конспект  із самостійної роботи. Максимальна оцінка – 20 балів. 

20 балів – студент грамотно, логічно і чітко розкриває зміст 

наукових термінів та понять, аргументує відповіді, виявляє глибокі та 

міцні знання з теоретичного курсу, вміє використовувати дані 

додаткової літератури. 

19-16 балів – студент вільно володіє матеріалом, дає змістовні 

відповіді на запитання, допускає окремі неточності, виклад матеріалу 

недостатньо логічний. 

15-12 балів – студент неповно характеризує тему, допускає значні 

помилки та неточності, демонструє поверхневе знання предмету.  

11-7 бали – студент має фрагментарні знання з курсу; 

6-3 балів – робота в наявності, відповідає вимогам, але студент 

нездатний аналізувати та узагальнювати матеріал. 

Підсумковий контроль результатів навчання (2 заліка, 2 

екзамена) здійснюється у формі тестування за програмою навчальної 

дисципліни на платформі Moodle. Тестові питання теоретичного та 

практичного спрямування передбачають вирішення професійних 

завдань. 

В залежності від тематики семестру, на заліку чи іспиті, студент 

отримує від 40 тестів. 100% правильних відповідей дорівнює 40 балам. 

Після закінчення підсумкового контролю набрані % переводять в бали 

(від 1 до 40). В журнал та залікову відомість виставляють результати, 

які потрапляють в інтервал 24-40 балів.  

  

http://beta.znau.edu.ua:3398/pluginfile.php?file=%2F15490%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2Fmvkr_vht_fvm_vm.pdf
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6. 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 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 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. 

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

видів, профілактики їх заразних та незаразних хвороб. 
 

7. Пререквізити 

Здобувач вищої освіти для успішного навчання та опанування компетентностями з 

дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: «Неорганічна і органічна хімія»; «Біофізика», 

«Анатомія тварин», «Цитологія, гістологія, ембріологія», «Фізіологія тварин», 

«Ветеринарна фармакологія і токсикологія», «Клінічна діагностика хвороб тварин», 

«Клінічна біохімія», «Патологічна фізіологія». 
 

8. Політики дисципліни 

Політика навчальної дисципліни «Внутрішні хвороби тварин» налічує такі вимоги: 

 академічна доброчесність. Здобувачам пояснюють цінність набуття нових знань; 

цінність та функції академічної доброчесності; повідомляють про неприпустимість 

плагіату, заохочують до самостійного виконання навчальних завдань, коректного 

посилання на джерела інформації у разі запозичення наукових матеріалів. 

 відвідування занять. В разі пропущення занять без поважних причин здобувач 

захищає самостійну роботу, здає поточні тести із застосуванням комп’ютерних засобів та 

ситуаційні завдання (максимальна кількість семестрових балів – 40). Додаткове 

опитування для підвищення семестрової оцінки не проводиться.  

 гарантування рівного доступу до здобуття вищої освіти особами з 

особливими потребами. За бажанням осіб з особливими потребами опитування, прийом 

практичних завдань здійснюється викладачами в індивідуальному порядку. Прийом 

здобувачів, для набору семестрових балів, проводиться в часи, відведені для консультацій,  

в умовах лабораторії чи он-лайн (терміни – згідно даного силабусу); 

 техніка безпеки на лабораторних заняттях. До лабораторних занять студенти 

допускаються після проведення з ними інструктажу з техніки безпеки, ознайомлення з 

правилами поведінки в умовах аудиторії, навчально-науково-виробничої клініки 

ветеринарної медицини Поліського національного університету, інших галузевих 

підприємств. Виконувати завдання можна лише після вивчення порядку проведення 

роботи, з дозволу та під контролем викладача. 

 академічна активність. Відповіді на питання тематичного опитування залежать 

від рівня знань студента і здійснюються за його бажанням.  



9. Технічне та програмне забезпечення 

Методичні вказівки до проведення лабораторних занять, лабораторні, дрібні та 

сільськогосподарські тварини, інструменти, скляний посуд, реактиви, лабораторні 

прилади (мікроскопи, аналізатори крові , аналізатори сечі тощо). 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

1. Внутрішні хвороби тварин / Левченко В. І. та ін.;за ред. В. І. Левченка. Біла 

Церква, 2012. Ч. 1. 528 с. 

2. Внутрішні хвороби тварин / Левченко В. І. та ін.; за ред. В. І. Левченка. Біла 

Церква, 2001. Ч. 2. 544 с. 

3 Внутрішні незаразні хвороби тварин: підруч. / Цвіліховський М. І. та ін. 3-є вид., 

переробл. та доповн. Київ: Аграрна освіта, 2014. 614 с. 

4. Внутрішні хвороби тварин / Цвіліховський М. І. та ін. Київ : Арістей, 2004. 139 с. 

5. Уиллард М., Тветден Г., Торнвальд Г. Лабораторная диагностика в клинике 

мелких домашних животных Под. ред. д-ра биол. наук В.В. Макарова; Пер. с англ. Л.И. 

Евелевой, Г.Н. Пимочкиной, Е.В. Свиридовой. Москва: Аквариум Бук. 2004. 432 с.  

6. Мейер Д. Харви Дж. Ветеринарная лабораторная медицина. Интерпретация и 

діагностика [пер. с англ.]. Москва: Софион, 2007.  456 с. 

7.. Загальна терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин : практикум / Левченко 

В. І. та ін.; за ред. В.І. Левченка. Біла Церква, 2000. 224 с. 

8. Внутрішні хвороби тварин: практикум. / Цвіліховський М. І. та ін. Київ : Арістей, 

2005. 148 с. 

9. Кондрахин И.П, ЛевченкоВ.И., Таланов Г.А. Справочник ветеринарного терапевта 

и токсиколога. Москва: КолосС. 2005. 544 с. 

10. Бажибина Е., Коробов А., Середа С., Сапрыкин В. Методологические основы 

оценки клинико-морфологических показателей крови домашних животных. Москва: 

Аквариум, 2005. 128 с. 

11. Кондрахин И.П., Левченко В.И. Диагностика и терапия внутренних болезней 

животных. Москва: Аквариум Принт, 2005.  908 с. 
 

 


