
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

Силабус дисципліни 

“ ЗАГАЛЬНА ТА СПЕЦІАЛЬНА ХІРУРГІЯ” 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 

Кафедра акушерства і 

хірургії 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 10 

Загальна кількість годин – 300 

Рік підготовки – 4, 5, семестр – 7, 8, 9 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) 

Ковальчук Юрій Васильович, кандидат ветеринарних 

наук, доцент 

Карпюк Василь Варфоломійович, кандидат ветеринарних 

наук, доцент 

Профайл викладача (-ів) 

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

ah/m-sklad-ah/kovalchuk-yurii-vasylovych 
 

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

ah/m-sklad-ah/karpiuk-vasyl-varfolomiiovych 

Контактна інформація 

номер телефону: 0974058268, контактний E-mail: 

ukoval1975@ukr.net 

номер телефону: 0679070010, контактний E-mail: 

vasilvet@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=104 

Консультації 

Тематичні консультації 1 раз/місяць, останній четвер 

місяця, 15.00–16.00 

Онлайн консультація через Zoom, Viber вівторок-четвер, 

з 14.00 до 18.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Загальна та спеціальна хірургія вивчає причини хвороб у тварин і фактори, що 

сприяють їх виникненню, патогенез (механізм розвитку), загальні клінічні ознаки, 

опрацьовує загальні методи діагностики хвороб, механізм видужання і фактори, що йому 

сприяють; прогноз, принципи лікування; раціональні годівлю та утримання хворих і 

загальні методи профілактики хвороби. Без цих знань сьогодні лікар не зможе успішно 

виконувати свої професійні обов’язки. Кожна хірургічна хвороба, крім загальних ознак, 

залежно від місця локалізації процесу, має свої особливості і проявляється відповідними 

симптомами. Їх вивчає спеціальна ветеринарна хірургія. 

Завдання загальної та спеціальної хірургії – викладення основ хірургічної патології, 

розкриття тканинних реакцій, які виникають під впливом різних подразників. Загальна 

хірургія — це теоретична база спеціальної хірургії. 

Лікування хірургічно хворих тварин вимагає спеціалізованої роботи лікаря з 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ah/m-sklad-ah/kovalchuk-yurii-vasylovych
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урахуванням диференційного вибору засобів і способів втручання, висвітлених у 

загальній хірургії. 

Для вивчення хірургічних хвороб, як і для роботи лікарю потрібні глибокі знання з 

нормальної та патологічної анатомії, нормальної та патологічної фізіології, оперативної 

хірургії, фармакології, біофізики, біохімії та всіх клінічних дисциплін. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою загальної хірургії є вивчення основних хірургічних хвороб, закономірностей 

їх розвитку і загальних принципів лікування та профілактики без урахування місця їх 

локалізації. Але ж, розвиваючись у певних органах і тканинах, що виконують в організмі 

певні функції, вони якоюсь мірою змінюють функції пошкоджених тканин. А це впливає 

на патогенез хвороби, її клінічні прояви і вимагає певних підходів до проведення 

лікувально-профілактичних заходів. Це все враховує спеціальна хірургія. 

Цілі дисципліни: 

- вивчення етіології та патогенетичних особливостей клінічного прояву 

різноманітних нозологічних форм хірургічної патології у тварин різних видів, на підставі 

чого формується розуміння суті лікувальних і профілактичних заходів при хірургічних 

хворобах; 
- вивчення сучасних методів діагностики хірургічних хвороб і проведення їх 

моніторингу; 
- навчити студентів правильно встановлювати діагноз, призначати раціональні 

методи лікування та профілактики, мати практичні навички надання хірургічної допомоги 

тваринам. 
ЗК08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

СК02. Здатність використовувати інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, 

лабораторне обладнання та інші технічні засоби для проведення необхідних маніпуляцій 

під час професійної діяльності. 

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

фахової діяльності. 

СК04. Здатність проводити клінічні дослідження з метою формулювання висновків 

щодо стану тварин чи встановлення діагнозу. 

СК09. Здатність проводити акушерсько-гінекологічні та хірургічні заходи і операції. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 

Лекції 36 

Лабораторні 70 

Самостійна робота 194 

 

5.2. Формат дисципліни 

Очний, змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами 

електронного навчання через систему Moodle).  

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№ 

з/п 
Тема 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

денна форма 

 

1 

 

Т1 
Семестр 7. «Загальна хірургія» 

Травми. Травматизм тварин. 

1. Предмет загальної ветеринарної хірургії, її завдання та 

 

 

 



досягнення 

2. Сучасні проблеми ветеринарної хірургії 

3. Травматизм тварин 

4. Профілактика травматизму 

5.  Місцева та загальна реакція організму на травму 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

Т2 

Відкриті та закриті механічні пошкодження.  

1. Класифікація ран 

2. Симптоми ран 

3. Види загоювання та лікування ран 

4. Закриті механічні пошкодження 

5. Переливання крові у тварин 

 

 

 

16 

3 Т3 Хірургічна інфекція.  
1. Гнійна хірургічна інфекція 

2. Анаеробна та гнильна інфекція 

3. Класифікація, збудники, перебіг та лікування загальної і 

специфічної інфекції 

 

 

18 

4 Т4 Хвороби шкіри.  

1. Хвороби шкіри. Гнійничкові захворювання шкіри 

2. Запалення шкіри.  

3. Екзема: класифікація, перебіг та лікування. 

 

 

8 

 

5 Т5 Хвороби м’язів. Хвороби сухожилків, суглобів та кісток.  

3. Запалення м’язів (міозити).  

2. Міопатози: класифікація, симптоми та лікування.  

3. Атрофія м’язів 

4. Розтяг сухожилків, тендиніти та тендовагініти 

5. Рани суглобів, артрити та артрози 

6. Переломи кісток, остити та остеомієліти 

24 

6 Т6 Новоутворення. Термічні та хімічні ураження. 

1. Етіологія та класифікація пухлин.  

2. Клінічний перебіг та лікування новоутворень 

3. Термічні та хімічні опіки  

4. Відморожування: ступені, перебіг та лікування. 

18 

Разом: 34 год. – аудиторні заняття; 48 год. – самостійна робота 

7 Т7 Семестр 8. «Спеціальна хірургія» 

Хвороби в ділянці голови. 

1. Паралічі нервів 

2. Рани в ділянці голови. Кровотеча з носа 

3. Запалення придаткових пазух 

4. Травми рогів 

20 

8 Т8 Хвороби в ділянці шиї та потилиці.  

1. Бурсити потилиці 

2. Некроз потиличної зв’язки 

3. Сторонні тіла в стравоході 

4. Запалення яремної вени 

10 

9 Т9 Хвороби в ділянці грудної стінки, спини і попереку. 

1. Проникаючі рани грудної стінки 

2. Переломи ребер. Остеомієліт ребра 

3. Пневмоторакс. Гемоторакс 

4. Переломи хребців 

12 

10 Т10 Андрологічні хвороби. 8 



1. Ушиб та рани статевого члена 

2. Запалення препуція і статевого члена 

3. Новоутворення статевого члена та препуція 

4. Фімоз та пара фімоз 

5. Параліч статевого члена 

11 Т11 Хвороби грудних кінцівок. 

1. Паралічі нервів грудних кінцівок 

2. Гнійне запалення (абсцес) плечоголовного м’яза 

3. Ревматичне запалення плечових м’язів 

4. Фасцикулярний міопатоз 

22 

12 Т12 Хвороби тазових кінцівок. 

1. Спастичний парез 

2. Параплегія тазових кінцівок 

3. Параліч стегнового нерва 

4. Параліч сідничного нерва та його гілок 

5. Параліч замикального нерва 

18 

Разом 38 год. – аудиторні заняття; 48год. – самостійна робота 

13 Т13 Семестр 9. «Офтальмологія та ортопедія» 

Ураження захисних пристосувань ока. 

1. Ураження орбіти, періорбіти 

2. Ураження повік 

3. Ураження слізного апарату 

18 

14 Т14 Хвороби сполучної оболонки ока. 

1. Запалення кон’юнктиви (кон’юнктивіти) 

2. Новоутворення кон’юнктиви 

18 

15 Т15 Ураження рогівки.  

1.Рани рогівки 

2. Кератити. Кератокон’юнктивіти 

3. Масові хвороби очей у тварин 

20 

16 Т16 Асептичні запальні процеси копит і копитець. 

1. Запалення основи шкіри копит (пододерматит) 

2. Ревматичне запалення  

3. Лімакс 

4.Верукозний (бородавчастий) пододерматит 

24 

17 Т17 Гнійні запальні процеси копит і копитець. 

1. Поверхневий і глибокий гнійний пододерматит 

2. Флегмонозні процеси 

3. Гнійний подартрит 

4. Гангрензоний пододерматит 

18 

18 Т18 Ураження копит і ратиць при масових інфекційних 

захворюваннях. 

1. Некробактеріозні ураження 

2. Ураження ратиць при ящурі 

3. Копитна гниль овець 

4. Профілактичні заходи при масових інфекційних 

захворюваннях 

22 

Разом 34 год. – аудиторні заняття; 98 год. – самостійна робота 
 

ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни.    

Рівень засвоєння тем самостійної роботи оцінюється в ході тематичного опитування 

під час лабораторних (терміни, ситуаційні завдання), співбесіді щодо змісту опорного 

конспекту, а також – в тестових завданнях 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: 

Тематичне опитування під час лабораторних занять щодо 

термінології та методик роботи (знання стосовно сучасних 

проблем хірургічної патології у тварин –  травми, хірургічні 

інфекції, новоутворення, хірургічна патологія молочної залози, 

сухожилків, суглобів, кісток, термічні та хімічні ураження, 

хвороби очей та ратиць, техніка розчистки ратиць, копит та 

підковування) – 10 балів/семестр. 

Вирішення ситуаційних завдань (проведення хірургічної 

диспансеризації, аналіз варіантів передопераційної діагностики, 

лікувальна допомога при патологіях, проведення профілактичних 

заходів) – 5 балів/семестр.  

Робота з реальними об’єктами та моделями – 10 балів/семестр. 

Тематичний опорний конспект із самостійної роботи – 5 

балів/семестр.  

Поточне тестування – 30 балів/семестр. 

Деталізація системи оцінювання 

РН02 
Вирішення ситуаційних завдань. Тематичний опорний конспект із 

самостійної роботи 

РН03 

Тематичне опитування під час лабораторних. Тематичний 

опорний конспект із самостійної роботи. Тестування (поточні 

контрольні, залікові та екзаменаційні тести). 

РН04 

Вирішення ситуаційних завдань. Робота з реальними об’єктами та 

моделями. Тестування (поточні контрольні, залікові, 

екзаменаційні тести). 

РН15 
Тематичне опитування під час лабораторних. 

Вирішення ситуаційних завдань. 

РН17 

Вирішення ситуаційних завдань. Тематичний опорний конспект із 

самостійної роботи. Робота з реальними об’єктами. Тестування 

(залікові та екзаменаційні тести). 

Вимоги до курсової 

роботи (проекту) 

Оцінка курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка 

складається з двох частин: 1) виконання курсової роботи (до 60 

балів) і 2) захисту (до 40 балів). 

Написання курсової роботи проводиться згідно методичних порад 

(http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=104). 

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 
Термінологічний контроль – 1 бал за вірну відповідь. 

Відповіді на питання ситуаційних завдань – 2 бали за вірну 



відповідь, 0,5 балів за відповідь з неточностями або неповну. 

Работа з реальними об’єктами та моделями під час 

лабораторних.  

Якісно виконане завдання оцінюється в 2 бали, при порушеннях 

методик – в 1 бал. 

Тестування поточне. В кожному блоці 25-30 питань. 100% 

правильних відповідей дорівнює 100 балам.  

Після проведення тесту його реальний результат ділять на 10 і 

отримані бали виставляють в журнал.  

Тестування 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 

№ 

з/п 
Зміст результату навчання 

РН 02 Використовувати інформацію із вітчизняних та іноземних джерел для 

розроблення діагностичних, лікувальних і підприємницьких стратегій. 

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 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. 
 

7. Пререквізити 

Здобувачу вищої освіти для успішного навчання та опанування компетентностями з 

дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія», 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»; «Клінічна діагностика хвороб тварин»; 

«Ветеринарна фармакологія і токсикологія», «Оперативна хірургія, топографічна 

анатомія», «Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення». 
 

8. Політики дисципліни 

Здобувачам пояснюють цінність набуття нових знань; академічні норми, яких 

необхідно дотримуватися (академічна доброчесність, її функції, особливості та причини 

академічного плагіату, коректне посилання на джерела інформації у разі запозичення 

наукових матеріалів), заохочують до самостійного виконання навчальних завдань, 

неухильного дотримання правил техніки безпеки при роботі з тваринами. 

До лабораторних занять студенти допускаються після проведення з ними 

інструктажу з техніки безпеки при роботі з тваринами, з хірургічним інструментарієм, 

ознайомлення з правилами поведінки в умовах аудиторії, клініки та, операційної, 

господарства і виробництва. Виконувати завдання можна лише після вивчення порядку 

виконання роботи, з дозволу та під контролем викладача. 

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

Окремі види діяльності на заняттях, а саме робота на реальних моделях (наприклад, 

фіксація тварин) допоможуть розкрити потенціал студенту, навчитись довіряти своїм 



однокурсникам, розвинути навички практичної роботи в команді.  
Користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття можливе у випадках, передбачених навчальним планом та 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 розвитку автономних навичок студента можлива підготовка додаткової інформації 

у вигляді презентації за темою, не включеною до переліку тем лабораторних занять (за 

бажанням здобувача). 
 

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, методичні вказівки до 

проведення лабораторних занять, хірургічні інструменти, шовний матеріал, 

макропрепарати, тварини, перев’язувальний матеріал, фармакологічні засоби для 

лікування тварин із хірургічною патологією, інструменти для розчищення копит і ратиць, 

інструментарій для офтальмологічних досліджень, навчальні відеофільми.  

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 
 

Основна 
1. Борисевич В. Б., Панько І. С., Іздепський В. Й. Спеціальна ветеринарна 

хірургія. К.: Вид-во УДАУ, 1993. 495 с. 

2. Ветеринарно-медична офтальмологія : навчальний посібник / В. Б. Борисевич та 

ін. Київ : Арістей, 2006. 212 с. 

3. Ветеринарна ортопедія: хвороби копит і копитець : посібник для студентів 

аграр. закл. освіти I–IV рівня акредитації зі спец. «Вет. медицина» / В. Б. 

Борисевич та ін. Київ : ДІА, 2007. 136 с. 

4. Загальна ветеринарна хірургія / Панько І. С. та ін. Біла Церква, 1999. 264 с. 

5. Загальна ветеринарна хірургія/Борисевич В Б. та ін. К.: Вища школа, 1992. 288 

с. 

6. Загальна ветеринарно-медична хірургія / Борисевич В. Б. та ін. К.: Науковий 

світ, 2001. 274 с. 

7. Загальна та спеціальна хірургія : практикум / Д. В. Сарбаш та ін. Харків, 2020. 

265 с. 

8. Калашник И. А., Передера Б. Я., Русинов А. Ф. Практикум по общей и частной 

ветеринарной хирургии. М. : Агропромиздат, 1988. 303 с. 

9. Калашнік І. О., Панько І. С., Передера Б. Я. Практикум із загальної і спеціальної 

хірургії / За ред. І.О. Калашніка. К: Урожай, 1995. 252 с. 

10. Общая ветеринарная хирургия / под ред. В. А. Лукьяновского. М.: 

Агропромиздат, 1990. 586 с. 

11. Ортопедія коней: посібник / Д. В. Сарбаш та ін. Харків : вид-во ХДЗВА, 2018. 

194 с. 

12. Ортопедія собак і котів: (навчальний посібник). Ч. 1. Ортопедична хірургічна 

патологія / Сухонос В. П. та ін. Компринт, 2017. 139 с. 



13. Поваженко И. Е., Братюха С. И. Общая ветеринарная хирургия. К.: Изд-во 

УСХА, 1989. 312 с. 

14. Поваженко И. Е., Братюха С. И., Калиновский Г. Н. Частная ветеринарная 

хирургия. К.: Вища шк. 1991. 328 с. 

15. Спеціальна ветеринарна хірургія / Панько І. С. та та ін. Біла Церква, 2003. 496 с. 
 

Допоміжна 
1. Ветеринарна хірургія з анатомією коня: навч. посібник / Г.М. Калиновський та ін. 

Житомир: Вид-во “Житомирський національний агроекологічний університет”, 

2016 р. 120 с. 

2. Використання композитних матеріалів за переломів трубчастих кісток у тварин : 

науково-методичний посібник / М. В. Рубленко та ін. Біла Церква, 2015. 86 с. 

3. Власенко В. М, Тихонюк Л. А., Рубленко М. В. Оперативна хірургія, 

анестезіологія і топографічна анатомія. Спеціальна частина. Біла Церква : Вид-во 

Білоцерків. держ. аграр. ун-ту, 2006. 544 с. 

4. Диспансеризация крупного рогатого скота по ветеринарной хирургии: 

практическое пособие / Квочко А. Н. и др. Ставропольский ГАУ. Ставрополь: 

АГРУС, 2008. 113с. 

5. Ковальчук Ю. В., Карпюк В. В., Калиновський Г. М. Перебіг ранового процесу у 

великої рогатої худоби в умовно чистій і забрудненій радіонуклідами зонах : 

монографія. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2019. 92 с. 

6.  Лікувально-профілактичні заходи при хворобах кінцівок : рекомендації для 

лікарів ветеринарної медицини / І. С. Панько та ін. Біла Церква, 2005. 22 с. 

7.Оперативна хірургія: практикум / Д. В. Сарбаш та ін. Харків : Стиль-Іздат, 2017. 

218 с. 

8.Пухлини тварин етіологія, патогенез, діагностика, комплексна терапія / А. А. 

Гамота та ін. Львів : Галицька видавнича спілка, 2007. 168 с. 

9.Синяговська К. А. Остеосаркома трубчастих кісток собак (діагностика та 

лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 16.00.05. 

Біла Церква, 2011. 20 с. 

10. Тимофеев С. В., Девришов Д. А., Филиппов Ю. И. Хирургические инфекции. 

Москва : Агровет, 2006. 240 с. 

 


