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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–6 

Загальна кількість годин–180 

Рік підготовки-3, семестр–5 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

2. Інформація про викладачів 

Викладачі  

1. Русак Василь Степанович, кандидат ветеринарних 

наук, доцент. 

2. Прус Василь Миколайович, старший викладач. 

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

Контактна інформація 

1. номер телефону: 067 424 78 82, e-mail: 

v.s.rusak@gmail.com 

2. номер телефону: 067 596 56 38, e-mail: 

 prus81@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=2425 

Консультації 
Очна /Онлайн (за потреби) консультація через Telegram, 

Viber щочетверга з 15.00 до 17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Опрацювання дисципліни дозволить студентам вивчити симптоми та ознаки 

незаразних хвороб, навчить їх диференціювати захворювання систем органів тварин, 

закріпить отримані на попередніх дисциплінах навички до проведення лабораторних 

досліджень. 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин» є підготовка 

висококваліфікованих спеціалістів, які будуть володіти методами клінічного та 

лабораторного дослідження тварин різних видів, з метою проведення узагальнень щодо 

характеру захворювання.  

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні: 

— освоїти техніку безпеки під час дослідження тварин;  

— освоїти послідовність клінічного дослідження тварин, техніку дослідження їх 

окремих органів і систем; 

— вивчити і освоїти техніку застосування окремих спеціальних методів (зондування, 

ЕКГ, вимірювання артеріального тиску тощо) та лабораторних методів дослідження; 

— аналізувати одержані результати, діагностичне і прогностичне значення 

симптомів.  

 

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
mailto:v.s.rusak@gmail.com
http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=2425


До компетентностей, на формування яких націлена дисципліна відносяться: 

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.  

СК04. Здатність проводити клінічні дослідження з метою формулювання висновків щодо 

стану тварин чи встановлення діагнозу. 

СК13. Здатність розробляти стратегії профілактики хвороб різної етіології 

 

5 Організація навчання 

5.1 Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 

Лекції 20 

Лабораторні 44 

Самостійна робота 116 

Всього 180 
 

5.2  Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни «Клінічна діагностика»: очний, а за умов 

карантину – змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle), дистанційний.  
 

5.3 Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

 

Кількість 

годин 

1 Т1 Предмет клінічної діагностики (вступна). Методи клінічного 

дослідження тварин  

20 

2 Т2 Дослідження загального стану тварини. Симптоми і синдроми 

хвороб. Діагноз. Прогноз 

15 

3 Т3 Основні методи дослідження серця. Шуми серця. Дослідження 

периферичних судин. Артеріальний кров’яний тиск 

20 

4 Т4 Електрокардіографія та інші спеціальні методи дослідження  

серця. Аритмії  серця 

15 

5 Т5 Значення, схема і методи дослідження дихальної системи. 

Дослідження верхніх дихальних шляхів. Дослідження грудної  

клітки 

20 

6 Т6 Значення дослідження крові. Фізичне дослідження крові. Хімічне 

дослідження крові. 

15 

7 Т7 Дослідження морфологічного складу крові. 15 

8 Т8 Дослідження приймання корму і води. Апетит   та   його  зміни 20 

9 Т9 Дослідження передшлунків і сичуга. Дослідження шлунка та 

кишечнику у тварин. Методи дослідження печінки у тварин 

20 

10 Т10 Дослідження нирок, сечового міхура, сечоводів і уретри. Клінічне  

значення дослідження сечі 

20 

11 Т11 Дослідження поведінки тварин, чуття і форм чутливості. 

Дослідження рухової сфери. Основи ветеринарної  рентгенології 

15 

12 Т12 Діагностика порушень обміну вітамінів. Дослідження залоз 

внутрішньої секреції 

15 

Разом  180 год 

 



ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни.  

Рівень засвоєння тем, призначених для самостійного опрацювання студента, оцінюється в 

ході захисту конспекту із самостійної роботи, під час тематичного опитування на 

лабораторних заняттях та вирішення окремих ситуаційних завдань.  
 

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 для кожного семестру: 
 

Тематичне опитування під час лабораторних (поняття симптом, 

прогноз, діагноз, синдром, фіксація тварин, методики виконання 

лабораторних робіт) – до 10 балів/семестр. 

Робота з тваринами/біологічними матеріалами, в групі по 2-3 студента – 

10 балів/семестр. 

Вирішення ситуаційних завдань (усно: реєстрація та збір анамнезу, 

використання отриманих даних для подальшого дослідження тварин) – 

10 балів/семестр. 

Захист конспекту із самостійної роботи (10 тем) – 30 балів/семестр. 

Деталізація системи оцінювання 

РН 03 

Тематичне опитування  

Робота з тваринами/біологічними матеріалами 

Вирішення ситуаційних завдань 

РН 04 

Робота з тваринами/біологічними матеріалами 

Захист конспекту із самостійної роботи  

Екзаменаційні тести. 

РН 05 

Тематичне опитування  

Робота з тваринами/біологічними матеріалами 

Вирішення ситуаційних завдань 

РН 06 

Робота з тваринами/біологічними матеріалами 

Вирішення ситуаційних завдань 

Захист конспекту із самостійної роботи  

Екзаменаційні тести 

Вимоги до 

курсової роботи  
▬ 

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 

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

відповідь з неточностями або неповну. 

Робота з тваринами Завдання, що виконане методично вірно та 

якісно  оцінюється в 1 бал, при порушеннях методик – в 0,5 бала. 

Вирішення ситуаційних завдань. 1 бал за вірну відповідь, 0,5 

бала за відповідь з неточностями або неповну. 

Захист конспекту із самостійної роботи. За якісне ведення 

конспекту із вірними відповідями на питання – 3 бали/тема 



Екзаменаційні тести. здійснюється у формі тестування за 

програмою навчальної дисципліни на платформі Moodle. 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. 
 

6 Результати навчання 

№ з/п Зміст результату 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. 
 

7 Пререквізити 

Здобувач вищої освіти для успішного навчання та опанування компетентностями з 

дисципліни «Клінічна діагностика», необхідні знання та результати навчання з 

попередньо прослуханих дисциплін: «Вступ до фаху», «Біофізика», «Неорганічна і 

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

тварин». 
 

8 Політики дисципліни 

Політика навчальної дисципліни «Клінічна діагностика хвороб 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. Списування під 

час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу. 

 відвідування занять. В разі пропущення занять без поважних причин здобувач 

захищає самостійну роботу, вирішує ситуаційні завдання. Додаткове опитування для 

підвищення семестрової оцінки не проводиться.  

 гарантування рівного доступу до здобуття вищої освіти особами з 

особливими потребами (пропуски з поважних причин, хвороба, міжнародне 

стажування тощо). 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 

Мультимедійне обладнання. 

Лабораторні, дрібні та сільськогосподарські тварини (для отримання біологічного 

матеріалу). Інструменти, скляний посуд, набори реактивів. Лабораторні прилади 

(мікроскопи, аналізатори крові, аналізатори сечі, зонди, апаратура для ультразвукової 

діагностики тощо). 
 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

1. Клінічна діагностика хвороб тварин: підручник / В.І. Левченко, В.В. Влізло, 

І.П. Кондрахін, В.І. Головаха, Д.В. Морозенко та ін. Біла Церква: БНАУ, 2017. 544 с. 

2. Морозенко Д.В., Тимошенко О.П.. Дослідження сечі собак і котів у 

діагностиці внутрішніх хвороб: навчальний посібник: Харків: ППВ «Нове слово», 2012. 

106 с. 

3. Клінічна оцінки результатів біохімічного дослідження крові тварин / Д.В. 

Кібкало, Д.В. Морозенко, О.П. Тимошенко [та ін.]. Харків: ФОП Бровін О.В. , 2017. 148 с. 

3. Туманська Н.В., Барська К.С., Скринченко С.В. Рентгенологічні методи 

дослідження: навчальний посібник для студентів : Запоріжжя: ЗДМУ, 2016. 82 с. 

4. Меллер Т. Норма при рентгенологических исследованиях Москва:МЕДпресс-

информ, 2009. 288 с. 

5. Левченко В.І., Кондрахін І.П., Судаков М.О. та ін.; За ред.В.І. Левченка. 

Внутрішні хвороби тварин. Біла Церква, 2001 Ч. 2. 337 с. 

6. Левченко В.І., Кондрахін І.П., Судаков М.О. та ін.; За ред.В.І. Левченка. 

Внутрішні хвороби тварин. Біла Церква, 1999. Ч. 1.376 с. 

7. Мілька В.І.Рентгенодіагностика. Вінниця:Нова книга, 2005. 352с. 

8. Суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления. Фонокардиография. 

УЗИ сосудов. Запорожье: ЗГМУ, 2014. 85 с. 

9. Соловьев В.В., Кассирский Г.И. Атлас клинической фонокардиографии: Москва: 

Медицина, 1983. -296с.  

10. Суточное мониторирование артериального давления. Руководство для врачей: 

Санкт-Петербург: ООО «Компания Нео», 2010. 46 с. 


