
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

Силабус дисципліни 

«ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ ТА СУДОВА ВЕТЕРИНАРІЯ» 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 

Кафедра анатомії і 

гістології 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 9 

Загальна кількість годин – 270 

Рік підготовки – 4-5-й рік, семестр – 8-й – 9-й семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) 
Заїка Світлана Сергіївна, 

Хоменко Зоряна Володимирівна 

Профайл викладача (-ів) 

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

ag/m-sklad-ag/zaika-svitlana-serhiivna 
 

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

ag/m-sklad-ag/khomenko-zoriana-volodymyrivna 

Контактна інформація 

Заїка Світлана Сергіївна тел: 097-89-05-035  

контактний E-mail: lana_zaika@ukr.net  

Хоменко Зоряна Володимирівна тел: 097-75-63-467, 

контактний E-mail: zorianakhomenko@ukr.net  

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=722  

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

Viber щосереди з 15.00 до 17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Дисципліна «Патологічна анатомія та судова ветеринарія» розрахована на вивчення 

морфологічного прояву загальнопатологічних процесів та органопатології, 

макроскопічних і мікроскопічних змін в різних органах і тканинах організму при різних 

захворюваннях як заразної, так і незаразної етіології, ветеринарну танатологію, правильне 

проведення розтину та постановку вірного патологоанатомічного діагнозу. В процесі 

викладання курсу «Патологічна анатомія та судова ветеринарія» буде акцентовано увагу 

на макро- та мікроскопічних змінах при різних загальнопатологічних процесах, 

органопатології та неінфекційних, інфекційних і паразитарних хворобах в організмі 

тварин, методології й методиці проведення патолого-анатомічного розтину й оформлення 

відповідної документації.  

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються 

в організмі тварин у нормі та за патології.  

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ag/m-sklad-ag/zaika-svitlana-serhiivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ag/m-sklad-ag/zaika-svitlana-serhiivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ag/m-sklad-ag/khomenko-zoriana-volodymyrivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ag/m-sklad-ag/khomenko-zoriana-volodymyrivna
mailto:lana_zaika@ukr.net
http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=722


СК 5. Здатність застосовувати методи і методики патолого-анатомічної діагностики 

хвороб тварин для встановлення остаточного діагнозу та причин їх загибелі 

СК 6. Здатність здійснювати відбір, пакування, фіксування і пересилання проб 

біологічного матеріалу для лабораторних досліджень 

СК 7. Здатність організовувати і проводити лабораторні та спеціальні діагностичні 

дослідження й аналізувати їх результати 

СК 14. Здатність проводити судово-ветеринарну експертизу 

СК 16. Здатність оберігати довкілля від забруднення відходами тваринництва, а 

також матеріалами та засобами ветеринарного призначення 

СК 20. Здатність організовувати, здійснювати і контролювати документообіг під 

час професійної діяльності 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 

Лекції 32 

Лабораторні 64 

Самостійна робота 174 

Всього 270 

 

5.2. Формат дисципліни 

 

Формат проведення дисципліни «Патологічна анатомія та судова ветеринарія»: 

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 

 

К-ть 

годин 

 Семестр 8-й «Загальна патоморфологія»  

1 Т1 Вступ в загальну патоморфологію. Танатологія. 

1. Предмет і завдання патологічної анатомії. Патологічна анатомія як 

теоретична і практична основа сучасної ветеринарії. Значення 

патологоанатомічних досліджень у своєчасній постановці діагнозу 

загибелі тварини та проведення своєчасних профілактичних 

оздоровчих заходів. Короткі відомості з історії патологічної анатомії. 

Основні етапи її розвитку. Місце патологічної анатомії в системі 

вищої ветеринарної освіти. Провідна роль вітчизняних вчених у 

розвитку патологічної анатомії.  

2. Смерть і посмертні зміни. Життя і смерть як єдність 

протилежностей. Причини і механізм смерті. Посмертні зміни. 

Відмінність трупних змін від подібних прижиттєвих патологічних 

процесів і їх значення для посмертної діагностики. 

26 

2 Т2 Загальнопатологічні процеси. Дистрофія. 

1. Білкові внутрішньоклітинні дистрофії. Дистрофія. Визначення. 

Загальна характеристика, етіологія, механізм, результат, значення для 

організму, класифікація. Білкові дистрофії. Сутність, класифікація. 

Внутрішньоклітинні диспротеінози: зерниста, гіаліново-крапельна, 

гідропічна, рогова дистрофія. 

2.  Білкові змішані дистрофії. Змішані диспротеїнози: порушення 

30 



обміну глікопротеїдів, нуклеопротеїдів і хромопротеїдів. 

3.  Білкові позаклітинні дистрофії. Позаклітинні диспротеїнози: 

мукоїдне, і фибриноїдне набухання, гіаліноз, амілоїдоз. 

4.  Жирові дистрофії. Загальна характеристика, етіологія, механізм, 

результат, значення для організму, класифікація та сутність. 

5.  Вуглеводні дистрофії. Сутність, класифікація, причини, механізм, 

морфологічна характеристика, результат і значення для організму. 

6.  Порушення мінерального обміну. Загальна характеристика. 

Порушення обміну кальцію і фосфору. Утворення каменів. 

3 Т3 Некроз. Порушення крово- і лімфообігу та обміну тканинної 

рідини.  
1. Поняття про некроз і некробіоз. Ознаки некроза. Класифікація, 

наслідок і значення для організму.  

2. Класифікація порушень крово- і лімфообігу. Гіперемія артеріальна і 

венозна. Стаз крові. Анемія. Кровотечі і крововиливи. Тромбоз, 

Емболія, інфаркт.  

3. Розлади лімфообігу і обміну тканинної рідини. 

30 

4 Т10 Компенсаторно-пристосувальні та відновлювальні процеси.  
1. Атрофія. Визначення. Загальна характеристика, етіологія, механізм, 

результат, значення для організму, класифікація.  

2. Гіпертрофія і гіперплазія.  

3. Організація, інкапсуляція, загоєння ран. 

4. Регенерація. Сутність і форми регенерації (клітинна і 

внутріклітинна). Види регенерації. Регенерація тканин і органів. 

32 

5 Т11 Пухлини. Лейкози. 

1. Пухлинний ріст і його відмінність від інших проявів патологічного 

розвитку тканин. 

2. Морфологічна характеристика окремих видів пухлин.  

3. Класифікація та патоморфологічна характеристика лейкозів у 

різних видів тварин. 

32 

Разом: 64 год. –  аудиторні заняття; 86 год. – самостійна робота 

 Семестр 9-й «Спеціальна патоморфологія та судова ветеринарія» 

6 Т12 Хвороби серцево-судинної і кровоносної системи. Патанатомія: 

макро- і мікроскопічні зміни. 

1. Розширення серця. 

2. Ендокардити, міокардити і перикардити.  

3. Лімфаденіт, спленіти.  

4. Розриви артерій і аорти. 

8 

7 Т13 Хвороби органів дихання. Патанатомія: макро- і мікроскопічні 

зміни. 

1. Бронхопневмонія. 

2. Крупозна пневмонія.  

3. Емфізема.  

4. Ателектази. 

8 

8 Т14 Хвороби органів травлення. Патанатомія: макро- і мікроскопічні 

зміни. 

1. Гастрити, ентерити, коліти.  

2. Діарея новонароджених.  

3. Виразкова хвороба.  

4. Тимпания рубця.  

5. Закупорка книжки.  

6. Токсична дистрофія печінки свиней. Некрози печінки. 

10 



7. Перитоніт. 

8.  

9 Т15 Хвороби обміну речовин. Патанатомія: макро- і мікроскопічні 

зміни. 

1. Аліментарна дистрофія.  

2. Кетози і остеодистрофія молочних корів.  

3. Гіпертрофія новонароджених.  

4. Гіповітаміноз. Білом’язова  хвороба. 

10 

10 Т16 Хвороби сечостатевої системи. Патанатомія: макро- і 

мікроскопічні зміни. 

1. Нефрози. Нефрити.  

2. Цистити.  

3. Метрити. Мастити.  

8 

11 Т17 Загальні питання патогенезу інфекційних хвороб. 
1. Сепсис. Сибірка. Клостридіози – ЕМКАР, злоякісний набряк. 

Хвороби, які виникають в результаті дії на організм 

біологічних агентів або інфектів - бактерій, вірусів, рікетсій, 

грибів.  

2. Інфекційний процес. Ворота інфекції. Повний і неповний 

первинний комплекс. Загальні і місцеві зміни. Класифікація 

інфекційних хвороб. Класифікація сепсису. Сибірська виразка, 

ЕМКАР і злоякісний набряк: Визначення хвороби. Етіологія, 

патогенез і клініко-епізоотичні особливості. Патанатомія: 

макро- і мікроскопічні зміни. Патоморфологічний діагноз. 

Діагноз і диференційний діагноз. 

8 

12 Т18 Гострі бактеріальні інфекції. Визначення хвороб. Етіологія, 

патогенез і клініко-епізоотичні особливості. Патанатомія: макро- і 

мікроскопічні зміни. Патоморфологічний діагноз. Діагноз і 

диференційний діагноз. 

12 

13 Т19 Хронічні бактеріальні інфекції. Визначення хвороб. Етіологія, 

патогенез і клініко-епізоотичні особливості. Патанатомія: макро- і 

мікроскопічні зміни. Патоморфологічний діагноз. Діагноз і 

диференційний діагноз. 

10 

14 Т20 Вірусні хвороби тварин. Визначення хвороб. Етіологія, патогенез і 

клініко-епізоотичні особливості. Патанатомія: макро- і мікроскопічні 

зміни. Патоморфологічний діагноз. Діагноз і диференційний діагноз. 

1. Вірусні хвороби коней. 

2. Вірусні хвороби великої та дрібної рогатої худоби. 

3. Вірусні хвороби свиней. 

4. Вірусні хвороби птиці. 

5. Вірусні хвороби кролів. 

6. Вірусні хвороби м’ясоїдів. 

24 

15 Т21 Повільні інфекції. Визначення хвороб. Етіологія, патогенез і клініко-

епізоотичні особливості. Патанатомія: макро- і мікроскопічні зміни. 

Патоморфологічний діагноз. Діагноз і диференційний діагноз. 

6 

16 Т22 Мікози та мікотоксикози. Визначення хвороб. Етіологія, патогенез і 

клініко-епізоотичні особливості. Патанатомія: макро- і мікроскопічні 

зміни. Патоморфологічний діагноз. Діагноз і диференційний діагноз. 

 

6 

17 Т23 Паразитарні хвороби. Визначення хвороб. Етіологія, патогенез і 

клініко-епізоотичні особливості. Патанатомія: макро- і мікроскопічні 

зміни. Патоморфологічний діагноз. Діагноз і диференційний діагноз. 

4 



18 Т24 Процесуальні основи судової ветеринарії.  

1. Визначення судової ветеринарії, її значення у забезпеченні 

норм державної законності щодо вирішення спеціальних 

питань органами дізнання слідства та суду та в правовій 

підготовці ветеринарних спеціалістів. 

2. Історія судової ветеринарії, її зв'язок із судовою медициною, 

біологічними науками та ветеринарною медициною. Матеріал і 

методи досліджень судово-ветеринарної медицини. 

3. Чинні законодавчі акти та нормативні матеріали, що 

регулюють судово-ветеринарного експерта. Організація 

судової експертизи. Порядок призначення експертизи. Вибір 

особи експерта та порядок її відхилення. Обов'язки судового 

експерта. 

4. Судова танатологія. Мета і завдання. Особливості судово-

ветеринарного розтину трупів тварин. Оформлення 

документації.  

5. Судова деонтологія. 

6 

Разом: 32 год. –  аудиторні заняття; 88 год. – самостійна робота 
 

ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни.  

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

ході наскрізного опитування під час лабораторних, при захисті індивідуальних завдань із 

самостійної роботи та під час підсумкового тестування. 

 

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: 
 

Наскрізне опитування під час лабораторних (термінологічний контроль, 

методики роботи, обговорення фото- і відеоматеріалів) – до 10 

балів/семестр. 

Робота з реальними об’єктами (мікропрепарати, гістологічний та 

трупний матеріал) – до 10 балів/семестр. 

Письмові контрольні (вирішення комбінованих ситуаційних завдань, 

індивідуально) – 2р.*10 = 20 балів/семестр. 

Поточні тести – 2р.*5= 10 балів/семестр. 

Захист індивідуальних завдань із самостійної роботи (патоморфологічна 

оцінка препаратів, усно) – 10 балів/семестр. 

Деталізація системи оцінювання 

РН01 

Наскрізне опитування 

Поточні тести 

Захист індивідуальних завдань із самостійної роботи 

Підсумковий контроль (залік, екзамен) 

РН03 

Наскрізне опитування 

Робота з реальними об’єктами 

Поточні тести 

Письмові контрольні 

Захист індивідуальних завдань із самостійної роботи 

Підсумковий контроль (залік, екзамен) 

РН10 Робота з реальними об’єктами 



Захист індивідуальних завдань із самостійної роботи 

РН13 Наскрізне опитування 

РН18 Наскрізне опитування 

Робота з реальними об’єктами 

Підсумковий контроль (залік, екзамен) 

Вимоги до 

курсової 

роботи 

(проекту) 

За курсову роботу оцінка виставляється за 100-бальною шкалою 

(написання курсової роботи – 60 балів, захист – 40 балів). Вимоги до 

курсової роботи наведені в методичних рекомендаціях. 

http://beta.znau.edu.ua:3398/pluginfile.php?file%2F86171%2Fmod_resourc

e%2Fcontent%2F1%2FМетодичні_поради_курсова_з_патанатомії.PDF  

Умови 

допуску до 

підсумкового 

контролю 

Упродовж семестрів студенти вивчають матеріал і складають залік та 

іспит. До складання підсумкового контролю допускають студентів, які 

відвідували практичні заняття і мають позитивну поточну успішність 

(36-60 балів). 

Критерії 

оцінювання 

Наскрізне опитування. 1 бал за вірну відповідь; 0,5 бали за 

відповідь з неточностями або неповну. 

 

Робота з реальними об’єктами 2 бали за якісно виконане 

завдання, 1 бал –  за наявності помилок. 

 

Письмові контрольні роботи. Максимальна оцінка 5 балів. 

5 балів – Студент грамотно, логічно і чітко відповідає на всі 

питання, розкриває зміст наукових термінів та понять, переконливо 

аргументує відповіді, виявляє глибокі та міцні знання з усього 

теоретичного курсу, вміє використовувати дані додаткової літератури. 

4 бали – Студент вільно володіє матеріалом, дає повні змістовні 

відповіді на запитання, але допускає окремі неточності у висвітлені 

питань, виклад матеріалу недостатньо логічний. 

3 бали – Студент неповно характеризує тему, виявляє знання і 

розуміння основних положень, але без деталей, допускає помилки та 

неточності, демонструє поверхневе знання предмету.  

2 бали – Студент має фрагментарні знання з усього курсу, 

нездатний аналізувати, узагальнювати, порівнювати, систематизувати 

матеріал.  

1 бал – Студент дуже погано володіє програмним матеріалу, 

допускає велику кількість грубих помилок. 

 

Тести для поточного контролю.  

За семестр студенти двічі пишуть тести для поточного контролю. 

100% правильних відповідей дорівнює 5 балам. Інші набрані % також 

переводять в бальну систему і результат виставляють в журнал. 

 

Захист індивідуальних завдань із самостійної роботи. 
Максимальна оцінка 10 балів. 

10 балів – Студент грамотно характеризує препарат, з логічним і 

чітким описом його ознак, відповідає на всі додаткові питання, 

розкриває зміст наукових термінів та понять. 

9-7 балів – Студент вільно володіє матеріалом, але допускає 

окремі неточності в описі ознак препарату, виклад матеріалу 

недостатньо логічний. 

6-5 балів – Студент неповно характеризує препарат, виявляє 

знання основних положень, але без деталей, допускає ряд помилок, 

http://beta.znau.edu.ua:3398/pluginfile.php?file%2F86171%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2F%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%97.PDF
http://beta.znau.edu.ua:3398/pluginfile.php?file%2F86171%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2F%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%97.PDF


демонструє поверхневе знання предмету.  

4-3 бали – Студент має фрагментарні знання з усього курсу, 

нездатний аналізувати, порівнювати, систематизувати характеристики 

препарату.  

2-1 бали – Студент дуже погано володіє програмним матеріалу, 

допускає велику кількість грубих помилок. 

 

Тести для підсумкового контролю (залік, екзамен)  
Тестування знань студентів здійснюється через університетську 

платформу Moodle. Студент отримує 40 тестів. 100% правильних 

відповідей дорівнює 40 балам. В журнал та залікову відомість 

виставляють лише ті результати, які потрапляють в інтервал 24-40 

балів. 

 

6. Результати навчання 
 

РН01. Знати і грамотно використовувати термінологію з компонентів освітньої програми. 

РН03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології. 

РН 10. Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і підходи вирішення 

проблемних ситуацій професійного походження.  

РН 13. Розуміти логічну послідовність дій та вміти оформляти відповідну документацію 

під час проведення судово-ветеринарної експертизи.  

РН 18. Знати правила підготовки фахової документації, законодавчі нормативні акти щодо 

нагляду і контролю у галузі, здійснювати облікову звітність під час фахової діяльності.  

 
7. Пререквізити 

 

Здобувач вищої освіти для успішного навчання та опанування компетентностями з 

дисципліни «Патологічна анатомія та судова ветеринарія», необхідні знання та результати 

навчання з попередньо прослуханих дисциплін: «Неорганічна і органічна хімія»; 

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

«Патологічна фізіологія тварин»; «Оперативна хірургія, топографічна анатомія», 

«Ветеринарно-санітарна експертиза тварин». 

 
8. Політики дисципліни 

 

Академічна доброчесність. Здобувачам пояснюється цінність набуття нових знань; 

сутність, особливості та причини неприпустимості академічного плагіату (списування), 

заохочують до самостійного виконання навчальних завдань, коректного посилання на джерела 

інформації у разі запозичення наукових матеріалів. 

Правила поведінки учасників освітнього процесу. Студенти повинні підтримувати 

порядок в аудиторіях, бережно ставитися до обладнання.  
Користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими пристроями під час занять 

відбувається у випадках, передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями 

викладача. 

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 та секційного залу. 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.  



Відвідування занять. В разі пропущення занять без поважних причин здобувач 

захищає самостійну роботу, здає 2 контрольні та 2 поточних тестування (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 та 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 (згідно умов даного силабусу). 

 
9. Технічне та програмне забезпечення 

 

Лекції, лабораторні: мультимедійні засоби, інтерактивна дошка.  

Лабораторні заняття: світлові мікроскопи, санний мікротом, заморожувальний 

мікротом, патологоанатомічний набір інструментів, сушильні шафи, реактиви, набір 

лабораторного скляного посуду (предметні та покривні скельця, піпетки, кювети, чашки 

Петрі тощо), колекції гісто- та макропрепаратів, трупний матеріал. 

Контент дисципліни, розміщений на  університетській платформі Moodle. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

Основна 

 

1. Борисевич Б.В., Лісова В.В. Патологічна анатомія тварин (загальна патологічна 

анатомія, органопатологія). Запоріжжя: Copy Art, 2017. 362 с. 

2. Жаров А.В., Иванов И.В., Стрельников А.П. Вскрытие и патологоанатомическая 

диагностика болезней животных. Москва: Колос, 2001. 400 с.  

3. Жаров А.В. Судебная ветеринарная медицина. Москва: Колос, 2001. 264 с. 

4. Забелло І.С. Патологічна анатомія інфекційних хвороб тварин. Київ: «Аграрна 

наука», 2004. 246 с.  

5. Зон Г.А. Судово-ветеринарна експертиза: Навчальний посібник. Суми: ВВП  

«Мрія-1», 2002. 258 с. 

6. Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных. А.В. Жаров,  

В.П. Шишков, М.С. Жаков и др. 4-е изд. перераб. и доп. Москва: Колос, 2001. 568 с. 

7. Тлумачний словник з патологічної анатомії тварин (загальнопатологічні процеси, 

органопатологія). Б.В. Борисевич, М.В. Скрипка, В.В. Лісова. Київ: НУБіПУ, 2011. 124 с. 

8. Цимбал М.Л. Перспективи становлення судової експертизи ветеринарної медицини 

в Україні / Теорія і практика судової експертизи і криміналістики: Зб. матер. міжнар. 

наук.- практ. конф. Харків: Право, 2002. С. 564-569.  

9. Урбанович П.П., Потоцький М.К., Гевкан І.І., Зон Г.А. та ін. Патологічна анатомія 

тварин. Київ: Ветінформ, 2008. 896 с. 

10. Яценко І. В. Встановлення видової належності дрібних тварин порівняльно-

анатомічним методом з використанням комп’ютерної програми «Оsteo» у ветеринарно-

санітарній і судово-біологічній експертизі. Харків: РВВ ХДЗВА, 2008. 57 с. 

11. Дж Добсон, Д. Лацеллес. Онкология собак и кошек.Москва: Аквариум, 2016. 448 с. 

12. Пейсак Зигмундт. Болезни свиней [пер. с польск.] Брест: Брестская типография, 2008. 

424 с.  

 



Допоміжна 

1. Патологоанатомическая диагностика болезней крупного рогатого скота  

А.В. Акулов, В.М. Апатенко, Н.И. Архипов и др. М.: Агропромиздат, 1987. 339 с., ил.  

2. Практикум по патологической анатомии с/х животных. А.В.Жаров, А.В.Жарова, М.: 

Агропромиздат, 1989. 288 с.  

3. Патологоанатомическая диагностика болезней птиц. Под ред. В.П. Шишкова и др. М.: 

Колос, 1978. 440 с.  

4. Патологоанатомическая диагностика болезней свиней. А.А. Авроров, А.В. Акулов, Л.Г. 

Бурда и др. М.: Колос, 1984. 335 с.  

 


