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Кафедра нормальної та патологічної морфології і судової ветерианраії 

 

Назва дисципліни Біологія і морфологія птахів 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Тибінка Андрій Михайлович, д. вет. н., профе-

сор 

Рекомендований семестр(и) 9 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 24 

лекцій 8 

лабораторних (практичних) занять 16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Вивчення біологічних та морфо-функціональ-

них особливостей як цілісного організму пта-

хів, так і окремих його органів та систем. При 

цьому, поєднання біології та морфології дозво-

лить охарактеризувати динаміку їх індивідуа-

льного розвитку, з’ясувати адаптаційні мож-

ливості організму до змінних умов зовніш-

нього та внутрішнього середовища, встано-

вити його резерви та виявити критичні періоди 

розвитку. 

Завдання вивчення дисципліни 

• вивчення морфологічних особливостей тка-

нин та органів птахів з врахуванням видових, 

породних, статевих та вікових відмінностей; 

• акцентування уваги на відмінностях струк-

тури окремих органів та їх систем у ссавців та 

птахів; 

• обґрунтування зв’язку між анатомічними та 

фізіологічними показниками; 

• характеристика біологічної адаптації органі-

зму різних видів птахів до водного середо-

вища, умов польоту, живлення; 

• дослідження процесів формування господар-

сько-корисних показників та продуктивних 

якостей птахів. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Загальна біолого-морфологічна характерис-

тика організму птахів, спільні та відмінні 

ознаки з іншими класами хребетних. 

2. Біологічні адаптації апарату руху птиці, фо-

рма тіла та способи пересування. 

3. Морфо-функціональна характеристика шкі-

рного покриву птахів та його похідних. 

4. Морфологічні особливості апарату трав-

лення птахів та вплив на нього способу жив-

лення. 

5. Морфо-функціональна характеристика апа-

рату дихання птахів. 

6. Морфо-функціональна характеристика і то-

пографія органів сечовиділення птахів. 
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7. Органи кровообігу та лімфообігу птахів. 

Структура кровотворних органів та залоз вну-

трішньої секреції. 

8. Морфологія нервової системи та її значення 

у забезпеченні біологічних характеристик ор-

ганізму птиці. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Морфологія і фізіологія жуйних 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Демус Н.В., к.вет.наук, доцент 

Рекомендований семестр(и) 9 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 24 

лекцій 8 

лабораторних (практичних) занять 16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування у майбутніх фахівців про-

фесійного мислення, вміння самостійно 

працювати, використовувати в своїй практич-

ній діяльності наукові знання, нові ідеї, ро-

зробки, методи і теорії, які розроблені вітчиз-

няними і зарубіжними авторами, а також 

творчо підходити до систематизації наукової 

інформації з питань морфології та фізіології. 

Завдання вивчення дисципліни 

В результаті вивчення дисципліни студенти 

повинні: 

• оволодіти знаннями будови органів, їх си-

стем і апаратів та всього організму жуйних за-

галом на макроскопічному рівні; 

• знати функцію, топографію, визначати ви-

дову та вікову приналежність органів, їх си-

стем та апаратів за умов норми; 

• знати перебіг фізіологічних процесів та ме-

ханізми їх регуляції у різних органах і систе-

мах органів клінічно здорових тварин. 

вміти: 

• з’ясовувати на макроскопічному рівні струк-

туру, топографію, видову та вікову приналеж-

ність органів, їх систем та апаратів; 

• з’ясовувати функцію органів, їх систем та 

апаратів організму тварин за умов норми; 

• оцінювати перебіг фізіологічних процесів та 

механізмів їх регуляції у різних органах і • си-

стемах органів клінічно здорових тварин; 
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• здатність аналізувати результати досліджень 

та формулювати висновки. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Розділ - 1: Вступ до дисципліни, її завдання 

у підготовці фахівців ветеринарної медицини, 

зв'язок з іншими дисциплінами. Організм як 

цілісна відкрита система. Філогенез і онтоге-

нез. Етапи ембріонального розвитку свійських 

тварин 

2. Розділ - 2: Морфофункціональна характери-

стика органів, систем і апаратів соматичної 

групи (апарат руху і шкірний покрив) 

3. Розділ - 3: Морфофункціональна характери-

стика та фізіологія органів, систем і апаратів 

вісцеральної групи (апарати дихання, трав-

лення сечовиділення та статевий апарат) 

4. Розділ - 4: Морфофункціональна характери-

стика та фізіологія органів і систем інтегрува-

льної групи (серцево-судинна, ендокринна та 

нервова системи) 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 

15 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Патоморфологічна діагностика захво-

рювань птахів 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Щебентовська О. М., д. вет. н. 

Рекомендований семестр(и) 9 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 24 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 8 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Поглиблення теоретичних знань магістрів 

щодо основних клінічних, патологоана-

томічних та патогістологічних змін в органах 

птахів за інфекційних та неінфекційних захво-

рювань. Опанування практичних навичок про-

ведення патологоанатомічного розтину птахів 

з відбором матеріалу для патогістологічних до-

сліджень.  

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення основних патогенетичних механіз-

мів, патологоанатомічних та патогістологічних 

змін при інфекційних та неінфекційних захво-

рюваннях птахів. 

Формування навиків відбору матеріалу для па-

томорфологічних досліджень захворювань 
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птахів.  

Вивчення основних інфекційних та вірусних 

хвороб ембріонів. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Проведення патологоанатомічного розтину 

птахів з метою діагностичних досліджень. 

2. Розпізнавання основних патологоанатоміч-

них змін за хвороб птахів різної етіології. 

3. Методологія проведення діагностичних па-

тогістологічних досліджень. 

4. Аналіз сучасних методів лабораторних дос-

ліджень хворої птахів з інтерпретацією резуль-

татів. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
45 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Хвороби хутрових звірів 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Щебентовська Ольга Миколаївна, д. вет. н. 

Рекомендований семестр(и) 9 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 24 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 8 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Вивчення біологічних особливостей, клініко-

морфологічних форм та патологічних процесів 

при інфекційних захворюваннях хутрових 

звірів. 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення методів оцінки природних та соціа-

льно-господарських факторів у розвитку хво-

роб тварин. 

Оцінка морфологічних проявів захворювань рі-

зної етіології на макро- і мікроскопічному рі-

вні. 

Оцінка причинно-наслідкового зв’язку у вини-

кненні патологічних процесів та їх роль у заги-

белі тварин. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Освоєння основних принципів та методів 

проведення патологоанатомічного розтину та 

патогістологічного дослідження хутрових зві-

рів. 

2. Розпізнавання основних патологоанатоміч-

них змін за хвороб різної етіології. 

3. Оформлення документації розтину та су-

дово-ветеринарної експертизи. 
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Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 

45 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Біологія і морфологія екзотичних тварин 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма  Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Данкович Роман Степанович, к. вет. н., до-

цент 

Рекомендований семестр(и) 4 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 16  

лабораторних (практичних) занять  32  

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Засвоїти принципи структурної організації ор-

ганізму плазунів, екзотичних птахів та ссав-

ців, а також вивчити особливості пристосу-

вання їх організму до умов навколишнього се-

редовища. Вивчити особливості годівлі, роз-

ведення та розмноження екзотичних тварин в 

неволі.  

Завдання вивчення дисципліни 

Завдання дисципліни полягає у формуванні у 

студентів знань, навиків та умінь щодо особ-

ливостей будови та функціонування організму 

рептилій, екзотичних птахів та ссавців. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Предметом дисципліни є вивчення морфо-

функціональних особливостей різних видів 

рептилій, екзотичних ссавців та птахів, а та-

кож основних методів їх утримання, розве-

дення та годівлі. 

2. Також студент буде ознайомлений з тех-

нікою безпеки під час дослідження екзотич-

них тварин.  

3. Набуті знання стануть міцним фундаментом 

у формуванні лікарського мислення студента, 

оскільки правильна діагностика хвороб, дифе-

ренціація патологоанатомічних змін та вибір 

ефективних методів лікування неможливі без 

знання морфо-функціональних особливостей 

організму. Одержані компетентності допомо-

жуть студентові під час майбутнього вивчення 

таких дисциплін як патологічна анатомія, 

клінічна діагностика та терапія, епізоотологія, 

хірургія, акушерство тощо. 

Максимальна кількість студент, які мо-

жуть одночасно навчатися 
200 

Мова викладання українська, англійська  
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Назва дисципліни Хвороби екзотичних тварин 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма  Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Данкович Роман Степанович, к. вет. н, доцент 

Рекомендований семестр(и) 7 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 36 

лекцій 

лабораторних (практичних) занять  

12 

24 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Вивчити етіологію, патогенез, патоморфоло-

гію, методи діагностики, лікування та профі-

лактики хвороб екзотичних тварин  

(плазунів, екзотичних видів птахів та ссавців).  

Завдання вивчення дисципліни 

Завдання дисципліни полягає у формуванні у 

студентів знань, навиків та умінь щодо особ-

ливостей діагностики, лікування та профілак-

тики незаразних та інфекційних захворювань 

екзотичних тварин. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Під час вивчення дисципліни студент на-

буде навиків щодо особливостей морфологіч-

ного та клінічного обстеження рептилій, екзо-

тичних птахів та ссавців. 

2. Під час проведення занять студент буде 

ознайомлений з технікою безпеки під час до-

слідження екзотичних тварин. Також будуть 

вивчені основні методи діагностики, ліку-

вання та профілактики хвороб екзотичних тва-

рин, що відносяться до різних класів вищих 

хребетних тварин. 

3. Під час вивчення дисципліни основна увага 

буде акцентуватись на визначенні природи за-

хворювання, використання комплексного під-

ходу у встановлені діагнозу, вибору ефектив-

них методів лікування та профілактики захво-

рювань різної етіології. У першу чергу будуть 

вивчатись захворювання спільні для тварин та 

людей. Набуті компетентності допоможуть 

студентові під час практичної роботи: за об-

стеження та лікування екзотичних тварин різ-

них видів, диференціації хвороб різних видів 

тварин. 

Максимальна кількість студент, які мо-

жуть одночасно навчатися 
200 

Мова викладання українська, англійська  
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Назва дисципліни 
Клінічна патологія з гістологічною, іму-

ногістохімічною діагностикою 

Спеціальність 211 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Жила М. І., д. вет. н., професор 

Рекомендований семестр(и) 11(12) 

Кількість кредитів ЄКТС  3 

Форма контролю  залік 

Аудиторні години, у т.ч. 

лекцій  

лабораторних (практичних) занять 

36 

12 

24 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Вивчення структурно-молекулярних ме-

ханізмів розвитку типових патологічних про-

цесів в органах і системах, загальні власти-

вості та особливості функціонування хворого 

організму, систематизація та розуміння де-

яких аспектів патогенезу різноманітних мор-

фологічних зміни, що виникають в організмі 

під час хвороби. 

Встановлення патогномонічних змін на 

макро- та мікроскопічному рівнях при захво-

рюваннях тварин різної етіології. 

Завдання вивчення дисципліни 

• вивчення морфологічних особливостей пош-

коджень на субклітинному, клітинному, тка-

нинному та органному рівнях; 

• вивчення причин та механізмів розвитку ти-

пових патологічних процесів при різних за-

хворюваннях, їх прояви, значення для ор-

ганізму та наслідки; 

• засвоєння методів відбору, фіксації взірців 

патматеріалу та виготовлення препаратів для 

гістологічних, імуногістохімічних досліджень 

з метою постановки  діагнозу; 

• вивчення мікроструктурних змін на гісто-

логічних препаратах та засвоєння патогно-

монічних ознак при певних захворюваннях 

тварин; 

• засвоєння методу імуногістохімічого до-

слідження при сказі; 

• проведення гістологічної діагностики ново-

утворень. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Морфологія пошкоджень, патологія 

клітини, закономірності та механізми ро-

звитку різноманітних патологічних процесів.  

2. Аналіз сучасних методів лабораторної 

діагностики прижиттєвих патологічних станів 

організму. 

3. Патоморфологічна характеристика ново-

утворень. 
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4. Проведення патологоанатомічного розтину 

тварин з діагностичною метою та відбором 

матеріалу для лабораторних досліджень. 

5. Оцінка основних патоморфологічних змін 

при діагностиці інфекційних захворювань у 

різних видів тварин та їх гістологічне підтвер-

дження. 

6. Оцінка основних патоморфологічних змін 

при діагностиці захворювань незаразної 

етіології у різних видів тварин та їх гісто-

логічне підтвердження. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
120 

Мова викладання українська 
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Кафедра нормальної та патологічної фізіології ім. С. В. Стояновського 

 

Назва дисципліни  Нейрофізіологія з основами зоопсихології 

Спеціальність  211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь  магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Коломієць Ірина Анатоліївна к. вет. н, доцент 

Рекомендований семестр(и)  9-10 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю  залік 

Аудиторні години, у т.ч.  

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

32 

16 

16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Вивчити різні рівні організації нервової си-

стеми, складні зворотні зв’язки у механізмах її 

функціонування, нейрофізіологічні механізми 

психічних процесів, основні види поведінки 

тварин, способи комунікацій з тваринами. 

Завдання вивчення дисципліни 

• розвиток здібностей для трактування явищ, 

що виникають у центральній нервовій системі, 

управління ними в організмі тварин на основі 

знань про функціональний стан, фізіологічні 

процеси та механізми регуляції функцій у цен-

тральній нервовій системі тварин,  

• встановити єдність та складний баланс про-

цесів на різних рівнях організації нервової си-

стеми, складні зворотні зв’язки у механізмах її 

функціонування, основні фактори оточуючого 

середовища, які впливають на її розвиток та 

пластичні зміни, вивчити взаємодію перебігу 

фізіологічних процесів в різних умовах дов-

кілля, а також на різних стадіях росту і ро-

звитку; за впливу різних внутрішніх і 

зовнішніх факторів, абіотичних та біотичних 

чинників; 

• поглибити спеціальні знання студентів в су-

часних аспектах функціонування поведінки 

тварин та сформувати здатності застосовувати 

сучасні знання психофізіологічних основ,  

• освоїти методи нейрофізіології, типів по-

ведінки, використання яких має практичне 

значення у прогнозуванні майбутньої продук-

тивності тварин, здобувати нові знання з пред-

мету, використовуючи сучасні інформаційні 

освітні технології. 

Короткий зміст дисципліни 

Розділ-1: Центральна нервова система, її вла-

стивості та функції. Координація рефлектор-

них процесів. 

Розділ-2: Автономна нервова система. Регуля-

ції вегетативних рефлексів. 

Розділ-3: Основи фізіології вищої нервової 
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діяльності. Цілісність та закономірності 

умовно-рефлекторної діяльності. 

Розділ-4: Нейрофізіологічні механізми 

психічних процесів. 

Розділ-5: Виникнення, зміст та завдання зоо-

психології та етології. 

Розділ-6: Основні форми поведінки. Ме-

ханізм, координація та орієнтація. 

Розділ-7: Еволюція ставлення людини до тва-

рин. Інтеграція поведінки. 

Розділ-8: Експериментальна психологія. 

Розділ-9: Базові навики загального курсу адап-

тації та реабілітації. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання  українська, англійська 

 

 

 

Назва дисципліни  Ветеринарна алергологія  

Спеціальність  211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь  магістр 

Освітньо-професійна програма  Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни)  

Колотницький Віктор Анатолійович к.вет.н, 

доцент  

Рекомендований семестр(и)  10 

Кількість кредитів ЄКТС  3 

Форма контролю  залік 

Аудиторні години, у т.ч.  

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

32 

16 

16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни  

Визначати характер і принципи лікування іму-

нологічних порушень у хворих тварин з різною 

патологією, проводити імунопрофілактику. - 

виявляти клінічні, гематологічні та імуно-

логічні ознаки імунних порушень, встановити 

попередній клінічний діагноз. - класифікувати 

симптоми та синдроми імунологічних пору-

шень. - проводити диференційну діагностику 

спадкових та набутих імунних порушень при 

різній патології на підставі імунологічного 

анамнезу.  

Завдання вивчення дисципліни  

Основними завданнями викладання дисци-

пліни є: - основні варіанти перебігу та усклад-

нення імунозалежних та алергічних захво-

рювань. - фактори вродженого та набутого 

імунітету. - етіологічні та патогенетичні фак-

тори набутих імунодефіцитів. - особливості ро-

звитку противірусного імунного захисту. - 

особливості розвитку протибактеріального 
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імунного захисту. - особливості розвитку про-

тигрибкового імунного захисту. - етіологічні 

(групи алергенів) та патогенетичні (типи імун-

них реакцій) фактори алергічних захворювань  

Короткий зміст дисципліни  

Розділ-1: Імунологічний статус, принципи 

оцінки та шляхи імунокорекції.  

Тема 1. Структура і принципи функціонування 

імунної системи. Імунне запалення. 10 Вікова 

імунологія. Тема 2. Оцінка стану імунної си-

стеми. Тема 3. Імунологія інфекційних хвороб. 

Тема 4. Імунотропна терапія, імунореабілітація. 

Імунопрофілактика.  

Розділ - 2: Імунодефіцитні захворювання та 

імунозалежна патологія  

Тема 1. Вроджені та набуті імунодефіцитні за-

хворювання. Тема 2. Аутоімунні хвороби 

(клініка, імунодіагностика, імунотерапія).  

Розділ -3: Алергічні захворювання  

Тема 1. Атопічні хвороби: імунопатогенез, 

клініка, діагностика, лікування. Тема 2. Інші 

алергічні (не атопічні) хвороби: імунопатоге-

нез, клініка, диференційна діагностика  

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися  
150 

Мова викладання  українська, англійська, французька  

 

 

 

Назва дисципліни  Ветеринарна гематологія  

Спеціальність  211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь  магістр 

Освітньо-професійна програма  Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни)  

Колотницький Віктор Анатолійович к. вет. н, 

доцент  

Рекомендований семестр(и)  10  

Кількість кредитів ЄКТС  3  

Форма контролю  залік  

Аудиторні години, у т.ч.  

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

32  

16  

16  

Загальний опис дисципліни  

Мета вивчення дисципліни  

Навчити студентів диференціювати клітини 

крові та кісткового мозку за морфологічними та 

іншими признакам в нормі та при патології, 

дати знання про причини та механізми ро-

звитку захворювань системи крові, навчити ме-

тодів лабораторного дослідження крові та кіст-

кового мозку, діагностики гематологічних за-

хворювань в тварин та птиці.  
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Завдання вивчення дисципліни  

Основними завданнями викладання дисци-

пліни "Ветеринарна гематологія " є навчити 

студентів: класифікацію, симптоматику та син-

дроматику хвороб, їх етіологію, патогенез, кар-

тину крові та інших біологічних рідин в нормі 

та при патології;  

особливості впливу біологічних, діагностичних 

та лікувальних заходів на результати лабора-

торних досліджень; кількістну характеристику 

клітин крові; якісну характеристику клітин 

крові; загальні та спеціальні методи до-

слідження крові. мікроструктуру клітин крови, 

їх ембріональний розвиток; картину крові в 

нормі та при патологіях; патогенез типових па-

тологічних процесів в системі крові; видові 

особливості клітин крові тварин та птиці в віко-

вому аспекті; особливості проявів патологічних 

процесів в системі крові в різних видів тварин 

та птиці; ефективні засоби профілактики та те-

рапії захворювань крові.  

Короткий зміст дисципліни  

Розділ-1: Загальна гематологія  

Тема 1. Вступ в гематологію.  

Тема 2. Гемопоез. Механізми регуляції.  

Тема 3. Морфофункціональна характеристика 

клітин червоної крові в нормі та при патології.  

Тема 4. Морфофункціональна характеристика 

клітин білої крові в нормі та при патології.  

Тема 5. Морфофункціональна характеристика 

тромбоцитів в нормі та при патології. Гемостаз.  

Розділ-2: Спеціальна гематологія  

Тема 1. Анемії та еритроцитози.  

Тема 2. Гемобластози.  

Тема 3. Патологія гемостазу.  

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися  
150  

Мова викладання  українська, англійська, французька  

 

 

 

Назва дисципліни  Ветеринарна трансфузіологія  

Спеціальність  211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь  магістр 

Освітньо-професійна програма  Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни)  
Колотницький В.А., к.вет.н., доцент  

Рекомендований семестр(и)   

Кількість кредитів ЄКТС  3 

Форма контролю  залік  

Аудиторні години, у т.ч.  

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

32  

16  

16  

Загальний опис дисципліни  
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Мета вивчення дисципліни  

В результаті вивчення дисципліни у магістрів 

формуються грунтовні професійні навички 

клінічного мислення. Цілью викладання вете-

ринарної трансфузіології є навчання студентів 

принципам безпечного переливания крові та її 

компонентів, показанням і протипоказанням 

до гемотрансфузії, методикам їх застосування 

в лікувальній практиці, методам профілактики 

і лікування ускладнень під час та після гемот-

рансфузії, а також застосування лабораторних 

тестів, які проводяться перед переливання 

крові від тварини-донора до тварини-ре-

ципієнта. 

Завдяки новітнім методам ветеринарної транс-

фузіології впроваджуються нові принципи 

компонентної трансфузії, суть якої полягає в 

диференційному підході до використання 

окремих компонентів крові (еритроцитарної, 

тромбоцитарної, лейкоцитарної маси, свіжоза-

мороженої плазми, її білкових компонентів 

(альбуміну, фібриногену тощо). Під час вико-

ристання компонентної терапії тваринам-ре-

ципієнтам вводять тільки ті складові крові, які 

клінічно необхідні. Продукти крові від одного 

донора можуть бути використані для різних 

тварин з різною патологією.  

Завдання вивчення дисципліни  

Оволодіти методом відбору крові у різних 

видів тварин. Навчитись проводити реакції на 

сумісність крові тварини-донора і тварини-ре-

ципієнта. На підставі аналізу біохімічних до-

сліджень та морфологічних досліджень крові 

навчити судентів проводити вчасну компо-

нентну трансфузію за різноманітних пато-

логічних станів (анемії різного генезу, гіпопро-

теїнемії, порушенням звертання крові). 

Короткий зміст дисципліни  

Тема 1. Вступ. Становлення трансфузіології як 

науки. Найважливіші досягнення сучасної 

трансфузіології. 

Тема 2. Особливості трансфузіології у продук-

тивних тварин 

Тема 3. Особливості трансфузіології у собак 

Тема 4. Особливості трансфузіології у котів 

Тема 5. Особливості трансфузіології у екзотич-

них тварин і приматів 

Тема 6. Компоненти крові та їх використання у 

ветеринарній медицині 

Тема 7. Основи імуногематології. Імунологічні 

дослідження в трансфузіології 

Тема 8. Гемотрансфузійний ризик. Профілак-

тика інфекційних захворювань. 

Всі ці розділи мають безпосереднє теоретичне 

і практичне значення для усіх спеціальностей.  

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися  
150  
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Мова викладання  Українська, англійська, французька 

 

 

 

Назва дисципліни  Мікроелементологія  

Спеціальність  211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь  магістр 

Освітньо-професійна програма  Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни)  
Слепокура О. І., к.вет.н., асистент 

Рекомендований семестр(и)  6 

Кількість кредитів ЄКТС  3 

Форма контролю  залік  

Аудиторні години, у т.ч.  

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

32  

16  

16  

Загальний опис дисципліни  

Мета вивчення дисциплін 

Вивчити особливості метаболізму макро- та 

мікроелементів в організмі тварин, засвоюва-

ності мінеральних речовин, розподілу їх у ор-

ганах і тканинах, виведення з організму. 

Завдання вивчення дисципліни  

Сформувати у студентів системний підхід до 

вивчення фізіологічних процесів, які відбува-

ються в організмі тварин у нормі та за пато-

логії. 

Короткий зміст дисципліни  

Тема 1. Вступ. Визначення поняття назви дис-

ципліни. Класифікація мінеральних речовин. 

Історична довідка. 

Тема 2. Основні функції мікроелементів. Ха-

рактеристика біогеохімічних зон території 

України.  

Тема 3. Фізіологічна роль мінеральних еле-

ментів в життєдіяльності організму тварин. 

Тема 4 Методи визначення мікроелементів в 

ґрунтах, воді, рослинах та біологічному ма-

теріалі від тварин. 

Тема 5. Мінеральне живлення різних видів тва-

рин  

Тема 6. Мікроелементози. Порушення обміну 

мінеральних елементів в організмі тварин. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися  
150  

Мова викладання  українська, англійська. 

 

 

 

Назва дисципліни  Біологія та фізіологія собак і котів 

Спеціальність  211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь  магістр 

Освітньо-професійна програма  Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни)  

Головач Павло Ількович, д. вет. н., професор  
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Рекомендований семестр(и)  5 

Кількість кредитів ЄКТС  3  

Форма контролю  залік  

Аудиторні години, у т.ч.  

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

48  

16 

32 

Загальний опис дисципліни  

Мета вивчення дисципліни  

Вивчення біологічних і морфо-функціональ-

них особливостей як цілісного організму, так і 

окремих його органів та систем органів у 

клінічно здоровий собак і котів в залежності від 

напряму використання з врахуванням пород-

них, вікових і статевих відмінностей, які по-

трібно використовувати у діагностиці захво-

рювань і наданні кваліфікованої лікарської до-

помоги собакам і котам з врахуванням пород-

них, статевих і вікових відмінностей.  

Завдання вивчення дисципліни  

• оволодіти знаннями конституційних, 

екстер’єрних і поведінкових особливостей різ-

них порід собак і котів;  

• освоїти особливості перебігу функцій та ме-

ханізми їх регуляції у різних органах і системах 

органів у клінічно здорових собак і котів в за-

лежності від напряму використання з 

врахуванням породних, вікових і статевих 

відмінностей; 

•вивчити особливості вищої нервової діяльно-

сті і психології та основні правила і методи 

дресирування собак різних порід; 

• освоїти методи дослідження основних і допо-

міжних клінічних показників у собак і котів, 

дослідження яких має практичне значення при 

діагностиці захворювання і контролі за ефекти-

вністю лікарської допомоги. 

Короткий зміст дисципліни  

Розділ 1. Вступ до фізіології собак і котів, її за-

вдання у підготовці фахівців з ветеринарної ме-

дицини для надання лікарської допомоги соба-

кам і котам, зв'язок фізіології собак і котів з 

клінічними дисциплінами. Особливості тех-

ніки безпеки при проведенні досліджень у со-

бак і котів з врахуванням породних, вікових і 

статевих відмінностей. 

Розділ 2. Характеристика порід собак і котів в 

залежності від напряму використання. Особли-

вості утримання, догляду і годівлі собак і котів 

з врахуванням породних, статевих і вікових 

особливостей.  

Розділ 3. Морфо-функціональні особливості 

різних систем органів (крові, кровообігу, ди-

хання, травлення, виділення, розмноження, 

аналізаторів, ендокринної системи, шкіри, не-

рвової системи, вищої нервової діяльності) у 

клінічно здорових собак і котів різних порід за 
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різного фізіологічного стану. 

Розділ 4. Основи дресирування собак. Особли-

вості вищої нервової діяльності у собак різних 

порід. Правила і методи дресирування собак рі-

зних порід. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися  
150  

Мова викладання  українська 

 

 

 

Назва дисципліни  Порівняльна фізіологія 

Спеціальність  211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь  магістр 

Освітньо-професійна програма  Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни)  
Слепокура О.І., к.вет.н., асистент  

Рекомендований семестр(и)  7 

Кількість кредитів ЄКТС  3 

Форма контролю  залік  

Аудиторні години, у т.ч.  

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

32  

16  

16  

Загальний опис дисципліни  

Мета вивчення дисципліни  

Вивчити процеси життєдіяльності організму 

тварин і його складових (клітин, субклітинних 

структур, тканин, органів та систем органів) у 

їх єдності і взаємозв’язку з оточуючим середо-

вищем. Ознайомити студентів із філогенетич-

ними особливостями будови та 

функціонування нервової системи, опорнору-

хової системи, вісцеральних систем та особли-

востями обміну речовин і енергії у представ-

ників різних класів тварин  

Завдання вивчення дисципліни  

Забезпечити системний підхід до вивчення 

життєдіяльності організму, розглядаючи його 

як складну цілісну й динамічну систему, що 

активно взаємодіє із зовнішнім середовищем.  

Короткий зміст дисципліни  

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання порівняль-

ної фізіології. 

Тема 2. Порівняльна фізіологія центральної не-

рвової системи різних видів тварин. 

Тема 3. Порівняльна фізіологія вищої нервової 

діяльності та аналізаторів різних видів тварин 

Тема 3. Порівняльна фізіологія дихання різних 

видів тварин. 

Тема 4. Порівняльна фізіологія травлення. 

Особливості харчування різних видів тварин. 

Тема 5. Порівняльна фізіологія обміну речовин 

та терморегуляції різних видів тварин 

Тема 8.Порівняльна фізіологія виділення про-

дуктів білкового обміну у різних тварин 
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Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися  
150  

Мова викладання  Українська, англійська. 

 

 

 

Назва дисципліни  Вікова фізіологія та валеологія 

Спеціальність  211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь  магістр 

Освітньо-професійна програма  Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни)  
Слепокура О.І., к.вет.н., асистент 

Рекомендований семестр(и)  6 

Кількість кредитів ЄКТС  3 

Форма контролю  залік  

Аудиторні години, у т.ч.  

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

32  

16  

16  

Загальний опис дисципліни  

Мета вивчення дисциплін 

Вивчити особливості життєдіяльності ор-

ганізму в різні періоди онтогенезу, функції ор-

ганів, систем органів і організму в цілому в 

міру його росту і розвитку, своєрідність цих 

функцій на кожному віковому етапі.  

Завдання вивчення дисципліни  

Сформувати у студентів світогляд про зако-

номірності росту та розвитку на різних етапах 

онтогенезу; викласти теоретичні основи віко-

вої фізіології і валеології та методологічні 

особливості застосування отриманих знань на 

практиці; дати уявлення про сучасний стан ро-

звитку відомостей про вікові особливості ор-

ганізму, що розвивається, його взаєминах з 

навколишнім середовищем; озброїти знаннями 

закономірностей, що визначають принципи 

збереження і зміцнення здоров'я. 

Короткий зміст дисципліни  

Тема 1. Вступ до вікової фізіології. Основні 

етапи розвитку. 

Тема 2. Вікові особливості опорно-рухового 

апарату. 

Тема 3. Вікові особливості регулюючих си-

стем. 

Тема 4 Вікові особливості серцево-судинної 

системи. 

Тема 5. Вікові особливості дихальної системи. 

Тема 6. Вікові особливості функціонування 

травної системи. 

Тема 7. Нервова регуляція функцій в різні 

вікові періоди. Розвиток вищої нервової діяль-

ності в онтогенезі 

Тема 8. Вікові зміни ендокринної системи, об-

міну речовин, енергії та теплообміну 
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Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися  
150  

Мова викладання  українська, англійська. 
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Кафедра фармакології та токсикології 

 

Назва дисципліни Фармацевтична справа 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Васів Р.О. кандидат ветеринарних наук, доцент 

Рекомендований семестр(и) 10 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Поглибити теоретичні знання, ознайомитися з 

нормативно-законодавчими документами, що 

регламентують розробку, виробництво, ре-

алізацію та застосування ветеринарних препа-

ратів, отримати практичні навики з обраного 

напряму, а також підготувати випускника-

магістра до самостійної роботи. 

Завдання вивчення дисципліни 

У процесі вивчення фармацевтичної справи 

студенти повинні отримати такі знання: 

Освоїти положення про реєстрацію (пере-

реєстрацію) ветеринарних препаратів, суб-

станцій, готових кормів та кормових добавок в 

Україні 

Ознайомитись з умовами провадження госпо-

дарської діяльності з виробництва ветеринар-

них медикаментів і препаратів, оптової, 

роздрібної торгівлі ветеринарними медикамен-

тами і препаратами 

Освоїти основні правила реалізації ветеринар-

них медикаментів і препаратів 

Ознайомитись із правилами транспортування і 

зберігання ветеринарних препаратів, суб-

станцій, готових кормів, кормових добавок та 

засобів ветеринарної медицини у ветеринарних 

аптеках, їх структурних підрозділах, базах, 

складах тощо 

Ознайомитись з положенням про проведення 

державного контролю та нагляду за якістю ве-

теринарних препаратів, субстанцій, готових 

кормів, кормових добавок та засобів ветери-

нарної медицини, які застосовуються в Україні 

Короткий зміст дисципліни 

Організація проведення господарської діяль-

ності з оптової і роздрібної реалізації лікарсь-

ких засобів та основні принципи організації 

фармацевтичного забезпечення населення ве-

теринарними лікарськими засобами. 

Питання, що технології виготовлення лікарсь-

https://www.lvet.edu.ua/index.php/kafedra-farmakolohii-ta-toksykolohii.html
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ких препаратів (до клінічні та клінічна до-

слідження ліків). Вимоги до тари та засобів 

відважування та вимірювання лікарських ре-

човин 

Національна система стандартизації та на-

лежна виробнича практика GMP. Вимоги біое-

тики при виготовленні ветеринарних препа-

ратів. 

Правила, щодо транспортування та зберігання 

лікарських препаратів (логістика) 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Клінічна фармакологія 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Васів Р.О. кандидат ветеринарних наук, доцент 

Рекомендований семестр(и) 9 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Основна мета курсу "Клінічна фармакологія" - 

підготувати теоретичні передумови для ово-

лодіння практичного застосування лікарських 

препаратів у практиці ветеринарної медицини, 

залежно від фармакодинаміки та біотрансфор-

мації ліків у організмі тварин різних видів та 

особливостей патогенезу хвороби. 

Засвоєння знань із фармакології дають мож-

ливість лікареві ветеринарної медицини ши-

роко користуватись ними у своїй повсякденній 

роботі при лікуванні тварин, для профілактики 

захворювань, стимуляції фізіологічних 

функцій і продуктивності тварин. 

Завдання вивчення дисципліни 

У процесі вивчення клінічної фармакології сту-

денти повинні отримати такі знання: 

Навчити студентів аналізувати зміни різних 

показників крові, сечі, вмісту рубця та інших 

біологічних субстратів з метою глибокого про-

никнення в суть патологічного процесу та 

діагностування внутрішніх хвороб, контролю 

за їх розвитком та виясненням прогнозу при 

введенні препаратів за конкретного симптому 

чи патологічної процесу; 
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Навчити студентів правильно визначати ком-

плекс лікувальних заходів (дієто- і фізіоте-

рапія, етіотропна і патогенетична терапія) та 

обґрунтовувати їх фармакодинаміку за кон-

кретної хвороби, правильно вводити ліки, кон-

тролювати процес одужання або своєчасно ви-

являти нові ускладнення; 

Навчити студентів розробляти і впроваджувати 

в практику комплекс загальних профілактич-

них заходів з метою попередження виникнення 

хвороб, а в разі їх появи – подальшого поши-

рення. 

Короткий зміст дисципліни 

Фармакотерапія при інфекційних захво-

рюваннях, противірусні препарати  
Стратегія і тактика антибіотикотерапії. Особ-

ливості фармакологічної дії сульфаніламідів в 

комплексі з триметопримом. Особливості дії 

антибіотиків груп: пеніциліну, стрептоміцині. 

Препарати першого і другого вибору групи 

сульфаніламідів при бактеріальних ураженнях. 

Принципи вибору препарату першого призна-

чення при бронхопневмоніях і ентеритах. 

Фторхінолонів, цефалоспоринів, авермектину. 

Застосування антибіотиків при бактеріальних 

ураженнях органів дихання і шлунково-кишко-

вого каналу. Характеристика вірусів і особли-

вості противірусних препаратів. Механізми дії. 

Вибір препарату залежно від вірусних захво-

рювань. Класифікація імунних препаратів ме-

ханізм дії. Особливості терапії при вірусних ін-

фекціях. Класифікація і механізм дії імуности-

муляторів та імуномодуляторів 

Фармакотерапія при розладах функції цен-

тральної нервової системи. Аналептики 

групи кофеїну, камфори. Нейролептики – за-

спокійливі, транквілізатори, седативні. Стиму-

лятори ЦНС, застосування стреспротекторних 

препаратів особливості у тварин різних видів. 

Застосування препаратів в умовах техно-

логічних стресів. Препарати гестагенної та ек-

трагенної дії.  

Фармакотерапія при гінекологічних захво-

рюваннях  

Лікування при маститах і метритах. Стимуля-

тори багатопліддя, фармакологічні препарати 

при хворобах яєчників. Препарати для індукції 

родів. Фармакотерапія при ендометритах. Уте-

ротонізуючі препарати. Застосування протима-

ститних препаратів в лактаційний та сухостій-

ний періоди. Особливості лікування маститів в 

лактаційний і сухостійний періоди утерорелак-

санти, утеротонічні препарати. 

Фармакотерапія при хворобах органів трав-

лення. Румінаторні, проносні, пробіотики, 
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хіміотерапевтики. Вибір хіміотерапевтиків оп-

тимальної дії при бактеріальних і протозойних 

хворобах травного каналу. Симптоматична те-

рапія при розладах функції шлунково-кишко-

вого каналу. 

Фармакотерапія при хворобах органів ди-

хання. 

Відхаркувальні препарати, бронхолітики, 

хіміотерапевтикигрупи антибіотиків і суль-

фаніламідів. Характеристика бронходілята-

торів їх ефективність застосуванняь у поєдна-

нні з хіміотерапевтиками при бактеріальних 

ураженнях органів дихання. Допоміжна те-

рапія при ураженні дихальної системи. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 

150 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Фармакогнозія 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Леськів Х.Я., кандидат ветеринарних наук, до-

цент 

Рекомендований семестр(и)  

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 64 

лекцій 32 

лабораторних (практичних) занять 32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Вивчення широко вживаних лікарських рос-

лин, грибів, лишайників та водоростей у вете-

ринарній медицині, які систематизовані за кла-

сами хімічної будови, фармакологічної дії та 

застосування. Вивчення курсу проводиться у 

напрямі на відтворення й охорону лікарсько-

рослинних ресурсів. 

Завдання вивчення дисципліни 

Завдання вивчення дисципліни є: засвоєння 

знань із хімічного складу, фармакологічної дії, 

призначення, показань та протипоказань до за-

стосування препаратів та засобів із конкретних 

широковживаних лікарських рислин, грибів, 

лишайників та водоростей. Які в подальшому 

дадуть змогу лікарю ветеринарної медицини 

застосовувати лікарську засоби рослинного по-

ходження для лікування тварин, профілактики 

захворювань, стимуляції фізіологічних функ-

цій і продуктивності тварин. 
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Короткий зміст дисципліни 

1. Характеристики конкретної лікарської рос-

лини, що подана за такою схемою – назва ліка-

рської рослинної сировини (українська та лати-

нська), опис, хімічний склад, фармакологічна 

дія та застосування. 

2. Дія рослинних засобів на систему 

травлення та печінку.  

3. Дія рослинних засобів на серцево-судинну і 

нервову системи. 

4. Дія рослинних засобів на систему 

дихання. 

5. Вплив отруйних та шкідливих рослин на тва-

рин. 

6. Лікарські засоби та лікарські форми з рос-

линної сировини, та їх застосування. 

7. Аналітична нормативна документація. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
15 

Мова викладання українська, англійська 

 

 

 

Назва дисципліни Лікарські та отруйні рослини 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Винярська А.В., к.вет.н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 2 

Кількість кредитів ЄКТС 3,0 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 8 

лабораторних (практичних) занять 40 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є 

пізнання студентами теоретичних основ щодо 

біологічно активних речовин рослин первин-

ного та вторинного синтезу, їх біологічної дії, 

стандартизації лікарських рослин (заготівля, 

сушіння, сортування, зберігання, маркування 

тощо), методів приготування лікарських форм 

із рослинної сировини. 

Завдання вивчення дисципліни 

Завданням навчальної дисципліни є фор-

мування у студентів загальних та фахових 

компетентностей, а саме: здатність до аб-

страктного мислення, аналізу та синтезу, до 

пошуку та оброблення інформації з різних 

джерел; здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; здатність проведення 

досліджень на відповідному рівні, приймати 
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обґрунтовані рішення, оцінювати та забезпе-

чувати якість виконуваних робіт, визначеність 

і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків, прагнення до збереження 

довкілля; здатність організовувати нагляд і 

контроль за виробництвом, зберіганням, 

транспортуванням та реалізацією продукції 

тваринного і рослинного походження, 

здатність оберігати довкілля від забруднення 

відходами тваринництва, а також матеріалами 

та засобами ветеринарного призначення; 

здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу, пошуку та оброблення різних літе-

ратурних джерел; здатність застосовувати 

знання у різних практичних ситуаціях; 

здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні, приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. Студент повинен знати: 

технології вирощування, правила збору куль-

тивованої та дикорослої лікарської сировини, 

переробки, зберігання; володіти системами 

оцінки якості заготівлі лікарської рослинної 

сировини на різних стадіях культивування та 

заготівлі. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Актуальність використання лікарських рос-

лин, стандартизація рослинної сировини. Біо-

логічно активні речовини лікарської рослин-

ної сировини.  

2. Біологічна дія лікарських речовин рослин-

ного походження. Використання лікарських 

рослин у ветеринарній медицині 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Сучасні методи хіміко-токсикологічного 

аналізу 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Леськів Х. Я., к.вет.н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 8 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 16 

Загальний опис дисципліни 
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Мета вивчення дисципліни 

Мета викладання курсу «Сучасні методи хі-

міко-токсикологічного аналізу» – підготувати 

теоретичні передумови для вивчення організа-

ції проведення токсикологічних досліджень та 

методів виявлення отруйних речовин із біоло-

гічного матеріалу сучасними методами хі-

міко-токсикологічного аналізу. 

Засвоєння знань із даної дисципліни дасть мо-

жливість лікареві ветеринарної медицини пра-

цюючи в лабораторії широко користуватись 

ними у своїй повсякденній роботі при встано-

вленні діагнозу на отруєння. 

Завдання вивчення дисципліни 

Формування у студентів лікарського мис-

лення та практичних навиків, необхідних для 

професійної діяльності лікаря ветеринарної 

медицини.  

Короткий зміст дисципліни 

1. Організація роботи хіміко-токсикологіч-

ного відділу згідно вимог ISO 

2. Організацію роботи хіміко-токсикологічних 

відділів лабораторій ветеринарної медицини 

України (згідно вимог ДСТУ:ISO) 

3. Правила відбору, упаковки та пересилання 

патологічного та біологічного матеріалу до хі-

міко-токсикологічного відділу лабораторії 

4. Методи детекції отруйних речовин з різних 

об’єктів ветеринарного контролю (патологіч-

ного матеріалу) 

5. Ідентифікація та кількісне визначення важ-

ких металів методом атомно-абсорбційної 

спектрофотометрії, ІСР-ОЕS 

6. Ідентифікація та кількісне визначення пес-

тицидів (фунгіцидів, гербіцидів, зооцидів, си-

нтетичних піретроїдів) методом LC-MS/MS, 

GC-MS/MS 

7. Методи діагностики мікотоксинів (ВЕРХ, 

ELISA), ідентифікація мікотоксинів в продук-

тах тваринного і рослинного походження 

8. Визначення токсичності на біологічних мо-

делях (біопроби) 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
15 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Доклінічні та клінічні дослідження ліків 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Васів Р.О., к. вет. н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 8 

Кількість кредитів ЄКТС 3 
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Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Основна мета курсу підготувати теоретичні та 

практичні передумови для оволодіння мето-

дами досліджень ефективності ліків та їх 

побічних ефектів при різноманітних пато-

логічних процесах. Доклінічні дослідження 

ліків — етап створення ліків, який включає 

комплекс дослідницьких процедур та операцій 

з визначення нешкідливості та специфічної ак-

тивності з метою одержання дозволу на їх 

клінічні випробування з подальшим упро-

вадженням препарату в промислове вироб-

ництво та медичну практику. Клінічні випро-

бування – обов’язковий етап дослідження но-

вого або вже відомого ЛП, який реєструється 

для застосування. Цей етап проводиться в 

клінічних умовах, тобто під спостереженням 

лікарів в обладнаних стаціонарах. Для прове-

дення досліджень, яке в свою чергу базується 

на ретельно вивірених позитивних даних до-

клінічних випробувань 

Метою вищезгаданих досліджень є визначення 

їх терапевтичної ефективності, а також впливу 

на основні анатомічні та фізіологічні системи 

організму. У процесі вивчення фармакоди-

наміки нового ЛП визначають не тільки його 

специфічну фармакологічну дію, але й можливі 

побічні ефекти, які пов’язані з механізмом його 

дії. Вплив ЛП на здоровий та хворий організм 

може бути різним, тому фармакологічні до-

слідження проводяться на здорових тваринах і 

тваринах з модельованою патологією. Щодо 

клінічного дослідження ліків основна мета по-

лягає у доведенні клінічної ефективності 

лікарського препарату при випробуванні 

на певній групі пацієнтів 

Завдання вивчення дисципліни 

У процесі вивчення докілічних та клінічних до-

сліджень ліків студенти повинні отримати такі 

знання: 

Навчити студентів досліджувати ліки згідно 

міжнародних стандартів Належної лаборатор-

ної практики (GLP), яка спрямована на забезпе-

чення якості та достовірності результатів, от-

риманих при проведенні досліджень. Прин-

ципи GLP є адміністративною концепцією, яка 

охоплює організаційний процес та умови, за 

яких лабораторні випробування планують, ви-

конують, забезпечують їх моніторинг, 

здійснюють реєстрацію та зберігання даних, 
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надають звіт про результати випробувань. 

Навчити студентів розробляти і впроваджувати 

в практику терапевтичні дози препарату при 

конкретних патологіях та перебігах врахову-

ючи фармакологічну несумісність, а також за-

пропонувати схему дозування за конкретних 

обставин розвитку хвороби з етою зменшення 

проявлення побічних ефектів ліків. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Основні принципи проведенні випробувань 

ліків. Альтернативні методи визначення побіч-

них ефектів (токсичності) ліків та встанов-

лення віддалених ефектів дії лікарських препа-

ратів  

2. Доклінічні дослідження на лабораторних 

тваринах ні препарати 

3. Клінічний етап розробки лікарських препа-

ратів 

4. Вибір клінічної бази та вимоги до експери-

ментальних тварин 

5. Основні принципи проведення клінічних до-

сліджень ліків. 

6. Науково-методичні підгоди до організації 

клінічних досліджень ветеринарних препаратів 

та кормових добавок. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Екобезпека фармпрепаратів 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Харів І.І., к.б.н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 7 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Предметом начальної дисципліни є вивчення 

основ екологічної безпеки фармпрепаратів. 

Основною метою навчальної дисципліни 

«Екобезпека фармпрепаратів» є засвоєння 

студентами кількісно-якісних закономірнос-

тей механізмів безпосеред-нього й опосеред-

кованого впливу фармпрепаратів, особливо їх 

залишків на існування різноманітного живого 
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світу довкілля та запобігання негативному ро-

звитку процесів в біоценозах. 

Завдання вивчення дисципліни 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен бути здатним продемон-

струвати такі результати навчання: знати дію 

різних груп фармпрепаратів,, основи фарма-

кокінетики та фармакодинаміки, механізм та 

шляхи взаємодії фармпрепаратів із живими 

організмами, традиційну антидотологію при 

отруєнні територій, тварин та людини; заходи 

по запобіганню негативної дії фармпрепаратів 

в умовах хімічних катастроф, порушенні умов 

транспортування, зберігання та застосування 

фармпрепаратів; принципи нормування та ре-

гламентування фармпрепаратів у агроекоси-

стемах 

Короткий зміст дисципліни 

Дисципліна включає такі основні розділи: еко-

логічні ефекти токсичного забруднення фарм-

препаратами; їх дія на об’єкти довкілля, техні-

чної сільськогосподарської продукції; прикла-

дні проблеми екотоксикології фармпераратів, 

нормування, біотесту-вання і екотоктосиколо-

гічний моніторинг. Всі ці розділи мають без-

посереднє теоретичне і практичне значення 

для усіх спеціальностей. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Заготівля лікарських рослин 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Винярська А.В., к.вет.н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 2 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 8 

лабораторних (практичних) занять 40 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є 

пізнання студентами теоретичних основ щодо 

екологічно обґрунтованої технології виро-

щування, правил збору культивованої та дико-

рослої лікарської сировини, переробки, 

зберігання, що гарантує високу якість та без-

печність лікарської сировини рослинного по-



30 

ходження та опирається на європейські си-

стеми якості (Guideline on Good Agricultural 

and Collection Practice for starting materials of 

herbal origin).  

Завдання вивчення дисципліни 

Завданням навчальної дисципліни є фор-

мування у студентів загальних та фахових 

компетентностей, а саме: здатність до аб-

страктного мислення, аналізу та синтезу, по-

шуку та оброблення різних літературних дже-

рел; здатність застосовувати знання у різних 

практичних ситуаціях; здатність проведення 

досліджень на відповідному рівні, приймати 

обґрунтовані рішення, оцінювати та забезпе-

чувати якість виконуваних робіт; Студент по-

винен знати: технології вирощування, правила 

збору культивованої та дикорослої лікарської 

сировини, переробки, зберігання. Студент по-

винен володіти системами оцінки якості за-

готівлі лікарської рослинної сировини на різ-

них стадіях культивування та заготівлі. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Основні показники якості на лікарську рос-

линну сировину. 

2. Технологічні операції при культивуванні і 

зборі лікарських рослин та їх вплив на якість 

лікарської рослинної сировини. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Рецептура фітопрепаратів 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Винярська А.В., к.вет.н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 2 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є 

пізнання студентами теоретичних та практич-

них основ щодо вивчення різних груп 

біологічно-активних речовин (БАР) та їх 

комбінування при створенні рецептури фіто-

препаратів. 

Завдання вивчення дисципліни 
Завданням навчальної дисципліни є фор-

мування у студентів певних загальних та 
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фахових компетентностей, а саме: здатність 

до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність до пошуку та оброблення різних 

літературних джерел; здатність застосовувати 

знання у різних практичних ситуаціях; 

здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні, приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт; вивчення базових основ: 

створення рецептур фітопрепаратів, отри-

мання БАР, приготування лікарських форм на 

основі лікарської рослинної сировини з еко-

логічними підходами на кожному етапі ро-

боти. 

Короткий зміст дисципліни 

1.Біологічно активні речовини лікарської рос-

линної сировини та їх комбінування при виго-

товленні фітопрепаратів. 

2.Лікарські форми на основі лікарської рос-

линної сировини. Стандартизація фітопрепа-

ратів – як гарантія якості. 

3.Рецептура фітопрепаратів. Комбінування 

БАР – як краща практика забезпечення ефек-

тивності. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 
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Кафедра епізоотології 

 

Назва дисципліни Інфекційні хвороби свиней 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Кісера Ярослав Васильович, д. вет н., професор 

Рекомендований семестр(и) 12 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 30 

лекцій 6 

лабораторних (практичних) занять 24 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Поглиблене вивчення етіології, патогенезу, ме-

тодів діагностики та профілактики інфекцій-

них хвороб свиней. За вивчення дисципліни ак-

центовано увагу на найбільш актуальних та по-

ширених хворобах; приводяться сучасні по-

гляди на суть глибинних процесів у розвитку 

того чи іншого захворювання інфекційного 

спрямування з використанням останніх досяг-

нень ветеринарної науки. Усі теми мають 

клінічне спрямування, що важливо в роботі 

практикуючих лікарів ветеринарної медицини.  

Завдання вивчення дисципліни 

У процесі навчання студенти повинні знати: 

- важливість профілактичних заходів в системі 

благополучності господарств (населеного 

пункту) щодо інфекційних хвороб; 

- методи оздоровлення неблагополучних по ін-

фекційних хворобах господарств (населених 

пунктів); 

- порядок організації і проведення обробок тва-

рин; 

- засвоїти закони щодо виникнення, розвитку і 

згасання епізоотичного процесу, що дасть 

змогу розробляти і проводити заходи щодо 

профілактики та ліквідації інфекційних хво-

роб; 

- оволодіти сучасними методами діагностики 

інфекційних хвороб свиней; критеріями щодо 

забезпечення своєчасної діагностики; каранти-

нування неблагополучних пунктів; ізоляції і 

ліквідації епізоотичного вогнища; інактивації 

збудника в приміщеннях, на обладнанні і кон-

тамінованій території при виникненні інфек-

ційних хвороб. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Вірусні хвороби свиней. 

2. Бактеріальні хвороби свиней. 

3. Інфекційні хвороби поросят. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
20 
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Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Діагностика та профілактика інфекційних 

хвороб собак і котів 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Божик Людмила Ярославівна, к.вет.н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 10 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 42 

лекцій 12 

лабораторних (практичних) занять 30 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою дисципліни є розвиток вміння і навиків 

у студентів діагностики, лікування, профілак-

тики інфекційних хвороб собак і котів 

Завдання вивчення дисципліни 

1. Вивчення найбільш поширених інфекційних 

хвороб собак і котів 

2. Освоєння методів фіксації та загального зне-

болення. собак і котів 

3. Оволодіння різними методами діагностики 

та профілактики інфекційних хвороб собак і 

котів 

Короткий зміст дисципліни 

1. Загальна характеристика сучасних методів 

інструментальних досліджень. Їх застосування 

для постановки діагнозу хвороб собак і котів. 

Особливості техніки фізичної фіксації різних 

видів собак і котів.  

2. Дослідження поширення, проведення моні-

торингу інфекційних хвороб собак і котів. 

3. Інфекційні хвороби вірусної 

 та бактеріальної етіології собак і котів. Прин-

ципи лабораторної діагностики та профілак-

тики інфекційних хвороб . 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
20 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Інфекційні хвороби екзотичних і диких тва-

рин та птиці 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Божик Людмила Ярославівна, к.вет.н., доцент 
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Рекомендований семестр(и) 10 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 30 

лекцій 10 

лабораторних (практичних) занять 20 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою дисципліни є розвиток вміння і нави-

ків у студентів діагностики, лікування, профі-

лактики інфекційних хвороб екзотичних та 

диких тварин і птиці 

Завдання вивчення дисципліни 

1. Вивчення найбільш поширених інфекцій-

них хвороб рептилій, приматів, хижих, свиня-

чих, оленевих, верблюдових, конячих, декора-

тивних та диких птахів. 

2. Освоєння методів фіксації та загального 

знеболення різних видів екзотичних і диких 

тварин. 

3. Оволодіння різними методами діагностики 

та профілактики інфекційних хвороб екзотич-

них та диких тварин і птиці. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Загальна характеристика сучасних методів 

інструментальних досліджень. Їх застосу-

вання для постановки діагнозу хвороб екзоти-

чних і диких тварин. Особливості техніки фі-

зичної фіксації різних видів екзотичних і ди-

ких тварин. 

2. Методи загальної анестезії, іммобілізації, 

премедикації та їх значення в діагностичній та 

лікувальній практиці. Особливості загального 

знеболювання різних видів диких тварин 

(приматів, хижих, свинячих, оленевих, верб-

людових, конячих, і птахів). 

3. Дослідження поширення, проведення моні-

торингу інфекційних хвороб екзотичних, ди-

ких тварин і птиці.  

4. Інфекційні хвороби вірусної та бактеріаль-

ної етіології рептилій, приматів, хижих, сви-

нячих, оленевих, верблюдових, конячих, деко-

ративних та диких птахів. Принципи лабора-

торної діагностики та боротьби й профілак-

тики інфекційних хвороб заходи. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
20 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Організація ветеринарної справи і 

підприємництво у птахівництві 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 
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Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Романович М. С., к. вет. н., доцент  

Рекомендований семестр(и) 11 

Кількість кредитів ЄКТС 3,5 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 40 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 24 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Ознайомлення із діючими законодавчо-норма-

тивними документами з організації ветеринар-

ної справи у птахівництві та ветеринарного 

підприємництва і міжнародного права у галузі 

ветеринарної медицини, розглянути питання 

втілення ветеринарного підприємництва, що є 

важливим у формуванні магістра ветмедицини, 

як високо кваліфікованого фахівця у ветери-

нарії. 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни є набуття навиків еко-

номічного аналізу та узагальнення результатів 

статистичних досліджень і на цій основі ро-

зроблення плану ветеринарно-санітарних за-

ходів, обґрунтування їх економічної доціль-

ності та оформлення документів ветеринар-

ного діловодства, набуття навиків щодо 

здійснення ветеринарного обслуговування за 

ліцензіями, опанувати основи підприємництва. 

Короткий зміст дисципліни 

У результаті вивчення даного курсу магістр по-

винен знати: 

- законодавство з питань ветеринарної меди-

цини. Ветеринарно-санітарний контроль та на-

гляд, впровадження системи HACCP при виро-

бництві продуктів птахівництва. Матеріально 

технічне забезпечення, фінансування ветери-

нарних заходів, ветеринарний облік, звітність і 

діловодство у ветеринарній медицині; струк-

туру та принципи діяльності МЕБ. Ідентифіка-

цію та реєстрацію у птахівництві, вилучення з 

обігу, перевірку, утилізацію, знищення або по-

дальше використання неякісної та небезпечної 

продукції; порядок проведення державної ре-

єстрації суб’єкта господарювання; ліцензу-

вання господарської діяльності у ветмедицині. 

вміти: 

- складати плани ветеринарно-санітарних захо-

дів, проводити розрахунки економічних збит-

ків, визначати економічну ефективність вете-

ринарних заходів, заповнювати документи об-

ліку і звітності (журнали, бланки ветеринарної 

звітності, свідоцтва, довідки, супровідні тощо), 

складати акти про виконані ветеринарні роботи 

та інше, аналізувати законодавчі акти, що рег-
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ламентують підприємницьку діяльність у вете-

ринарній медицині; оформляти документи, що 

подаються для державної реєстрації суб’єкта 

підприємницької діяльності; зробити аналіз лі-

цензування певних видів господарської діяль-

ності у ветмедицині, цілісно і системно мис-

лити. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
25  

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Кодекс здоров’я наземних тварин 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Романович М. С., к. вет. н., доцент  

Рекомендований семестр(и) 11 

Кількість кредитів ЄКТС 3,5 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 40 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 24 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Вивчення Наземного кодексу МЕБ є забезпе-

чення санітарної безпеки при веденні 

міжнародної торгівлі наземними тваринами 

(ссавцями, птахами і бджолами) і продукцією 

тваринного походження шляхом детального 

визначення санітарних заходів, які повинні 

приймати Ветеринарні органи (влада) країн, які 

імпортують і експортують з метою недопу-

щення передачі патогенних збудників захво-

рювань тваринам і людині, не створюючи при 

цьому необґрунтованих санітарних бар’єрів. 

Керівництво з користування Наземним кодек-

сом, має на меті надати допомогу Ветеринар-

ним органам (владі) і іншим користувачам у 

ефективному застосуванні його положень, і та-

ким чином сприяти рівноправному виходу всіх 

індустріальних і розвиваючих країн на світо-

вий ринок тварин і продукції тваринного по-

ходження. 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни є набуття знань щодо 

санітарних вимог, яким повинна відповідати 

експортуюча країна, виходячи із постулату, що 

захворювання в імпортуючій країні відсутнє 

(або по ній ведеться програма профілактики чи 

ліквідації); ознайомитися із взірцями 

міжнародних ветеринарних сертифікатів, із ре-
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комендованими діагностичними тестами спис-

кових хвороб МЕБ та вакцинації хвороб, із 

аналізом ризику. 

Короткий зміст дисципліни 

У результаті вивчення даного курсу магістр по-

винен знати: 

мету, керівництво щодо користування Назем-

ного кодексу, загальні визначення, терміно-

логію і т. п. Нотифікацію хвороб і 

епідеміологічне інформування. Критерії вклю-

чення хвороб у список МЕБ. Рекомендовані і 

альтернативні тести для діагностики спискових 

хвороб МЕБ. Нагляд за здоров'ям тварин. 

Санітарні статуси щодо захворювань списку 

МЕБ: процедури самодекларації і офіційного 

визнання МЕБ. Аналіз ризику. Зонування ком-

партименталізацію. Ветеринарні аспекти охо-

рони здоров’я населення. Рекомендації щодо 

захворювань списку МЕБ і інших хворобах, які 

важливі для міжнародної торгівлі. 

вміти: 

провести діагностику, нагляд і нотифікацію 

хвороб тварин; провести аналіз ризику, якість 

ветеринарних служб; аналізувати благопо-

луччя тварин; складати акти про виконані вете-

ринарні роботи та інше, цілісно і системно ми-

слити. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
25  

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Організація приватної ветеринарної прак-

тики 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Романович М. С., к. вет. н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 11 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Ознайомлення із діючими нормативно - право-

вими документами з організації підприєм-

ництва в галузі ветмедицини, методику підго-

товки ветеринарних, організаційних і фінансо-

вих документів, необхідних для створення і 
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ефективного функціонування комерційних ве-

теринарних організацій, розглянути питання 

втілення підприємництва в галузі ветмеди-

цини. Знати законодавче регулювання 

підприємництва, форми його організації, в га-

лузі ветмедицини і порядок ціноутворення, 

фінансування, оподаткування та діловодство у 

сфері підприємництва в галузі ветеринарної 

медицини. 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни є набуття навиків щодо 

здійснення ветеринарного обслуговування за 

ліцензіями, а це змусить спеціалістів ветери-

нарної медицини опанувати основи підприєм-

ництва, законів ринку, краще організувати 

свою роботу та будувати взаємовідносини з ко-

легами і власниками тварин відповідно до су-

часних вимог. 

Короткий зміст дисципліни 

У результаті вивчення даного курсу магістр по-

винен знати: 

- законодавство з питань ветеринарної меди-

цини; організаційну структуру ветеринарної 

медицини в Україні;  

- умови здійснення ветеринарного обслуго-

вування;  

порядок проведення державної реєстрації 

суб’єкта господарювання;  

- види господарської діяльності у ветмедицині, 

що підлягають ліцензуванню;  

- порядок отримання та припинення дії ліцензії. 

вміти: 

- аналізувати законодавчі акти, що регламенту-

ють підприємницьку діяльність у ветеринарній 

медицині;  

- оформляти документи, що подаються для дер-

жавної реєстрації суб’єкта підприємницької 

діяльності;  

- зробити аналіз ліцензування певних видів гос-

подарської діяльності у ветмедицині;  

- заповнювати документи обліку і звітності 

(журнали, бланки ветеринарної звітності, 

свідоцтва, довідки, супровідні тощо), складати 

акти про виконані ветеринарні роботи та інше. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
25  

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Менеджмент та маркетинг у ветеринарній 

медицині 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 
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Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

1. Романович Микола Степанович, к.вет.н., до-

цент 

2. Левківська Наталія Дмитрівна, к.вет.н., до-

цент  

Рекомендований семестр(и) 12 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 32  

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Полягає у формуванні майбутніх фахівців вете-

ринарної медицини сучасного управління мис-

лення та системи спеціальних знань у галузі 

менеджменту та маркетингу, розуміння конце-

птуальних основ системного управління орга-

нізаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього 

та зовнішнього середовища, прийняття адеква-

тних управлінських рішень; забезпечення не-

обхідного рівня підготовки спеціалістів вете-

ринарного профілю з питань маркетингу. 

Завдання вивчення дисципліни 

Є теоретична підготовка студентів із питань 

сутності основних знань та навичок з управ-

ління ветеринарними організаціями, підприєм-

ствами, ресурсами, виробничими і 

біологічними процесами; забезпечення резуль-

тативності роботи суб’єктів господарювання, а 

також маркетингової діяльності, спрямованої 

на задоволення потреб ветеринарної медицини 

і власників тварин у ветеринарних товарах, за-

собах, медикаментах, здобуті практичні 

навички впроваджувати в плануванні та ор-

ганізації маркетингових заходів, а також нав-

читись застосовувати отримані теоретичні 

знання в практичній маркетинговій діяльності. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Принципи і методи управління у ветеринар-

ній медицині. Комунікації у менеджменті. Під-

приємництво у ветеринарній медицині. Плану-

вання у ветеринарній медицині, як функція ме-

неджменту. Організування мотивування, як 

функція менеджменту. Контроль, керівництво 

одна із основних функцій менеджменту. 

2. Маркетингова діяльність на підприємствах 

ветеринарної медицини. Ринок, товар, ціни, ці-

нова і товарна політика, реклама, сервіс у вете-

ринарній медицині. Інтегровані маркетингові 

комунікації у галузі ветеринарної медицини. 

3. Бізнес і підприємство у ветеринарній меди-

цині. Формування та основні його форми у ве-

теринарній медицині. Основи планування, ор-

ганізування, мотивування, контролювання та 

управлінням підприємствами ветеринарної ме-
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дицини. Оцінка зовнішнього і внутрішнього се-

редовища лікарні ветеринарної медицини. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
25  

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Інфекційні хвороби коней 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Левківська Наталія Дмитрівна, к.вет.н., доцент  

Рекомендований семестр(и) 12 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 32  

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Дисципліна «Інфекційні хвороби коней» поля-

гає у опануванню методів діагностики, ліку-

вання, профілактики, організації оздоровчих 

заходів щодо інфекційних хвороб коней та за-

своїти правила відбору і пересилки матеріалу 

для лабораторного дослідження і вивчення еті-

ологічної структури збудників інфекційних за-

хворювань коней.  

Завдання вивчення дисципліни 

Засвоїти навчальний матеріал та оволодіти 

практичними навичками згідно з темами, пе-

редбаченими навчальним планом.  

Удосконалити сучасні методи зажиттєвої та 

посмертної діагностики інфекційних хвороб 

коней 

Короткий зміст дисципліни 

1. Інфекційні хвороби коней бактеріальної еті-

ології (бактеріальні та грибкові хвороби ко-

ней). Сап, мит, туберкульоз, дерматофільоз, 

епізоотичний лімфангоїт, хламідіози (збуд-

ники, їх морфологія, культивування та стій-

кість. Патогенез, епізоотологія та основні ме-

тоди діагностики. Заходи боротьби та профіла-

ктики. 

2. Інфекційні хвороби коней вірусної етіоло-

гії». Грип коней, ринопневмонія, інфекційний 

енцефаломієліт, коронавірусні інфекції, па-

рвовірусні інфекції коней, ротавірусні інфекції 

коней, африканська чума коней, вірусний арте-

ріїт коней, інфекційна анемія коней, віспа ко-

ней, везикулярний стоматит коней. Збудники, 

їх морфологія, культивування та стійкість. Си-

стематичне положення, патогенез, епізоотоло-

гія та основні методи діагностики.  
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3. Особливості проведення методів лаборатор-

них досліджень у коней. Новітні методи діагно-

стики інфекційних захворювань коней. Ви-

вчення епізоотичної ситуації щодо проблемних 

інфекційних хвороб коней на іподромах та ко-

нефермах. 

4. Сучасні заходи профілактики та методи бо-

ротьби щодо інфекційних хвороб коней.  

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
25 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Хвороби декоративних птахів 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Падовський Андрій Іванович, к. вет. н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 10 

Кількість кредитів ЄКТС 3,0 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Засвоїти епізоотичний та патологічний про-

цеси хвороб голубів та декоративних птахів, 

клінічні прояви найбільш поширених в країні 

хвороб заразної і незаразної етіології, методи 

діагностики, лікування та заходи боротьби  

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає 

формування у студентів необхідних компе-

тентностей: 

А. Загальні компетентності: 

1. Здатність до абстрактного мислення ана-

лізу і синтезу 

2. Здатність застосовувати знання у практи-

чних ситуаціях 

3. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій 

4. Здатність вчитися і оволодівати сучас-

ними знаннями 

5. Навики здійснення безпечної діяльності 

6. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища, реалізації концепції сталого роз-

витку людства 

7. Здатність діяти на основі етичних мірку-

вань (мотивів) 

8. Здатність діяти соціально відповідально 

та свідомо 
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9. Здатність проведення досліджень на від-

повідному рівні, приймати обґрунтовані рі-

шення, забезпечувати якість виконуваних ро-

біт 

Б. Фахові компетентності: 

1. Здатність використовувати під час нав-

чання та виконання професійних завдань знань 

про будову тіла, фізіологічні та біохімічні ме-

ханізми життєдіяльності голубів та декоратив-

них птахів 

2. Здатність використовувати під час нав-

чання та виконання професійних завдань ба-

зові знання з анатомії, фізіології, клінічної 

діагностики, мікробіології, вірусології, патана-

номії та епізоотології. 

3. Здатність розуміти та поглиблювати 

спеціальні уміння та знання інноваційного ха-

рактеру щодо діагностики хвороб голубів і де-

коративних птахів. 

4. Здатність використовувати інструмен-

тарій, спеціальні пристрої, прилади, лабора-

торне обладнання та інші технічні засоби для 

проведення необхідних маніпуляцій під час ви-

конання професійної діяльності 

5. Здатність проводити відбір, пакування, 

фіксування і пересилання проб біологічного 

матеріалу для лабораторних досліджень 

6. Здатність організовувати, проводити і 

аналізувати спеціальні та лабораторні діагно-

стичні дослідження. 

Програмні результати навчання: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен: 

знати:  

– класифікацію, синдроматику хвороб го-

лубів та декоративних птахів, їх етіологію 

– методи діагностики хвороб різноманітної 

етіології; 

– техніку клінічного дослідження птахів, 

введення лікувальних речовин 

– ефективні методами профілактики хвороб, 

дезінфекції і оздоровчих заходів 

– основні принципами охорони праці і без-

пеки роботи з хворими птахами та 

біологічними матеріалами 

вміти:  

– застосовувати отримані знання на практиц 

– використовувати основні спеціальні ме-

тоди клінічного дослідження декоратив-

них птахів 

– оцінювати результати лабораторних до-

сліджень 

– складати клінічно та фізіологічно обґрун-

товані схеми лікування тварин 
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– розробляти і здійснювати комплекс 

профілактичних і оздоровчих протиепізоо-

тичних заходів щодо захворювань декора-

тивних птахів різноманітної етіології 

Короткий зміст дисципліни 

1. Ветеринарні вимоги до годівлі та утримання 

голубів і декоративних птахів 

2. Діагностика 

3. Методи лікування 

4. Незаразні хвороби 

5. Інфенкційні хвороби 

6. Інвазійні хвороби 

7. Отруєння 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
26 

Мова викладання українська 
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Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології  

відтворення тварин ім. Г.В. Звєрєвої 

 

Назва дисципліни Репродуктологія собак і котів 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Стефаник В. Ю., д.вет.н, професор 

Рекомендований семестр(и) 11 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч.  

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

20 

0 

20 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Мета навчальної дисципліни є формування у 

студентів теоретичних знань та практичних 

навичок основних етапів відтворення тварин як 

єдиного цілого з точки зору видової специфіч-

ності тварин з урахуванням їх вікових і пород-

них особливостей. 

Завдання вивчення дисципліни 

− вивчення закономірностей фізіологічного 

внутрішньоутробного розвитку плода та ме-

ханізми його патогенетичних факторів; що 

зумовлюють неповноцінний морфофункціо-

нальний стан та хвороби новонароджених;  

− вивчення передумов, причин та диферен-

ціальних ознак патологій молочної залози і ме-

тодів лікування та профілактики;  

− вивчення сучасних наукових положень щодо 

нейрогуморальних механізмів регуляції репро-

дуктивної функції, взаємообумовленості актив-

ності статевих залоз та органів із ендокринними 

структурами інших функціональних систем та 

закономірностей регуляції на рівні гомеостазу;  

− вивчення методики гінекологічного до-

слідження із складовими анамнестичного 

аналізу, загального клінічного обстеження, 

оцінки морфофункціонального стану статевих 

органів та інтепретації, клінічних, ехо-

графічних, лабораторних й інших діагностич-

них показників; 

− освоєння логічної схеми обумовленості 

етіологічних факторів, патогенезу, клінічної 40 

форми та застосування адекватного лікування і 

профілактики гінекологічних хвороб; − вив-

чення мети, завдань, етапів і методів прове-

дення гінекологічної диспансеризації та її ролі 

у системі профілактики неплідності;  

− вивчення сучасних методів та технологій ін-

тенсивного розмноження та наукових розробок, 

що використовуються в репродуктології. 
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Короткий зміст дисципліни 

1. Фізіологія відтворення самців 

2. Статевий цикл у сук та кішок 

3. Природнє та штучне осіменіння 

4. Діагностика вагітності 

5. Вагітність 

6. Патологія вагітності 

7. Фізіологія та патологія родів 

8. Молочна залоза 

9. Вроджена форма неплідності самців та самок 

10. Набута форма неплідності самців та самок 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
140 

Мова викладання українська, англійська 

 

 

 

Назва дисципліни  Ветеринарна андрологія 

Спеціальність  211 Ветеринарна медицина 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма  Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Кава С.Й., к. вет. н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 11 

Кількість кредитів ЄКТС 4,5 

Форма контролю  залік 

Аудиторні години, у т.ч.  

лекцій  

лабораторних (практичних) занять 

64 

16 

48 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Основна мета курсу " Ветеринарна андрологія»: 

- формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навичок з андрології та біології ре-

продукції самців; 

- підготувати спеціалістів які будуть проводити 

лабораторні дослідження еякулятів самців в 

лаюораторіях племпідприємств, теоретичні пе-

редумови для оволодіння практичного застосу-

вання комплексної терапії при андрологічних 

захворюваннях. 

Завдання вивчення дисципліни 

Засвоєння знань із з дисципліни «Ветермнарна 

андрологія» дають можливість лікареві ветери-

нарної медицини широко користуватись ними у 

своїй повсякденній роботі при досліджені сам-

ців на племпідприємствах і лікуванні тварин, 

для профілактики захворювань, стимуляції 

фізіологічних функцій і продуктивності тварин. 

Завдання вивчення дисципліни. Вивчення нав-

чальної дисципліни передбачає формування у 

студентів здатність:  

- розуміти та встановлювати особливості бу-

дови і функціонування клітин, тканин, органів, 

їх систем та апаратів організму тварин;  

- використовувати інструментарій, спеціальні 
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пристрої, прилади, лабораторне обладнання та 

інші технічні засоби для проведення необхідних 

маніпуляцій під час виконання професійної 

діяльності;  

- дотримуватися правил охорони праці, асеп-

тики та антисептики під час здійснення фахової 

діяльності;  

- проводити клінічні дослідження з метою фор-

мулювання висновків щодо стану тварин чи 

встановлення діагнозу;  

- проводити відбір, пакування, фіксування і пе-

ресилання проб біологічного матеріалу для ла-

бораторних досліджень;  

- організовувати, проводити і аналізувати лабо-

раторні та спеціальні діагностичні дослідження;  

- планувати, організовувати та реалізовувати за-

ходи з лікування тварин; 

- розробляти стратегії безпечного, санітарно-

обумовленого утримання тварин.  

Короткий зміст дисципліни 

Головні завдання ветеринарної андрології та по-

треби практичного застосування. Досягнення в 

галузі андрології та сперматології. 

Будова та видові особливості статевих органів 

самців. 

Фізіологічні основи використання плідників 

для одержання сперми. Вплив факторів 

зовнішнього середовища годівлі, зоотехнічних 

умов утримання, експлуатації для забезпечення 

одержання повноцінних еякулятів з високою за-

пліднювальною здатністю.  

Видові особливості та відмінності сперми сам-

ців (фізіологічні, біологічні, біохімічні власти-

вості). 

Методи проведення андрологічної диспансери-

зації (використання ультрасонографії при про-

веденні андрологічної диспансеризації). 

Андрологічні захворювання і їх видові особли-

вості. Причини винекнення та поширеність ан-

дрологічих захворюваннь (орхітів, епідідіміт... і 

ін.). Сучасні методи діагностики, профілактики 

та проведення комплексної терапії при андро-

логічних захворюваннях. 

Класифікація імпотенції плідників. 

Діагностика імпотенції, аналіз результатів уль-

трасонограм. Визначення якості сперми для 

діагностики імпотенції у бугаїв. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
70 

Мова викладання  українська, англійська 

 

 

 

Назва дисципліни  Ветеринарна перинатологія 

Спеціальність  211 «Ветеринарна медицина» 
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Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма  Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Костишин Є.Є., к. вет. н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 11 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю  залік 

Аудиторні години, у т.ч.  

лекцій  

лабораторних (практичних) занять4 

24 

6 

18 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Ветеринарна пе-

ринатологія» – дати студентам знання та вміння 

з питань: фізіології та патології перинатального 

розвитку тварин; методів діагностування вагіт-

ності і неплідності; діагностики і терапії аку-

шерських захворювань та неонатальної пато-

логії; профілактики означених хвороб; само-

стійно розв’язувати практичні питання акушер-

ської і гінекологічної диспансеризації. 

Завдання вивчення дисципліни 

Засвоєння знань із з дисципліни  

«Ветеринарна перинатологія» дають мож-

ливість вивчення морфологічних та 

фізіологічних основ розвитку плода у антена-

тальний період, натальний, неонатальний 

період розвитку організму тварин, перебігу 

вагітності, родів у самок та лікування тварин з 

ускладненнями родового процесу, хворобами 

новонароджених. 

 Вивчення навчальної дисципліни передбачає 

формування у студентів здатність:  

- діагностувати вагітність та причин 

неплідності тварин; 

-надавити кваліфіковану акушерську допомогу 

при фізіологічних і патологічних родах;  

-діагностувати акушерські та неонатальні за-

хворювання;  

-здійснювати заходи щодо профілактики цих 

захворювань і лікування хворих тварин;  

-самостійно розв'язувати практичні питання ве-

теринарної перинатології. 

Короткий зміст дисципліни 

Ветеринарна перинатологія. Антенатальний, 

інтранатальний, постнатальний періоди – їх ха-

рактеристика. Запліднення. Порівняльна харак-

теристика яйцеклітин та сперміїв. Антенальна 

фізіологія та патологія. Фізіологія розвитку 

ембріона. Етапи розвитку плода. Плаценто-

логія. Структура та функція плаценти. 

Патологія вагітності Гіпотрофія, гіпоксія, 

інфікування, морфологічні аномалії плода. 

Аборти. Профілактика  

Фізіологічні особливості новонароджених. 



48 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
120 

Мова викладання  українська, англійська 
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Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 

 

Назва дисципліни 
Інкубація, хвороби ембріонів та незаразні 

хвороби птиці 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Щербатий А.Р., к. вет. н., доцент 

Рекомендований семестр(и)  

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

48 

16 

32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Детальне вивчення анатомії і фізіології органів 

яйцеутворення птиці, будову яйця, ембріоге-

незу птиці, інкубації яєць, біологічних основ 

інкубації птиці, природнього та штучного ви-

ведення птиці, екзогенних та ендогенних хво-

роб ембріонів птиці, загальної профілактики 

хвороб ембріонів, причин виникнення, ме-

ханізмів розвитку, симптомів, перебігу, ме-

тодів розпізнавання, лікування і профілактики 

внутрішніх хвороб птиці. 

Завдання вивчення дисципліни 

підготовка студентів з теоретичних даних про 

хвороби ембріонів, в тому числі ендогенного 

та екзогенного походження; 

ознайомлення з основними принципами до-

слідження ембріонів птиці; 

вивчити основні причини виникнення хвороб 

ембріонів птиці; 

забезпечити студентам необхідну підготовку і 

вміння при профілактиці хвороб ембріонів; 

вивчення основних причин внутрішніх хвороб 

птахів та факторів, що сприяють їх виник-

ненню; 

вивчення патогенезу, за внутрішніх хвороб 

птахів; 

на основі даних анамнезу, результатів клініч-

ного, лабораторного та інших спеціальних ме-

тодів дослідження хворих птахів уміти поста-

вити діагноз хвороби; 

навчити студентів правильно визначати ком-

плекс лікувальних заходів та обґрунтовувати 

їх фармакодинаміку за конкретної хвороби, 

правильно вводити ліки, контролювати процес 

одужання або своєчасно виявляти нові усклад-

нення; 

навчити студентів розробляти і впроваджувати 
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в практику комплекс загальних профілактич-

них заходів з метою попередження виникнення 

внутрішніх хвороб птахів.  

Короткий зміст дисципліни 

Анатомія і фізіологія органів яйцеутворення 

птиці. Будова яйця. Хімічний склад. Ембріоге-

нез птиці. 

Інкубація яєць. Біологічні основи інкубації 

птиці. Природнє та штучне виведення птиці. 

Класифікація хвороб ембріонів птиці. Неза-

разні хвороби ембріонів птиці. Ендогенні та 

екзогенні хвороби ембріонів птиці. 

Основні напрями профілактики ембріонів 

птиці. Загальні принципи та методи групової 

неспецифічної профілактика хвороб ембріонів 

птиці. Диспансеризація маточного поголів’я 

птиці. 

Анатомо-фізіологічні особливості птиці. 

Клінічне дослідження птиці. 

Хвороби органів дихання і травлення птиці. 

Хвороби спричинені порушенням обміну ре-

човин та органів яйцеутворення птиці. 

Хвороби, спричинені порушенням темпера-

турного режиму та стреси птиці. 

Отруєння птиці та групова неспецифічна 

профілактика хвороб. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
140 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Внутрішні хвороби овець і кіз 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Слівінська Л.Г., д. вет. н., професор 

Щербатий А.Р., к. вет. н., доцент 

Рекомендований семестр(и)  

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

48 

16 

32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Поглиблене вивчення етіології, патогенезу, ме-

тодів діагностики лікування та профілактики 

внутрішніх хвороб овець і кіз. Даній дисци-

пліні присвячено ряд актуальних для сучасної 

терапії хвороб овець і кіз. 
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Завдання вивчення дисципліни 

вивчення основних причин хвороб внутрішніх 

органів овець і кіз та факторів, що сприяють їх 

виникненню; поглиблене вивчення розвитку 

патологічного процесу внутрішніх хвороб тва-

рин; на основі даних анамнезу, результатів 

клінічного, лабораторного та інших спеціаль-

них методів дослідження хворих тварин уміти 

поставити діагноз хвороби, у тому числі за суб-

клінічного перебігу; 

навчити студентів аналізувати зміни різних по-

казників крові, сечі, вмісту рубця та інших 

біологічних субстратів з метою глибокого про-

никнення в суть патологічного процесу та 

діагностування внутрішніх хвороб овець, кон-

тролю за їх розвитком та виясненням прогнозу; 

правильно визначати комплекс лікувальних за-

ходів (дієто- і фізіотерапія, етіотропна і пато-

генетична терапія) та обґрунтовувати їх фар-

макодинаміку за конкретної хвороби, контро-

лювати процес одужання або своєчасно вияв-

ляти нові ускладнення; 

навчити студентів розробляти і впроваджувати 

в практику комплекс загальних профілактич-

них заходів з метою попередження виникнення 

внутрішніх хвороб, а в разі їх появи – подаль-

шого поширення. 

Короткий зміст дисципліни 

Диспансеризація тварин; 

Хвороби шлунково-кишкового тракту; 

Хвороби печінки; 

Хвороби серця; 

Хвороби молодняку; 

Хвороби, спричинені порушенням білкового і 

вуглеводно-ліпідного обміну; 

Хвороби, спричинені порушенням обміну мак-

роелементів; 

Гіповітамінози; 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
140 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Ветеринарна гастроентерологія і нут-

ріціологія 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Слівінська Л.Г., доктор ветеринарних наук 

професор; 

Федорович В.Л., кандидат ветеринарних наук, 

ст. викладач 

Рекомендований семестр(и)  

Кількість кредитів ЄКТС 3 
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Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

48 

16 

32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни ґрунтується 

на структурно-логічному зв'язку зі знаннями з 

анатомії, гістології, біофізики, фізіології та па-

тологічної фізіології, імунології, фармакології, 

біохімії, клінічної діагностики і клінічної 

біохімії, годівлі, зоогігієни.  

Знати обмін речовин у собак та котів, його 

особливості та патологію. Правила живлення 

під час хвороб різних систем та органів. Прин-

ципи та методи застосування нутріоцевтичних 

речовин.  

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчити класифікацію хвороб системи трав-

лення в тому числі й печінки. 

Оволодіння методами клінічного, лаборатор-

ного та спеціального (інструментального) до-

слідження органів системи травлення собак і 

котів.  

Вивчити етіологію, особливості патогенезу та 

прояву хвороб травлення у собак та котів.  

Вивчити сучасні методи діагностики, в тому 

числі інструментальні, їх послідовність за хво-

роб травної системи. 

Вивчити засоби для фармакотерапії хвороб 

травлення. 

Складати схеми живлення тварин.  

Короткий зміст дисципліни 

Діагностика і лікування захворювань ротової 

порожнини, глотки та стравоходу, шлунку, 

тонкого і товстого кишківника, порушення 

екзокринної функції підшлункової залози, 

печінки. 

Значення живлення в пацієнтів у критичних 

станах. Методи орального, ентерального та па-

рентерального живлення собак та котів за ано-

рексії.  

Характеристика та критерії вибору методу 

живлення. Методи та інструменти. Носовий 

зонд, езофаготомія, гастростомія, еюностомія. 

Показання, протипоказання та ускладнення. 

Складання графіку живлення. Схеми жив-

лення. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
140 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Практична ветеринарна дерматологія 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 
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Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Рій М.Б., к. вет. н., асистент 

Рекомендований семестр(и)  

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

48 

16 

32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Набуття теоретичних і практичних навичок у 

діагностиці та лікуванні дерматитів у тварин. 

Навчити майбутніх фахівців ветеринарної ме-

дицини діагностувати та класифікувати дерма-

тологічні захворювання у тварин та ро-

зробляти раціональні методи терапії. 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчити поширення, етіологію та патогенез 

дерматитів у тварин.  

Навчити студентів диференціювати дерматити 

різної етіології. 

Навчити надавати кваліфіковану лікарську до-

помогу тваринам за дерматитів. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Загальна характеристика основних дермато-

логічних захворювань у тварин. 

2. Діагностика в дерматології. 

3. Види алергії у тварин. 

4. Спадкові хвороби шкіри. 

5. Дерматити внаслідок гормональних 

розладів. 

6. Захворювання зовнішнього вуха. 

7. Метаболічні порушення у тварин з розвит-

ком дерматитів. 

8. Бактеріальні та грибкові ураження шкіри у 

тварин; 

9. Аутоімунні захворювання; 

10. Принципи лікування основних дермато-

логічних хвороб тварин. 

11. Профілактика дерматитів у тварин 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
140 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Діагностика і терапія внутрішніх хвороб 

жуйних тварин 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Слівінська Любов Григорівна, д. вет. н., про-

фесор 

Рекомендований семестр(и)  
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Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є поглиблене ви-

вчення етіології, патогенезу, методів діагнос-

тики, лікування та профілактики внутрішніх 

хвороб жуйних тварин.  

Завдання вивчення дисципліни 

Дисципліна включає вивчення основних при-

чин хвороб внутрішніх органів жуйних тва-

рин та факторів, що сприяють їх виникненню; 

поглиблене вивчення розвитку патологічного 

процесу внутрішніх хвороб тварин; на основі 

даних анамнезу, результатів клінічного, лабо-

раторного та інших спеціальних методів дос-

лідження хворих тварин уміти поставити діа-

гноз хвороби, у тому числі за субклінічного 

перебігу; 

• навчити студентів аналізувати зміни різ-

них показників крові, сечі, вмісту рубця та ін-

ших біологічних субстратів з метою глибо-

кого проникнення в суть патологічного про-

цесу та діагностування внутрішніх хвороб 

жуйних, контролю за їх розвитком та вияснен-

ням прогнозу; правильно визначати комплекс 

лікувальних заходів та обґрунтовувати їх фа-

рмакодинаміку за конкретної хвороби, конт-

ролювати процес одужання або своєчасно ви-

являти нові ускладнення; 

• навчити студентів розробляти і впрова-

джувати в практику комплекс загальних про-

філактичних заходів з метою попередження 

виникнення внутрішніх хвороб.  

Короткий зміст дисципліни 

1. Диспансеризація тварин. Проведення дис-

пансеризації корів, нетелів, кіз, овець в госпо-

дарствах. Аналіз годівлі та якості кормів. Ви-

значення поживності кормів. Збалансування 

раціонів. Використання преміксів і МВД. 

Проведення і аналіз клініко-біохімічних пока-

зників крові, сечі, молока. 

2. Хвороби шлунково-кишкового тракту. Про-

ведення дослідження вмістимого рубця у жуй-

них та його клініко-діагностичне значення. 

Сучасні методи діагностики та лікування при 

хворобах передшлунків і сичуга. 

3. Хвороби печінки. Проведення діагностики, 

диференціальної діагностики хвороб печінки 

у жуйних тварин. Інтерпретація лабораторних 

досліджень. Проведення УЗД печінки у ху-

доби, кіз, овець.  

4. Хвороби серця. Проведення діагностики, 
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диференціальної діагностики хвороб серця у 

жуйних тварин. Техніка проведення ЕКГ у ху-

доби, овець і кіз. 

5. Хвороби молодняку. Хвороби шлунково-ки-

шкового тракту з явищами діареї. Дослі-

дження крові, калу у молодняку при патоло-

гіях органів травлення. Лікування молодняку 

з явищами діареї.  

6. Хвороби, спричинені порушенням білкового 

і вуглеводно-ліпідного обміну. Поширення та 

основні причини внутрішніх метаболічних 

хвороб високопродуктивних тварин. Кетоз 

високопродуктивних корів. Кетоз овець. Діаг-

ностика, лікування , профілактика. 

7. Хвороби, спричинені порушенням обміну 

макроелементів. Післяродова гіпокальціємія 

та гіпофосфатемія. Діагностика, диференціа-

льна діагностика та методи лікування. Остео-

дистрофія жуйних. Вторинна остеодистрофія. 

Етіологія, діагностика, лікування.  

8. Гіповітамінози. А-гіповітаміноз у жуйних. 

Етіологія, діагностика, лікування. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Метаболізм і живлення сільськогоспо-

дарських тварин 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Личук Микола Григорович, к. вет. н., доцент 

Рекомендований семестр(и)  

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є поглиблене ви-

вчення механізмів всмоктування, метаболізму 

поживних речовини у різних видів сільського-

сподарських тварин та методології оціню-

вання годівлі.  

Завдання вивчення дисципліни 

Завданням дисципліни є поглиблене вивчення 

у сільськогосподарських тварин:  

- абсорбції та метаболізму поживних речо-

вини; 

- методології оцінювання годівлі. 
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Короткий зміст дисципліни 

1. Амінокислотні та пептидні транспортні си-

стеми. 

2. Метаболізм ліпідів. 

3. Доступність глюкози та пов'язаний з нею 

метаболізм. 

4. Аспекти енергії клітини. 

5. Динаміка обміну мікроелементів. 

6. Фізіологічні та метаболічні аспекти конт-

ролю годівлі. 

7. Кінетичні аспекти надходження поживних 

речовин у жуйних. 

8. Анти-поживні фактори та мікотоксини. 

9. Кормові ферменти 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
120 (25) 

Мова викладання українська, англійська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Метаболічні хвороби молочної великої ро-

гатої худоби 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Личук Микола Григорович, кандидат ветери-

нарних наук, доцент 

Рекомендований семестр(и)  

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Метаболічні 

хвороби молочної великої рогатої худоби» є 

поглиблене вивчення метаболічних хвороб мо-

лочної великої рогатої худоби, методів їхньої 

діагностики лікування та профілактики. 

Завдання вивчення дисципліни 

Завданнями дисципліни є вивчення студен-

тами асоціацій між різними метаболічними на-

вантаженнями та їхнього зв'язку з іншими за-

хворюваннями, зокрема інфекційними, запаль-

ними та ранньої лактації: 

- вивчити взаємозв'язок порушення метаболі-

зму та змінених запальних реакцій, підвищеної 

сприйнятливості до інфекційних захворювань; 

- вивчення концепцій потенційних взає-

мозв’язків між метаболізмом і регуляцією апе-

титу, особливо у корів ранньої лактації; 

- вивчення довгострокових наслідків зміни 

кондиції тіла на інсулінорезистентність та об-

мін речовин; 

- опанування практичних навиків щодо годівлі 
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та менеджменту сухостійних корів; 

- вивчення потенційних механізмів взаємозв'я-

зку та взаємодії між мінеральним і енергетич-

ним обміном; 

- вивчити діагностичні критерії оцінки здо-

ров’я стада та його вплив на метаболічний ста-

тус та ризик розвитку метаболічних захворю-

вань; 

- опанувати методику аналізу оцінки здоров’я 

стада за вмістом у сироватці крові неетерифі-

кованих жирних кислот та концентрації бета-

гідроксимасляної кислоти; 

- вивчення практичних схем профілактики ме-

таболічних захворювань у молочних корів. 

Короткий зміст дисципліни 

Роль метаболічного стресу, ліпомобілізації та 

запалення у розвитку метаболічних порушень 

у корів в транзитний період. 

Метаболічний контроль живлення. 

Інсулінорезистентність молочних корів. 

Оцінка та управління кондицією тіла для про-

філактики метаболічних хвороб у молочних 

корів. 

Енергетичне та протеїнове живлення молоч-

них корів у транзитний період. 

Мінеральний та антиоксидантний статус моло-

чних корів у транзитний період. 

Моніторинг концентрації неетерифікованих 

жирних кислот та бета-гідроксимасляної кис-

лоти в сироватці крові корів у транзитний пе-

ріод. 

Використання індексу активності печінки та 

інших метаболічних показників в оцінці стану 

обміну речовин у молочних стадах. 

Профілактика та лікування кетозу у лактуючої 

молочної худоби. 

Превентивне застосування мінеральних доба-

вок молочним коровам. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
120 

Мова викладання українська, англійська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Діагностика незаразної патології у овець і 

кіз 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Максимович Ігор Андрійович, к. вет. н., до-

цент, 

Чернушкін Богдан Олегович, к. вет. н., стар-

ший викладач 

Рекомендований семестр(и) 8 
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Кількість кредитів ЄКТС 3,0 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Набуття теоретичних знань і практичних нави-

чок із розпізнавання незаразної патології овець 

і кіз, аналізу умов утримання, годівлі та проду-

ктивності дрібної рогатої худоби. 

Завдання вивчення дисципліни 

Освоєння техніки безпеки при роботі з вівцями 

і козами. 

Вивчення планів і методів дослідження овець і 

кіз. 

Оволодіти клінічними, лабораторними та ін-

струментальними методами діагностики неза-

разної патології у овець і кіз. 

Набуття навичок що до виявлення симптомів і 

синдромів, вміння аналізувати ситуацію з ме-

тою постановки правильного діагнозу. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Збір та аналіз анамнестичних даних. 

2. Дослідження лімфатичних вузлів, стану сли-

зових оболонок, кон'юнктиви, носової порож-

нини, ротової порожнини, піхви і оцінка їх 

стану. 

3. Дослідження органів дихання, оцінка їх 

стану. 

4. Дослідження серцево-судинної системи (до-

слідження судин, серцевого поштовху, тонів і 

пороків серця, шумів, ЕКГ і аритмій) і їх кліні-

чна інтерпретація. 

5. Дослідження органів травлення (топографія 

органів травлення, їх клінічне дослідження, ді-

агностичне зондування, дослідження рубце-

вого і шлункового вмісту, дослідження печі-

нки, дослідження калу) з їх клінічної оцінкою. 

6. Дослідження органів сечової системи (дос-

лідження нирок, сечового міхура, уретри; фізи-

чні та хімічні властивості сечі, проведення ка-

тетеризації сечового міхура, УЗД сечового мі-

хура) з їх клінічної оцінкою. 

7. Дослідження нервової системи (визначення 

поведінки тварини, дослідження черепа, хре-

бта, органи чуття чутливої і рухової сфери, ре-

флексів, вегетативної нервової системи та лік-

вору) з оцінкою їх стану. 

8. Дослідження крові (отримання крові, мор-

фологічні та біохімічні дослідження крові з їх 

клінічної оцінкою). 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 
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Назва дисципліни 
Ендоскопічна діагностика у ветеринарній 

медицині 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Леньо Марта Ігорівна, к. вет. н., доцент 

Рекомендований семестр(и)  

Кількість кредитів ЄКТС 3,0 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Вивчення техніки проведення ендоскопічного 

дослідження та діагностування хвороб органів 

дихання, переднього та заднього відділу трав-

ної системи у тварин за допомогою ендоскопії  

Завдання вивчення дисципліни 

Навчити застосовувати ендоскопічну діагнос-

тику з метою візуалізації структур, органів і 

тканин, що недоступні при звичайних методах 

дослідження  

Короткий зміст дисципліни 

1. Особливості проведення ендоскопічних до-

сліджень у тварин  

2. Ендоскопічне дослідження органів дихаль-

ної системи у тварин 

3. Ендоскопічне дослідження переднього та за-

днього відділу травної системи у тварин 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Лабораторна діагностика у ветеринарній 

медицині 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Слівінська Л.Г., д. вет. н., професор 

Рекомендований семестр(и)  

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

48 

16 

32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 
За допомогою лабораторних досліджень крові, 

сечі, вмісту рубця, слини, молока, ліквору, 
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калу та інших субстратів проводити діагно-

стику захворювань різних за етіологією, що 

дасть можливість лікареві ветеринарної меди-

цини, працюючи в лабораторії, широко кори-

стуватися ними у своїй повсякденній роботі 

під час постановки діагнозу. 

Завдання вивчення дисципліни 

Навчити студентів методик, які застосовують у 

лабораторній діагностиці для гематологічного 

та біохімічного досліджень, дослідження сечі, 

молока, ліквору, слини та інших біологічних 

субстратів. 

Навчити студентів користуватись спеціаль-

ними аналізаторами та тест-наборами (експрес 

діагностика) визначення лабораторних показ-

ників. 

Навчити студентів інтерпретувати лабораторні 

показники при внутрішній патології тварин.  

Навчити студентів використовувати отримані 

лабораторні показники при постановці та 

підтвердження діагнозу, контролю за ефек-

тивністю лікування, прогнозування перебігу 

захворювання та виявлення прихованого пе-

ребігу захворювання у клінічно-здорових тва-

рин (диспансеризація). 

Короткий зміст дисципліни 

Організація роботи в клініко-діагностичній ла-

бораторії; 

Основи лабораторної діагностики; 

Загальний аналіз крові; 

Біохімічне дослідження крові; 

Дослідження сечі; 

Дослідження вмісту рубця у жуйних; 

Дослідження калу; 

Дослідження ліквору; 

Дослідження ексудату й трансудату; 

Лабораторно-діагностичні критерії за 

внутрішньої патології тварин; 

Лабораторно-діагностичні критерії вугле-

водно-ліпідного профілю; 

Лабораторно-діагностичні критерії вітамінно-

мінерального профілю; 

Лабораторно-діагностичні критерії гормональ-

ного профілю; 

Ензимодіагностика; 

Діагностичні алгоритми за порушення системи 

гомеостазу; 

Зміни показників сполучної тканини у дифе-

ренціальній діагностиці внутрішніх хвороб 

тварин. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
140 

Мова викладання українська 

 

 

 



61 

Назва дисципліни 
Основи ветеринарної клінічної неврології 

собак та котів 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Федорович В.Л., к. вет. н., ст. викладач 

Рекомендований семестр(и)  

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

48 

16 

32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Матеріал дисципліни об’єднаний в єдиний ал-

горитм, що сприяє формуванню клінічного ми-

слення у студентів при лікування собак та 

котів із захворюваннями нервової системи. 

Формування клінічного мислення у студентів 

при наданні допомоги тваринам, що мають за-

хворювання нервової системи. 

Завдання вивчення дисципліни 

На основі анамнезу, клінічного та неврологіч-

ного огляду вміти розпізнати хвороби нервової 

системи у собак та котів. 

Навчити здійснювати топічну діагностику хво-

роб нервової системи. 

Навчити студентів призначати додаткову 

діагностику та лікування, його обґрунтування 

за конкретної хвороби та проводити моніто-

ринг процесу одужання.  

Аналізувати симптоми чи синдроми, причини 

їх проявів та прогностичне значення 

Здійснювати додаткові методи діагностики за 

хвороб нервової системи 

Раціонально застосовувати фармакотерапію за 

хвороб нервової системи 

Короткий зміст дисципліни 

Неврологічне обстеження собак та котів за 

хвороб нервової системи: анамнез, невро-

логічний статус, оцінка габітусу та рефлексів, 

больової та тактильної чутливості 

Методи етіологічної та диференційної діагно-

стики за хвороб нервової системи 

Захворювання головного мозку. Церебровас-

кулярні розлади головного мозку (інсульт). 

Травма головного мозку. Вроджена і набута 

гідроцефалія. Епілепсія (ідіопатична, пер-

винна, істинна). Діагностика та лікування 

Захворювання мозочка. Характерні симптоми. 

Вестибулярні розлади. Характерні симптоми. 

Периферичні розлади. Характерні симптоми. 

Нервово-м’язові розлади (судоми). Мультифо-

кальні захворювання нервової системи. 

Діагностика і лікування 
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Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
140 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Неінвазивна діагностика хвороб серця і ле-

гень у коней  

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Максимович Ігор Андрійович, кандидат вете-

ринарних наук, доцент 

Рекомендований семестр(и)  

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Вивчити методи дослідження серця, зокрема 

електрокардіографії, електрокардіографічного 

дослідження методом Холтера, ехо-

кардіографії та функціональні проби.  

Вивчити техніку виконання ляринготрахео-

бронхоскопії, скорингу трахеального слизу та 

цитологічних досліджень змивів отриманих за 

допомогою бронхоальвеолярного лаважу 

(БАЛ) у діагностиці та диференціальній 

діагностиці захворювань дихальних шляхів, 

зокрема напівпаралічу черпакуватих хрящів, 

дорзального зміщення м’якого піднебіння, за-

пальних захворювань нижніх дихальних 

шляхів, індукованої навантаженням легеневої 

кровотечі та астми.  

Завдання вивчення дисципліни 

Навчитися застосовувати електро-

кардіографію, електрокардіографічне до-

слідження методом Холтера, ехокардіографію 

та функціональні проби для діагностики хво-

роб серця, а також ляринготрахеоброн-

хоскопію, скоринг трахеального слизу, отри-

мання змивів БАЛ для діагностики хвороб пе-

редніх та нижніх дихальних шляхів у коней.  

Короткий зміст дисципліни 

Вивчити методику виконання:  

- електрокардіографії та електрокардіографіч-

ного дослідження методом Холтера;  

- ехокардіографії;  

- ляринготрахеобронхоскопії, скорингу трахе-

ального слизу та цитологічного дослідження 

змивів отриманих за допомогою БАЛ.  

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 
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Назва дисципліни Поведінкова медицина собак і котів 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Слівінська Л.Г., д. вет. н., професор; 

Зінко Г.О., к. вет. н., асистент 

Рекомендований семестр(и)  

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

48 

16 

32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Вивчення поведінкових розладів у тварин та 

формування у майбутніх фахівців ветеринар-

ної медицини здатності динамічно поєднувати 

знання, уміння і комунікативні навички у 

діагностиці, кваліфікованому лікуванні собак 

та котів за даної патології. 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчити нормальну поведінку собак та котів. 

Навчити студентів диференціювати клінічні та 

поведінкові проблеми. 

Навчити диференціювати основні розлади по-

ведінки тварин і надавати кваліфіковану допо-

могу. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Роль поведінкової медицини у ветеринарній 

практиці. 

2. Поведінковий розвиток, соціальна поведінка 

та комунікації у котів і собак. 

3. Методи навчання – дресура, соціалізація, 

модифікація поведінки собак та котів. 

4. Профілактика поведінкових розладів тва-

рин. 

5. Проблеми поведінки та відсутності ґрумінгу 

собак та котів; 

5. Розлади поведінки у геріатричних пацієнтів. 

6. Порушення репродуктивної поведінки; 

7. Порушення поведінки, викликане зміною 

господаря. 

8. Фобії у тварин. 

9. Компульсивні розлади у собак та котів. 

11. Психотропні препарати. 

12. Додаткові, альтернативні і комплексні ме-

тоди лікування. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
140 

Мова викладання українська 
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Назва дисципліни 
Рентгендіагностика внутрішніх органів у 

тварин 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Русин В.І., к. вет. н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 7 

Кількість кредитів ЄКТС 3,0 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

- вивчення методів рентгенологічного дослі-

дження тварин, які застосовують при діагнос-

тиці різних за своєю етіологією захворювань 

внутрішніх органів та їх перебігу. 

Завдання вивчення дисципліни 

- навчити застосовувати методи рентгенологі-

чного дослідження з метою виявлення локалі-

зації патологічного процесу, його диференціа-

ції, постановці діагнозу та контролю перебігу 

захворювань у тварин. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Рентгенівські промені, їх одержання; похо-

дження і властивості. 

2. Методи рентгенологічного дослідження: 

флюороскопія, рентгеноскопія і рентгеногра-

фія; контрастування зображень. 

3. Організація роботи рентгенівського кабі-

нету; Охорона праці при роботі з рентгенівсь-

кими апаратами. 

4. Екранно-плівкова та цифрова рентгеногра-

фія: їх недоліки і переваги. 

5. Підготовка тварини до рентгенологічного 

дослідження. 

6. Рентгендіагностика захворювань органів 

грудної порожнини. 

7. Рентгендіагностика захворювань органів че-

ревної порожнини. 

8. Рентгендіагностика захворювань органів та-

зової порожнини. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Терапія і профілактика внутрішніх хвороб 

собак і котів 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 
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Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Слівінська Л.Г., д. вет. н., професор; 

Федорович В.Л., кандидат ветеринарних наук, 

ст. викладач  

Рекомендований семестр(и)  

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

48 

16 

32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Детальне вивчення причин виникнення, ме-

ханізму розвитку, симптомів, перебігу, методів 

розпізнавання лікування і профілактики 

внутрішніх хвороб дрібних тварин. 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення основних причин внутрішніх хвороб 

собак і котів та факторів, що сприяють їх ви-

никненню. 

Вивчення патогенезу, за внутрішніх хвороб 

дрібних тварин. 

На основі даних анамнезу, результатів клініч-

ного, лабораторного та інших спеціальних ме-

тодів дослідження хворих собак і котів уміти 

поставити діагноз хвороби 

Навчити студентів правильно визначати ком-

плекс лікувальних заходів та обґрунтовувати 

їх фармакодинаміку за конкретної хвороби, 

правильно вводити ліки, контролювати процес 

одужання або своєчасно виявляти нові усклад-

нення. 

Навчити студентів розробляти і впровад-

жувати в практику комплекс загальних 

профілактичних заходів з метою попере-

дження виникнення внутрішніх хвороб собак 

та котів. 

Короткий зміст дисципліни 

Загальні симптоми за внутрішніх хвороб собак 

і котів, їх значення. 

Гастроентерологія собак і котів. Захворювання 

печінки. Захворювання жовчовидільної си-

стеми. 

Кардіологія собак і котів. 

Гематологія собак і котів. 

Ендокринологія собак і котів 

Неврологія собак і котів. 

Пульмунологія собак і котів. 

Дерматологія собак і котів. 

Отруєння собак і котів. 

Інтенсивна терапія невідкладних станів за 

внутрішніх хвороб собак і котів. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно займатися 
140 

Мова викладання українська 
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Назва дисципліни 
Ультразвукове дослідження внутрішніх ор-

ганів у тварин 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-ме-

тодичне забезпечення дисципліни) 

Чернушкін Богдан Олегович к. вет. н., стар-

ший викладач 

Рекомендований семестр(и) 8 

Кількість кредитів ЄКТС 3,0 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Вивчення студентами теоретичних основ та 

засвоєння практичних навичок з ультразвуко-

вої діагностики хвороб тварин, необхідних 

для практичної діяльності лікаря ветеринарної 

медицини. 

Завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями навчальної дисцип-

ліни є:  

– освоєння правил охорони праці під час ульт-

развукового дослідження тварин; 

– оволодіти основними принципами організа-

ції роботи кабінету ультразвукової діагнос-

тики; 

– освоєння теоретичних основ методу ультра-

звукової діагностики; 

– ультразвукові ознаки вогнищевої та дифуз-

ної патології печінки, жовчного міхура, ни-

рок, сечоводів, сечового міхура, наднирників, 

шлунка, підшлункової залози, щитоподібної 

залози, лімфатичної системи – лімфатичних 

вузлів та судин, м’язи, зв’язки, сухожилки, 

кровоносні судини; 

– інтерпретувати одержані результати ультра-

звукового дослідження. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Історія розвитку ультразвукової діагностики  

2. Організація роботи кабінету ультразвукової 

діагностики 

3. Фізико-технічні основи ультразвукової діаг-

ностики 

4. Ультразвукові артефакти 

5. Застосування і методика ультразвукового 

дослідження 

6. Ультразвукова діагностика органів черевної 

порожнини 

7. Ультразвукова діагностика органів сечови-

дільної системи тварин 

8. Ультразвукове дослідження органів грудної 

порожнини 
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9. Доплерографія 

10. Ультразвукове дослідження шийного від-

ділу 

11 Дослідження кістково-м’язевої системи 

12. Ультразвукове дослідження в ендокрино-

логії 

13. Ультразвукове дослідження очного яблука 

14. Ультразвукове дослідження екзотичних 

тварин 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 
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Кафедра паразитології та іхтіопатології 

 

Назва дисципліни Глобальна паразитологія 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето- 
дичне забезпечення дисципліни) 

Соболта Андрій Григорович, кандидат ветери-

нарних наук, доцент 

Рекомендований семестр(и) 10 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

42 

14 

28 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є пог-

либлене та досконале вивчення інвазійних 

хвороб тварин, здобуття навиків з діагнос-

тики, лікування та профілактики, а також під-

готовка їх до самостійної наукової й практич-

ної роботи. В процесі вивчення студенти по-

винні оволодіти теоретичними та практич-

ними знаннями із загальних питань паразито-

логії, основних інвазійних хвороб різних видів 

тварин (великої і дрібної рогатої худоби, ко-

ней, свиней, кролів, собак, котів, птахів), які 

реєструються, або можуть бути завезені в Ук-

раїну. Особлива увага звернута на морфоло-

гію та біологію паразитичних організмів, епі-

зоотологію, особливості імунітету, патогенез, 

симптоми, патологоанатомічні зміни, діагнос-

тику, засоби терапії та профілактики спричи-

нюваних ними захворювань. 

Завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення навчальної 

дисципліни є: 

– проведення досліджень та їх аналіз – інтерп-

ретація результатів клінічних і лабораторних 

досліджень з метою формулювання висновків 

та встановлення діагнозу; 

– здійснення діагностики інвазійних хвороб 

сільськогосподарських тварин та птахів; 

– навчитись організовувати і проводити кліні-

чні, лабораторні та спеціальні діагностичні до-

слідження з урахуванням правил техніки без-

пеки, асептики, антисептики; 

– впроваджувати лікувальні заходи;  

– отримати навички з діагностики інвазійних 

хвороб тварин, проведенні лікувально-профі-

лактичних заходів при даних захворюваннях;  

– спроможність обирати та впроваджувати су-

часні методи стосовно профілактично-оздоро-

вчих заходів для безпечного, санітарно-обу-

мовленого утримання тварин. 
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Короткий зміст дисципліни 

Розділ-1: Інвазійні хвороби птахів та кролів 
Розділ-2: Інвазійні хвороби м’ясоїдних 
Розділ-3: Інвазійні хвороби свиней 
Розділ-4: Інвазійні хвороби жуйних 
Розділ-5: Інвазійні хвороби однокопитних 

Максимальна кількість студентів, які мо- 
жуть одночасно навчатися 

150 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Лабораторна діагностика інвазійних захво-

рювань тварин 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Соболта Андрій Григорович, к. вет. н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 10 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 40 

лекцій 8 

лабораторних (практичних) занять 32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є 

формування у майбутніх спеціалістів систем-

них знань і розуміння принципів методів ла-

бораторної діагностики інвазійних хвороб 

тварин, оволодіння теоретичними основами 

розвитку цього напряму та набуття навичок 

самостійної роботи щодо засвоєння навчаль-

ного матеріалу стосовно сучасних методів 

діагностики інвазійних хвороб різних видів 

тварин (великої і дрібної рогатої худоби, ко-

ней, свиней, кролів, собак, котів, птахів), які 

реєструються, або можуть бути завезені в 

Україну. 

Завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення навчальної 

дисципліни є: 

– набуття студентами глибоких теоретичних 

знань з питань основних та спеціальних мето-

дів лабораторної діагностики гельмінтозів, 

протозоозів, акарозів та ентомозів; 

– оволодіння сучасними методами лаборатор-

ної діагностики. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Мікроскопічні методи дослідження фека-

лій на найпростіші кишечника. Діагностичні 

ознаки трофозоїтів і цист кишечника найпро-

стіших. 

2. Спеціальні методи лабораторної діагнос-

тики філяріатозів. Ідентифікація личинок. Ві-
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тальні та мортальні методи виявлення мікро-

філярій у периферичній крові. Експрес-тест 

для виявлення антигенів дирофілярій в про-

бах крові. 

3. Лабораторна діагностика ехінококозу і три-

хінельозу. Методи дослідження життєздатно-

сті паразитів in vivo та in vitro. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Інвазійні хвороби собак і котів 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Юськів Ігор Дмитрович, д. вет. н., професор 

Рекомендований семестр(и) 9 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

48 

16 

32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни «Інвазійні хвороби со-

бак і котів» дає студенту суму теоретичних 

знань з різних питань, пов’язаних з інвазійних 

хвороб собак і котів навиків клінічної підго-

товки з діагностики, лікування та профілак-

тики, а також підготовка його до самостійної 

наукової й практичної роботи 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає 

формування у студентів 

необхідних компетентностей:  

загальні компетентності:  

– креативність, здатність до системного мис-

лення; здатність учитися та здатність до кри-

тики й самокритики;  

– адаптивність і комунікабельність;  

– турбота про якість виконуваної роботи та на-

полегливість у досягненні мети;  

– спроможність відтворювати знання, набуті в 

процесі навчання, забезпечувати якість вико-

наних робіт, адаптуватись до нових умов дія-

льності у разі зміни ситуації;  

– спроможність результативно працювати в 

колективі фахівців та професійних групах 

різного рівня, розвивати навички міжосо-

бистісної взаємодії, рухаючись до спільної 

мети. 

 фахові компетентності:  
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– розуміти біологічні особливості функціону-

вання системи паразит-хазяїн у собак і котів;  

– спроможність робити узагальнення стосовно 

особливостей функціонування системи пара-

зит-хазяїн у собак і котів за інвазійних хвороб.  

– аналізувати результати досліджень – інтерп-

ретація результатів клінічних і лабораторних 

досліджень з метою формулювання висновків 

та встановлення діагнозу;  

– здійснювати діагностику хвороб собак і ко-

тів; 

– можливість раціонально організовувати і 

проводити клінічні, лабораторні та спеціальні 

діагностичні дослідження з урахуванням пра-

вил техніки безпеки, асептики, антисептики; 

– впроваджувати лікувальні заходи;  

– здатність використовувати специфічні й сим-

птоматичні фармацевтичні препарати та лікар-

ські засоби з метою профілактики інвазійних 

хвороб та під час лікування хворих собак і ко-

тів;  

– отримати навички з діагностики інвазійних 

хвороб собак і котів, проведенні лікувально-

профілактичних заходів при даних захво-

рюваннях;  

– спроможність обирати та впроваджувати су-

часні методи стосовно профілактично-оздо-

ровчих заходів для безпечного, санітарно-обу-

мовленого утримання собак і котів. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Гельмінтози собак і котів.  

2. Протозоози собак і котів.  

3. Акарози собак і котів.  

4. Ентомози собак і котів. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
12 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Паразитарні хвороби птиці 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Голубцова Мар’яна Вікторівна, к. вет. н., стар-

ший викладач 

Рекомендований семестр(и) 10 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 34 

лекцій 6 

лабораторних (практичних) занять 28 

Загальний опис дисципліни 
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Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння тео-

ретичними та практичними знаннями із загаль-

них питань паразитології щодо основних ін-

вазійних хвороб птиці, які реєструються, або 

можуть бути завезені в Україну, отримання 

практичних навичок у проведенні протипара-

зитарних заходів в господарствах. Особлива 

увага звертається на морфологію та біологію 

гельмінтів, членистоногих та найпростіших, 

особливості епізоотології, патогенезу, пато-

лого-анатомічних змін, діагностики, терапії та 

профілактичних заходів. 

Завдання вивчення дисципліни 

Завданням вивчення є отримання систематизо-

ваних знань, формування у студента поняття 

про основні положення паразитології, 

взаємовідносини між хазяями і збудниками ін-

вазійних хвороб птиці, особливості перебігу ін-

вазійних хвороб в господарствах різного типу; 

забезпечення вироблення умінь, отримання 

навичок з діагностики інвазійних хвороб птиці, 

проведення лікувально-профілактичних за-

ходів, вирішення організаційних питань, які 

виникають у неблагополучних щодо інвазій-

них хвороб птиці господарствах; засвоєння ме-

тодів планування і проведення науково- 

обґрунтованих заходів боротьби з інвазійними 

хворобами птиці на фермах, комплексах, гос-

подарствах, в приватному секторі з урахуван-

ням конкретних природно - господарських 

умов. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Основні гельмінтози птиці 

2. Акарози та ентомози птиці 

3. Протозоози птиці 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
60 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Протипаразитарні заходи у скотарстві, вів-

чарстві, козівництві 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Cварчевський Олег Анатолійович, к. вет. н., до-

цент 

Рекомендований семестр(и) 10 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 36 

лекцій 6 

лабораторних (практичних) занять 30 

Загальний опис дисципліни 
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Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння тео-

ретичними та практичними знаннями і з загаль-

них питань паразитології щодо основних ін-

вазійних хвороб великої рогатої худоби, овець 

і кіз, які реєструються, або можуть бути заве-

зені в Україну, отримання практичних навичок 

у проведенні протипаразитарних заходів в гос-

подарствах. Особлива увага звертається на 

морфологію та біологію гельмінтів, членисто-

ногих та найпростіших, особливості епізоото-

логії, патогенезу, патолого-анатомічних змін, 

діагностики, терапії та профілактичних за-

ходів. 

Завдання вивчення дисципліни 

Завданням вивчення є отримання систематизо-

ваних знань, формування у студента поняття 

про основні положення паразитології, 

взаємовідносини між хазяїнами і збудниками 

інвазійних хвороб жуйних, особливості пе-

ребігу інвазійних хвороб в господарствах 

різного типу; забезпечення вироблення умінь, 

отримання навичок з діагностики інвазійних 

хвороб великої рогатої худоби, овець і кіз, про-

ведення лікувально-профілактичних заходів, 

вирішення організаційних питань, які виника-

ють у неблагополучних щодо інвазійних хво-

роб у господарствах; засвоєння методів пла-

нування і проведення науково-обґрунтованих 

заходів боротьби з інвазійними хворобами 

жуйних на фермах, комплексах, господарствах, 

в приватному секторі з урахуванням конкрет-

них природно-господарських умов. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Основні гельмінтози жуйних 

2. Акарози та ентомози жуйних 

3. Протозоози жуйних 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
60 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Паразитарні хвороби екзотичних тварин 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Соболта Андрій Григорович, к. вет. н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 9 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 46 

лекцій 10 

лабораторних (практичних) занять 36 

Загальний опис дисципліни 
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Мета вивчення дисципліни 

Дисципліна повинна забезпечити студента тео-

ретичними і практичними знаннями, умінням, 

навичками з різних питань, що пов’язані з ін-

вазійними захворюваннями екзотичних тва-

рин. Під час вивчення матеріалу дисципліни 

студенти набувають знань щодо морфології та 

біології гельмінтів, комах та найпростіших, 

особливості епізоотології, патогенезу, пато-

лого-анатомічних змін, сучасних лабораторних 

паразитологічних досліджень, терапії та 

профілактичних заходів.  

Завдання вивчення дисципліни 

1. Дати систематизовані знання, сформувати у 

студента поняття про основні положення ін-

вазійних захворювань екзотичних тварин, 

взаємовідносин між хазяїнами і конкретними 

збудниками інвазійних хвороб, питань особли-

вості перебігу паразитозів в зоопарках, нату-

ралістичних центрах та за умов домашнього ут-

римання. 

2. Забезпечити вироблення умінь, отримання 

навичок з діагностики інвазійних хвороб екзо-

тичних тварин та проведення лікувально-

профілактичних заходів. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Лабораторні методи діагностики інвазійних 

хвороб екзотичних тварин.  

2. Гельмінтози екзотичних тварин. 

3. Протозоози та арахно-ентомози екзотичних 

тварин. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
60 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Паразитарні хвороби риб 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Юськів Ігор Дмитрович, д. вет. н., професор 

Рекомендований семестр(и) 9 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

48 

16 

32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

В процесі вивчення дисципліни студенти по-

винні оволодіти теоретичними та практич-

ними знаннями із загальних питань паразито-

логії, основних інвазійних хвороб риб, які 

реєструються, або можуть бути завезені в 
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Україну. Особлива увага звернута на морфо-

логію та біологію паразитичних організмів, 

епізоотологію, особливості імунітету, патоге-

нез, симптоми, патологоанатомічні зміни, 

діагностику, засоби терапії та профілактики 

спричинюваних ними захворювань. 

У процесі вивчення матеріалу дисципліни сту-

денти набувають навиків проведення су-

часних лабораторних паразитологічних до-

сліджень, виготовлення необхідних форм 

лікарських засобів для лікування риб, а також 

проведення лікування хворих риб та ово-

лодівання навичками організації профілактич-

них протипаразитарних заходів. 

Завдання вивчення дисципліни 

• отримання систематизованих знань, фор-

мування у студента поняття про основні поло-

ження паразитології, взаємовідносини між 

хазяями і збудниками інвазійних хвороб риб, 

особливості перебігу паразитозів у рибниць-

ких господарствах різного типу; 

• забезпечення вироблення умінь, отримання 

навиків з діагностики інвазійних хвороб риб, 

проведення лікувально-профілактичних за-

ходів, вирішення організаційних питань щодо 

інвазійних хвороб у рибницьких господар-

ствах; 

• засвоєння методів планування і проведення 

науково-обгрунтованих заходів боротьби з ін-

вазійними хворобами риб з урахуванням кон-

кретних природно-господарських умов. 

Студент повинен: 

•знати паразитарні хвороби риб; особливості 

їх прояву; етіологію і патогенез; основи 

діагностики; методи профілактики; заходи бо-

ротьби і лікування; особливості застосування 

сучасних лікувальних і профілактичних за-

ходів; 

•вміти розпізнавати паразитарні хвороби риб; 

проводити диференційну діагностику; призна-

чати ефективне лікування; організовувати 

профілактичні заходи в рибоводних господар-

ствах. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Протозоози риб.  

2. Гельмінтози риб:  

а. Моногенеози;  

б. Ттрематодози;  

в. Цестодози;  

г. Нематодози;  

д. Акантоцефальози.  

3. Бдельози риб. 

4. Крустацеози риб.  

5. Молюскози риб. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
12 



76 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Хвороби риб з основами аквакультури 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Тафійчук Роман Іванович, к.вет н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 5 

Кількість кредитів ЄКТС 3.0 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 90 

лекцій 30 

лабораторних (практичних) занять 30 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Мета вивчення дисципліни – набуття студен-

тами теоретичних та практичних знань з іхтіо-

патології та біотехнології відтворення риб. 

Завдання вивчення дисципліни 

У процесі вивчення студенти повині навчитися 

діагностувати основні хвороби риб заразної та 

незаразної етіології, проводити лікувально-

профілактичні заходи, вміти провести діагно-

стичний розтин риби, надати рекомендації гос-

подарству, а також визначати вік, стать, 

фізіологічний стан риби. Розраховувати кіль-

кість зарибленого рибопосадкового матеріалу, 

вихід риби з різних категорій ставів. Визна-

чати необхідну кількість кормів для всіх віко-

вих категорій. Складати рибогосподарські 

плани на рік, місяць, тиждень.  

Короткий зміст дисципліни 

Розділ 1. Загальні поняття про аквакуль-

туру. Біологія ставових риб.Екологічні групи 

риб Морфологія і фізіологія основних обєктів 

прісноводної аквакультури. 

Гідрохімічний режим ставів. Гідрохімічні по-

казники в нормі та їх порушення. 

Гідробіологічні показники. Розрахунки біо-

маси планктону і бентосу Тепловодне і холод-

новодне ставові господарства. Комплексна ін-

тенсифікація у ставовому рибництві. Техно-

логія вирощування рибопосадкового ма-

теріалу у тепловодних ставових рибницьких 

господарствах. Технологія ведення холодно-

водного рибництва 

Розділ 2. Спеціальна іхтіопатологія Інфек-

ційні хвороби риб  

Вірусні, бактеріальні грибкові хвороби. 

Весняна віремія коропа, запалення плаваль-

ного міхура, віспа коропів, аеромози риб, са-

пролегніози, бранхіомікоз їх діагностика, ліку-

вання профілактика 



77 

Розділ 3. Інвазійні хвороби риб 

Протозойні хвороби (міксозомоз форелі, кок-

цидіоз ний ентерит коропів, іхтіободоз). Хво-

роби викликані війчастими інфузоріями 

(іхтіофтиріоз, триходиніоз, хілодонельоз), 

їх.діагностика, лікування та профілактика 

Гельмінтози риби (моногенеози, трематодози 

цестодози, нематодози) Дактилогірози та гіро-

дактильози риб, диплостомоз, постодиплосто-

моз, сангвінкольоз, Кавіоз, каріофільоз, лігу-

льоз та диграмоз, ботріоцефальоз. Філомет-

роїдози риб, анізакідози промислових риб 

Розділ 4. Незаразна патологія риб. Ліку-

вально -профілактичні заходи в аквакуль-

турі  
Гіпо- і авітамінози,токсикози,неоплазії, х-би 

невиясненої етіології. Розтин риби. Санітарно-

епізоотологічне обстеження водойм.Загальні 

ветеринарно-санітарні заходи 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 

30 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Водні біоресурси і аквакультура 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Тафійчук Роман Іванович, к.вет н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 5 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Набуття студентами теоретичних та практич-

них знань з біологічних основ технологій 

відтворення та вирощування культивованих 

об’єктів рибництва у тепловодних та холодно-

водних ставових рибницьких господарствах. 

Завдання вивчення дисципліни 

У процесі вивчення студенти повині навчитися 

визначати вік, стать, фізіологічний стан риби. 

Розраховувати кількість зарибленого рибопо-

садкового матеріалу, вихід риби з різних кате-

горій ставів. Визначати необхідну кількість 

кормів для всіх вікових категорій. Складати ри-

богосподарські плани на рік, місяць, тиждень.  
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Короткий зміст дисципліни 

1. Вступ. Рибництво як галузь сільськогоспо-

дарського виробництва.  

2. Тепловодне і холодноводне ставові госпо-

дарства. 

3. Комплексна інтенсифікація у ставовому риб-

ництві. 

4. Технологія вирощування рибопосадкового 

матеріалу у тепловодних ставових рибницьких 

господарствах. 

5. Технологія підрощування молоді риб. 

6. Технологія вирощування рибопосадкового 

матеріалу 

7. Технологія зимівлі риби. 

8. Технологія вирощування товарної риби за 

дволітнім циклом. 

9. Технологія вирощування товарної риби за 

трилітнім циклом. 

10. Технологія вирощування ремонтно – маточ-

них стад ставових риб. 

11. Товарне осетрівництво. 

12. Технологія ведення холодноводного риб-

ництва 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
15 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Заразна патологія риб 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Тафійчук Роман Іванович, к.вет н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 4 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Набуття студентами теоретичних та практич-

них знань із загальних питань епізоотології та 

паразитології, основних інфекційних та ін-

вазійних хвороб риб, які реєструються, або мо-

жуть бути завезені в Україну. 

Завдання вивчення дисципліни 

• отримання систематизованих знань, фор-

мування у студента поняття про основні поло-

ження епізоотології та паразитології, 

взаємовідносини між хазяями і збудниками ін-

вазійних хвороб риб, особливості перебігу па-

разитозів у рибницьких господарствах різного 

типу; 
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•  забезпечення вироблення умінь, отримання 

навичок з діагностики інфекційних та інвазій-

них хвороб риб, проведення лікувально-

профілактичних заходів, вирішення ор-

ганізаційних питань щодо заразних хвороб у 

рибницьких господарствах; 

•  засвоєння методів планування і проведення 

науково-обгрунтованих заходів боротьби з за-

разними хворобами риб з урахуванням кон-

кретних природно-господарських умов. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Основи загальної епізоотології в іхтіопато-

огії. Епізоотичний процес у риб і його зако-

номірності. Поняття про інфекції та інфекцій-

ний процес у риб.  

2. Вірусні інфекції риб, методи їх діагностики, 

лікування і профілактики 

3 Бактеріальні інфекцій риб. Методи їх діагно-

стики, лікування і профілактики. 

4 Мікози і мікотоксикози риб 

5 Протозоози, моногенеози, трематодози риб. 

6 Цестодози, нематодози, акантоцефальози, 

бдельози, крустацеози та малакози риб. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 

15 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Незаразна патологія риб 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Тафійчук Роман Іванович, к.вет н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 5 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Оволодіння теоретичними і практичними 

навичками із загальних питань незаразних хво-

роб. Особлива увага звернута на причини ви-

никнення, ранні методи їх діагностики, а також 

на патогенез, лікування і профілактику.  

Завдання вивчення дисципліни 

Забезпечення студентів теоретичними і прак-

тичними знаннями, умінням і навичками з різ-

них питань, що пов’язані з незаразними хворо-

бами риб. 
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Короткий зміст дисципліни 

1. Аліментарні хвороби.  

2. Хвороби нез’ясованої етіології, пухлини. 

Хвороби які спричинені чинниками довкілля. 

3. Функціональні хвороби. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
15 

Мова викладання україська 
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Кафедра мікробіології та вірусології 

 

Назва дисципліни Клінічна мікробіологія 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь  магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Семанюк Володимир Іванович, к. б. н., доцент 

Рекомендований семестр(и)  9 

Кількість кредитів ЄКТС  3 

Форма контролю  залік 

Аудиторні години, у т.ч.:  

лекцій  

лабораторних (практичних) занять  

28 

14 

14 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Індикація та ідентифікація збудників, які 

ускладнюють перебіг хвороб або самі можуть 

бути причиною інфекцій у тварин, яким 

надається допомога у клініках, встановлення 

їхньої кількості та визначення антимікробних 

препаратів, до яких вони чутливі. 

Завдання вивчення дисципліни 

- вивчення особливостей відбору, пакування, 

фіксування і пересилання проб біологічного 

матеріалу, від тварин, яким надається допо-

мога у клініках, для проведення лабораторних 

досліджень за підозри на внутрішньолікарняні 

інфекції; 

- вивчення особливостей аналізу лабораторних 

та спеціальних діагностичних досліджень 

біологічного і патологічного матеріалу; 

- здатність планувати, організовувати та ре-

алізовувати заходи з лікування тварин, хворих 

на незаразні, інфекційні та інвазійні хвороби, з 

урахуванням ізоляції мікробів та їхньої чутли-

вості до антибіотиків. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Етіологічна роль мікроорганізмів у ро-

звитку опортуністичних і нозокоміальних ін-

фекцій у тварин за різних патологічних станів. 

2. Сучасний стан і перспективи розвитку ан-

тимікробної хіміотерапії нозокоміальних ін-

фекцій. 

Антибіотикорезистентність індикація та іден-

тифікація аеробних і факультативно анаероб-

них мікроорганізмів. 

3. Збудники інфекцій ротової порожнини і 

шлунково-кишкового тракту тварин. 

4. Збудники інфекцій органів дихання, очей і 

вух. 

5. Збудники інфекцій кровоносної системи. 

6. Збудники інфекцій шкіри та її похідних. 

7. Збудники інфекцій сечостатевої системи. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 
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Мова викладання  українська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Лабораторна діагностика бактеріальних і 

вірусних хвороб 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь  магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Куляба Орест Володимирович, к. вет. н., до-

цент 

Рекомендований семестр(и)  9 

Кількість кредитів ЄКТС  3 

Форма контролю  залік 

Аудиторні години, у т.ч.:  

лекцій 

лабораторних (практичних) занять  

28 

14 

14 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Пізнання етіології, патогенезу та методів ла-

бораторної діагностики інфекційних хвороб 

тварин бактеріальної та вірусної етіології. 

Завдання вивчення дисципліни 

- вивчення етіології та патогенезу поширених 

в Україні бактеріальних і вірусних хвороб тва-

рин; 

- вивчення методів лабораторної діагностики 

бактеріальних і вірусних хвороб тварин. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Етіологія, патогенез та лабораторна 

діагностика бактеріальних і вірусних хвороб 

великої і дрібної рогатої худоби. 

2. Етіологія, патогенез та лабораторна діагно-

стика бактеріальних і вірусних хвороб свиней. 

3. Етіологія, патогенез та лабораторна діагно-

стика бактеріальних і вірусних хвороб коней. 

4. Етіологія, патогенез та лабораторна діагно-

стика бактеріальних і вірусних хвороб собак і 

котів. 

5. Етіологія, патогенез та лабораторна діагно-

стика бактеріальних і вірусних хвороб птиці. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання  українська 

 

 

 

Назва дисципліни Опортуністичні та нозокоміальні інфекції 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь  магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Семанюк Володимир Іванович, к. б. н., до-

цент 

Рекомендований семестр(и)  9 

Кількість кредитів ЄКТС  3 
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Форма контролю  залік 

Аудиторні години, у т.ч.:  

лекцій  

лабораторних (практичних) занять  

28 

14 

14 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Індикація та ідентифікація збудників, які 

ускладнюють перебіг хвороб або самі можуть 

бути причиною опортуністичної та нозоко-

міальної інфекцій, встановлення їхньої кіль-

кості та визначення антимікробних препа-

ратів, до яких вони чутливі. 

Завдання вивчення дисципліни 

- вивчення особливостей відбору, пакування, 

фіксування і пересилання проб біологічного 

матеріалу для лабораторних досліджень за 

підозри на опортуністичні та нозокоміальні ін-

фекції; 

- вивчення особливостей аналізу лабораторних 

та спеціальних діагностичних досліджень 

біологічного і патологічного матеріалу; 

- здатність планувати, організовувати та ре-

алізовувати заходи з лікування тварин, хворих 

на незаразні, інфекційні та інвазійні хвороби з 

урахуванням ізоляції мікробів та їхньої чутли-

вості до антибіотиків. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Етіологічна роль мікроорганізмів у ро-

звитку опортуністичних та нозокоміальних ін-

фекцій. 

2. Сучасний стан і перспективи розвитку ан-

тимікробної хіміотерапії нозокоміальних ін-

фекцій. 

Антибіотикорезистентність індикація та іден-

тифікація аеробних і факультативно анаероб-

них мікроорганізмів. 

3. Опортуністичні інфекції ротової порож-

нини і шлунково-кишкового тракту тварин. 

4. Опортуністичні інфекції органів дихання, 

очей і вух. 

5. Опортуністичні інфекції кровоносної си-

стеми. 

6. Опортуністичні інфекції шкіри та її 

похідних. 

7. Опортуністичні інфекції сечостатевої си-

стеми. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання  українська 
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Кафедра хірургії 

 

Назва дисципліни 
Ветеринарна анестезіологія, реанімато-

логія та інтенсивна терапія 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Мисак Андрій Романович. д. вет. н., професор, 

Пріцак Віта Володимирівна к. вет. н., доцент, 

Леньо Юрій Михайлович к. вет. н., доцент. 

Рекомендований семестр(и) 10 

Кількість кредитів ЄКТС 3,0 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Набуття теоретичних знань і практичних 

навичок у галузі ветеринарної анестезіології, 

реаніматології та інтенсивної терапії; ово-

лодіння основними методами загальної та 

реґіонарної анестезії, принципами їх застосу-

вання за різних фізіологічних та патологічних 

станів пацієнта; уміння надання невідкладної 

допомоги за термінальних і невідкладних 

станів, які трапляються у ветеринарній прак-

тиці. 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення інструментального, апаратного та 

фармакологічного забезпечення для прове-

дення загальної чи реґіонарної анестезії зале-

жно від показань. 

Вивчення особливостей інтерпретації основ-

них клініко-лабораторних показників пору-

шень гомеостазу живого організму за різних 

фізіологічних та патологічних станів пацієнта 

та їх роль в ході планування анестезіологіч-

ного супроводу. 

Вивчення основних методів діагностики пору-

шень життєво-важливих функцій організму за 

критичних станів (травми, отруєння, усклад-

неннях соматичної патології) та надання не-

відкладної допомоги.  

Короткий зміст дисципліни 

Анестезіологічне забезпечення проведення 

операцій у тварин різних видів (вивчення тео-

рії та практики штучного усунення болю за 

допомогою загального або місцевого знебо-

лювання, а також методів керування 

функціями організму до, під час, та після опе-

ративних втручань).  

Вивчення механізмів згасання, методів управ-

ління, штучного заміщення і відновлення жит-

тєво важливих (вітальних) функцій організму, 

що виникають за умовах агресії патологічного 
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стану, який перевищує можливості авторегу-

ляції (реаніматологія). А також, інтенсивна те-

рапія - проведення комплексу лікувальних за-

ходів, спрямованих на усунення або за-

побігання порушень життєдіяльності ор-

ганізму при критичних станах, які виникають 

при травмах, оперативних втручаннях, 

ускладненнях соматичної патології та надання 

невідкладної допомоги. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Ветеринарна онкологія 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Мисак Андрій Романович. д. вет. н., профе-

сор,  

Пріцак Віта Володимирівна к.вет.н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 12 

Кількість кредитів ЄКТС 3,0 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Поглиблене вивчення етіології, патогенезу, 

методів діагностики, профілактики та ліку-

вання онкологічних хвороб у дрібних домаш-

ніх і сільськогосподарських тварин. 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення етіології, молекулярно-біологічних 

механізмів виникнення пухлин та закономір-

ності їх розвитку, стадійності концерогенезу, а 

також частоти поширення спонтанних 

неоплазій у продуктивних і непродуктивних 

тварин. 

Розпізнавання пухлин, оволодіння навичками 

діагностичних досліджень онкологічно хворих 

тварин, встановлення діагнозу, класифікації 

пухлин за системою ТNM; 

Оволодіння технікою хірургічних втручань за 

пухлинної патології, післяопераційного 

догляду, реабілітації та профілактики 

ускладнень. 

Вивчення аспектів проведення у онкологічно 

хворих тварин спеціальних протипухлинних 

заходів, в тому числі застосування схем ком-

плексної терапії (хіміотерапії, біотерапії 

тощо); 
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Короткий зміст дисципліни 

Біологія пухлинної клітини, теорії канцероге-

незу. Моніторинг новоутворень у тварин різ-

них видів. 

Організаційні аспекти роботи з онкологічно 

хворими тваринами. Методи діагностики нео-

плазій; прогностичні аспекти застосування 

спеціальних методів дослідження за різних ти-

пів пухлин.  

Загальні принципи та методи лікування тва-

рин з неоплазіями. Лікування тварин із спон-

танними новоутвореннями різної локалізації. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Ветеринарна офтальмологія 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Мисак Андрій Романович. д. вет. н, професор,  

Пріцак Віта Володимирівна к.вет.н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 12 

Кількість кредитів ЄКТС 3,0 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Ознайомлення студентів з основними захво-

рюваннями органа зору, їх клінічними про-

явами та особливостями етіології й патогенезу 

найбільш поширених нозологій, залежно від 

виду, породи, віку і статі тварин, а також ово-

лодіння методами діагностики, лікування та 

профілактики очних хвороб і попередження 

викликаних ними ускладнень. 

Завдання вивчення дисципліни 

На основі знань анатомії і фізіології органу 

зору та сучасних методів його дослідження, а 

також розпізнавання найважливіших симп-

томів захворювань, студент повинен вміти ін-

терпретувати механізми розвитку пато-

логічних процесів органа зору, визначати 

етіологічні та патогенетичні фактори розвитку 

основних захворювань, ставити попередній 

діагноз найбільш поширених очних хвороб і 

пошкоджень; визначати тактику лікування 

тварин із хворобами очей; діагностувати 

невідкладні стани в офтальмології і надавати 

невідкладну допомогу; планувати профілак-

тичні заходи щодо запобігання очних хвороб 

чи розвитку сліпоти. 
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Короткий зміст дисципліни 

Ветеринарна офтальмологія — клінічна дис-

ципліна, яка вивчає анатомо-фізіологічні особ-

ливості органу зору в різних видів тварин, 

етіологію, патогенез найбільш поширених оф-

тальмологічних захворювань, оволодіння су-

часними методами дослідження та консерва-

тивного і оперативного лікування тварин із па-

тологією органа зору і суміжних з ним ділянок. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Ветеринарна стоматологія 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Мисак Андрій Романович, д. вет. н, професор, 

Назарук Назар Володимирович, к.вет.н., до-

цент 

Семестр 12 

Кількість кредитів ЄКТС 4,0 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 40 

лекцій 20 

лабораторних (практичних) занять 20 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Ознайомлення студентів з найбільш 

поширеними стоматологічними хворобами 

дрібних домашніх тварин, причинами 

виникнення захворювань, особливостями їх 

перебігу, симптоматикою, а також освоєння 

студентами методів діагностики і оволодіння 

засобами профілактики та новими сучасними 

методами лікування тварин з 

стоматологічними хворобами. 

Завдання вивчення дисципліни 

Грунтуючись на знаннях з анатоміїї, гістології, 

оперативної хірургії, патологічної фізіології, 

клінічної діагностики, фармакології та загаль-

ної і спеціальної хірургії студент повинен 

вміти проводити обстеження стоматологічно 

хворих тварин, застосовуючи основні і до-

поміжні методи дослідження, встановлювати 

діагноз на основі характерних клінічних ознак, 

проводити диференційну діагностику основ-

них стоматологічних захворювань, визначати 

тактику лікування тварин з стоматологічними 

хворобами; крім того розробляти профілак-

тичні заходи стоматологічних захворювань. 
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Короткий зміст дисципліни 

Ветеринарна стоматологія – клінічна дисци-

пліна, яка вивчає причини виникнення, особ-

ливості перебігу, клінічні ознаки, методи 

діагностики та засоби профілактики стомато-

логічних хвороб, а також методи лікування 

стоматологічних хворих тварин.  

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 
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Кафедра безпеки виробництва та механізації  

технологічних процесів у тваринництві 
 

Назва дисципліни 
Основи механізації та автоматизації у тва-

ринництві 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Чайковський Борис Петрович, к. тех. н., до-

цент 

Рекомендований семестр(и) 4 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Дати студентам, майбутнім лікарям ветерина-

рної медицини, достатні знання з ефективності 

використання технологічного обладнання тва-

ринницьких ферм. 

Завдання вивчення дисципліни 

Здатність визначати вплив технологічного об-

ладнання на тваринницьких фермах, на різ-

ного роду захворювання тварин і вміння запо-

бігти цьому. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Вміти використовувати контроль технологі-

чного обладнання 

2. Забезпечити безпеку і надійну експлуатацію 

технологічного обладнання 

3. Уміння виміряти та контролювати вироб-

ничі параметри. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
135 

Мова викладання українська 
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Кафедра української та іноземних мов імені Якима Яреми 

 

Назва дисципліни 
Англійська мова за професійним спря-

муванням 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
старший викладач Ваврін Н.П.  

Рекомендований семестр(и) 7-12 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 64 

лекцій -- 

лабораторних (практичних) занять 64 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

„Англійська мова за професійним спрямуван-

ням” є формування необхідної комунікативної 

спроможності у сферах професійного та ситуа-

тивного спілкування в усній і письмовій фор-

мах. 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає 

формування у студентів 

необхідних компетентностей 

Короткий зміст дисципліни 

1. From the History of Veterinary Medicine  

2. Classification of Animals 

3. Domestic Animals 

4. Animals Feeding 

5. Diseases of Animals 

6. Tuberculosis 

7. Anthrax 

8. Foot and Mouth Disease 

9. Rabies 

10. Treatment of the Diseases 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
15 

Мова викладання англійська 

 

 

 

Назва дисципліни Англійська мова для рівня В 1 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Дзюбинська Христина Анатоліївна, к. педаг. н., 

доцент 

Рекомендований семестр(и) 2-6 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 64 

лекцій -- 

лабораторних (практичних) занять 64 
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Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою даного курсу є засвоєння лексичного та 

граматичного матеріалу для володіння мовою 

на рівні В 1. Це включає в себе здатність засто-

совувати певні мовні, фразові та прийменни-

кові конструкції і здатність розуміти текси та 

виконувати різноманітні завдання до них на рі-

вні В 1. 

Завдання вивчення дисципліни 

Демонструвати базові знання англійської мови 

під час виконання випробування для вступу в 

магістратуру . Здатність інтерпретувати зміст 

неспеціалізованої літератури англійською мо-

вою та  

демонструвати вміння спілкуватися англійсь-

кою мовою в усній та письмовій формах. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Travel and holidays. Present simple& Present 

Continuous. Text for reading 

2. Work and employment. Present Perfect& Pre-

sent Perfect Continuous. Prepositions Letter A. 

Text for reading 

3. Sport and leisure. Past Simple& Past Continu-

ous. Text for reading 

4. Clothes and appearance. Past Perfect& Past Per-

fect Continuous. Prepositions letter B/C. Text for 

reading. 

5. Towns and buildings. Future Simple/ Future 

Continuous/ to be going to. Prepositions letter 

D/E. Text for reading 

6. Vehicles and transport. Infinitive. Prepositions 

letter F/G. Text for reading. 

7. Food and restaurants. Gerund. Prepositions let-

ter H/I/ J. Text for reading. 

8. Shops and shopping. Modal verbs I . Preposi-

tions letter K/L/M. Text for reading. 

9. Crime and law. Modal verbs II. Prepositions let-

ter N/O/P. Text for reading. 

10. Entertainment and Art. Passive voice. Preposi-

tions letter Q/R. Text for reading. 

11 The Natural World. Conditionals1 and 2 type. 

Prepositions letter S. Text for reading. 

12. People and behavior. Conditionals 3 type.  

Prepositions letter T. Text for reading. 

13Technology and machines. I wish structure. 

Prepositions letter U. Text for reading. 

14. Problems. Definite and Indefinite Articles. 

Prepositions letter U. Text for reading. 

15. Health and body. Usage of THE article. 

Prepositions letter V. Text for reading. 

16. Money. Nouns. Prepositions letter W. Text for 

reading. 

17. Education and learning. Pronouns. Preposi-

tions letter Y/Z. Text for reading. 

18. Feelings and opinions. Direct and Reported 
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speech. Text for reading. 

19. Word skills I. Adjectives / The degrees of com-

parison. Text for reading. 

20. Word skills II. Make and Do collocations. 

Text for reading. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
15 

Мова викладання англійська 

 

 

 

Назва дисципліни Англійська мова для рівня В 2 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Дзюбинська Христина Анатоліївна, к. педаг. н., 

доцент 

Рекомендований семестр(и) 2-6 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 64 

лекцій -- 

лабораторних (практичних) занять 64 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою даного курсу є засвоєння лексичного та 

граматичного матеріалу для володіння мовою 

на рівні В 2. Це включає в себе здатність засто-

совувати складні мовні, фразові та прийменни-

кові конструкції і здатність застосовувати їх як 

в усній. так і письмовій формах, розуміти текси 

рівня В 2 та виконувати завдання до них. 

Завдання вивченнян дисципліни 

Демонструвати високий рівень знань з англій-

ської мови під час виконання випробування 

для вступу в магістратуру . Демонструвати 

вміння вільно спілкуватися англійською мо-

вою в усній та письмовій формах. Виконувати 

завдання лексичного та граматичного типів 

відповідно до рівня В2. 

Короткий зміст дисципліни 

1. People. Character and appearance Present sim-

ple/ Present Continuous/ Present Perfect/ Present 

Perfect Continuous Text for reading 

2. People. Relationship and family. 

 Past Simple/Past Continuous/ Past Perfect/ Past 

Perfect Continuous. Prepositions letter A  

3. The world around us. Natural disasters. Climate 

and weather. Future Simple/ Future Continuous/ to 

be going to/ Future Perfect/ future perfect Contin-

uous. Prepositions letter B. Text for reading 

4. Food. Diet and cooking. Nouns. Word for-

mation. Prepositions letter C. Text for reading. 

5. Money. Articles. Prepositions letter D Text for 

reading. 

6. Injuries, problems and accidents. Infinitive/ 
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Gerund. Prepositions letter E/F/G. Text for read-

ing. 

7. Justice system. Politics. War and peace. Adjec-

tives and Adverbs. Prepositions letter H/I. Text for 

reading. 

8. Media and entertainment. Newspapers. Books. 

Passive voice. Prepositions letter J/K/L. Text for 

reading. 

9. Films. Music. Sporting events .Reported speech. 

Prepositions letter M/N/O. Text for reading. 

10. Job. Career. Working conditions. Conditionals 

1/2/3 types. Prepositions letter P. Text for reading. 

11. University life and exams. Wishes. 

Prepositions letter Q/R. Text for reading. 

12. Finance and companies. Modal verbs.  

Prepositions letter S. Text for reading. 

13. Marketing. Clauses. Prepositions letter T. Text 

for reading. 

14. Health issues. Linking words. Prepositions let-

ter U/V. Text for reading. 

15. Urban and rural life. Pronouns. Prepositions 

letter W/X. Text for reading. 

16. Describing objects and actions. Inversion. 

Prepositions letter Y/Z. Text for reading. 

17. Household tasks and housework. Phrasal 

verbs: Be/Do/Break/ See 

18. Describing opinions, rules, plans. Phrasal 

verbs: Look/Take/Go/ Put 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
15 

Мова викладання англійська 

 

 

 

Назва дисципліни Англійська мова A2 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Дзюбинська Христина Анатоліївна, к. педаг. н., 

доцент 

Рекомендований семестр(и) 2-6 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 64 

лекцій -- 

лабораторних (практичних) занять 64 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою даного курсу є засвоєння лексичного та 

граматичного матеріалу для володіння мовою 

на рівні А 2. Це включає в себе здатність розу-

міти та застосовувати граматичні конструкції 

та лексичні одиниці на рівні pre-intermediate, 
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можливість елементарно висловити свою ду-

мку та здатність розуміти адаптовані текси та 

виконувати різноманітні завдання до них  

Завдання вивчення дисципліни 

Демонструвати певні знання англійської мови 

під час виконання випробування для вступу в 

магістратуру . Здатність зрозуміти зміст неспе-

ціалізованої літератури англійською мовою та  

демонструвати вміння висловити свою думку, 

ідею англійською мовою в усній та письмовій 

формах. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Physical world. Weather. Present simple& Pre-

sent Continuous. Text for reading 

2. Animals and insects. Past Simple &Present Per-

fect. Text for reading 

3. Body and what it can do. People’s appearance 

and character. Present Perfect Continuous. Text 

for reading 

4. Family and friends. Ages and stages. Preposi-

tions of place. Text for reading. 

5. Daily routines. Past Continuous/ used to D. Text 

for reading 

6. Place where you live. Home. Adjectives/Ad-

verbs/ Degrees of Comparison. Text for reading. 

7. Everyday problems. Future Simple/ to be going 

to. Text for reading. 

8. Health and illness. Past Perfect& Past Perfect 

Continuous. Text for reading. 

9. Clothes. Shops and shopping. Prepositions of 

time. Text for reading. 

10. Food. Restaurants. Functions of Modal verbs. 

Text for reading. 

11. City life& Country life. Transport. Infinitive-

Gerund. Text for reading. 

12. Work and job. Conditionals 1 and 2 types.  

 Text for reading. 

13. Sport and leisure. Passive Voice. Text for read-

ing. 

14. Cinema, music and theatre. Nouns. Plural of 

nouns. Definite and Indefinite Articles. 

Text for reading. 

15. Communication and technology. Questions. 

Question tags. Text for reading. 

16. Education. Reflective and possessive Pronoun. 

Text for reading. 

17. Politics. Crime. The imperative. Text for read-

ing. 

18. Global problems. Partitives. Text for reading. 

19. Air travel. Hotels and restaurants. Colloca-

tions. Text for reading. 

20. Holidays. Prepositions. Phrasal Verbs 

Text for reading. 

21. Money. Business, Time. Numbers. Shapes, 

Colours and patterns. 
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Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 

15 

Мова викладання англійська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Латинська мова та основи ветеринарної 

термінології 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Карбовнік І.В., старший викладач 

Рекомендований семестр(и) 1-4 

Кількість кредитів ЄКТС 3,0 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

лекцій -- 

лабораторних (практичних) занять 48 год. 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Підготувати майбутніх спеціалістів ветеринар-

ного профілю, здатних у своїй практичній і на-

уковій діяльності свідомо і вільно використо-

вувати професійну латинську ветеринарну тер-

мінологію 

Завдання вивчення дисципліни 

Формування мовної компетенції для розуміння 

та кращого засвоєння спеціальних медико-біо-

логічних дисциплін (біологія, мікробіологія, 

зоологія, гістологія, анатомія, фармакологія 

etc.), в яких використовується латинська термі-

нології; засвоєння студентами основ медико-

біологічної термінології на основі знань елеме-

нтарної граматики та греко-латинського лекси-

чного і словотворчого фондів; розуміння напи-

сання рецептів, назв лікарських препаратів та 

номенклатурних найменувань 

Короткий зміст дисципліни 

1. Словотвір у сучасній латинській медико-ве-

теринарній термінології. Способи словотвору: 

афіксація, складання основ. Греко-латинські 

еквіваленти іменників п’яти відмін та прикмет-

ників І та ІІ груп, кінцеві терміноелементи. 

Морфологічна та синтаксична структура кіль-

каслівних термінів з різними типами означень 

(на прикладі анатомічної, клінічної та фарма-

цевтичної номенклатур). 

2. Системне вивчення латинського дієслова в 

межах, необхідних для теми „Рецептура” та 

формування мовної компетенції студента (гер-

меневтика текстів фахового спрямування). 

3. Лексичне забезпечення теми „Рецептура”. 

Латинська хімічна номенклатура. Ботанічна 
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номенклатура. Частотні відрізки у назвах вете-

ринарних лікарських препаратів. Фармацев-

тичні частотні відрізки в назвах препаратів, які 

вказують на хімічний склад препарату; ча-

стотні відрізки терапевтичного, анатомічного, 

фізіологічного і фармакологічного характеру. 

Скорочення у рецептах.  

4. Латинська номенклатура лікарських форм. 

Тверді, м’які та рідкі форми ліків. 

5. Оформлення рецептів на тверді, м’які та 

рідкі лікарські форми. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
15 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Німецька мова 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Зверюк Руслан Ярославович, старший викла-

дач 

Рекомендований семестр(и) 2-6 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 64 

лекцій -- 

лабораторних (практичних) занять 64  

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

формування необхідної комунікативної спро-

можності у сферах побутового та загальноосві-

тнього спілкування в усній і письмовій формах 

Завдання вивчення дисципліни 

мовна компетенція: засвоєння фонетичного, 

граматичного, лексичного матеріалу в межах 

передбаченої програмою тематики, необхід-

ного для реалізації комунікативного наміру у 

відповідних сферах і ситуаціях спілкування; 

розвитку уміння та навичок читання адаптова-

них та оригінальних текстів, здатності точно й 

адекватно розуміти текст;  

мовленнєва компетенція: розвиток умінь і 

навичок монологічного, діалогічного та пи-

семного мовлення; формування у студентів ре-

левантної комунікативної ситуації мовленнєвої 

поведінки; формування уміння сприймати та 

розуміти монологічні та діалогічні висловлю-

вання носіїв мови в межах соціально-побуто-

вої, сімейної, соціально-культурної тематики в 

повільному/середньому темпі мовлення;  

лінгвосоціокультурна компетенція: ово-
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лодіння лінгвокраїнознавчими, соціокультур-

ними і соціально-психологічними навичками, 

знаннями та вміннями, які забезпечують 

здатність та готовність особистості до між-

культурного діалогу; формування толерант-

ності 

Короткий зміст дисципліни 

1. Інформація про себе; 

2. Предмети побуту; 

3. Їжа; 

4. Вільний час; 

5. Житло; 

6. Робочий день; 

7. Будова тіла. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
15 

Мова викладання українська/німецька 

 

 

 

Назва дисципліни 
Німецька мова за професійним спрямуван-

ням 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Зверюк Руслан Ярославович, старший викла-

дач 

Рекомендований семестр(и) 7-12 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 64 

лекцій -- 

лабораторних (практичних) занять 64 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

формування у студентів загальних та профе-

сійно орієнтованих комунікативних компетен-

цій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагма-

тичної) для забезпечення ефективного іншомо-

вного спілкування 

Завдання вивчення дисципліни 

оволодіння практичними навичками в іншо-

мовному спілкуванні, актуалізації граматич-

них структур у різних контекстах та підготовці 

виступів з низки галузевих питань, перекладів 

іншомовних професійних і країнознавчих 

текстів, пошуці нової текстової, графічної, 

аудіо та відеоінформації, що міститься в іншо-

мовних галузевих матеріалах 

Короткий зміст дисципліни 

1. Будова тіла окремих тварин; 

2. Розведення окремих домашніх тварин; 

3. Хвороби домашніх тварин; 

4. Хвороби диких тварин; 

5. Спеціальна лексика; 

6. Професійні і наукові терміни; 
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7. Синтаксичні особливості текстів професій-

ного спрямування; 

8. Стилістичні особливості текстів професій-

ного спрямування 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
15 

Мова викладання українська/німецька 

 

 

 

Назва дисципліни Французька мова для рівня В 1 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Дмитрик Тарас Миронович 

Рекомендований семестр(и) 2-5 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 64 

лекцій -- 

лабораторних (практичних) занять 64 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою даного курсу є засвоєння лексичного та 

граматичного матеріалу для володіння мовою 

на рівні В 1. Це включає в себе здатність засто-

совувати певні мовні, фразові та прийменни-

кові конструкції і здатність розуміти текси та 

виконувати різноманітні завдання до них на рі-

вні В 1. 

Завдання вивчення дисципліни 

Демонструвати базові знання французької 

мови під час виконання випробування для 

вступу в магістратуру. Здатність інтерпрету-

вати зміст неспеціалізованої літератури фран-

цузькою мовою та  

демонструвати вміння спілкуватися французь-

кою мовою в усній та письмовій формах. 

Короткий зміст дисципліни 

Тема 1. Ma famille. Фонетика. Liaison. 

Intonation. Groupe rythmique. 

Тема 2. Ma journée de travail. Дієслова «аvoir» 

та «etre». 

Тема 3. Mon appartement. Вказівний займенник 

ce, ça. Питальні речення 

Тема 4. Je fais mes études à l’Université. Неозна-

чений артикль. Діалогічне мовлення Je suis 

étudiant  

Тема 5. Lviv – une ville ancienne. Фонетика – 

носові голосні. Longuer des voyelles. Означений 

артикль.  

Тема 6. L’Ukraine. Утворення заперечної 

форми дієслова. Теперішній час. Дієслова 3 

групи. 
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Тема 7. Kyiv – la capitale de l’Ukraine. Прикме-

тник. Множина. Жіночий рід. 

Тема 8. La France. Прийменники місця.  

Тема 10. Paris – la capitale de la France. Futur 

simple. 

Тема 11. La vétérіnarie – ma future profession. 

Утворення множини іменників та прикметни-

ків. 

Тема 12. Pourquoi je veux devenir vétérinaire За-

йменникові дієслова. 

Тема 13. La classification du bétail. Числівники: 

а) кількісні числівники б) порядкові числів-

ники 

Тема 14. Les loisirs. Ступені порівняння прик-

метників. 

Тема 15. Hygiène et désinfection du cabinet 

vétérinaire. Passé composé. Дієслова які відмі-

нюються з être. 

Тема 16. Les normes sanitaires (hygiène) Узго-

дження participe passé дієслів що відмінюються 

з avoir. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
15 

Мова викладання французька 

 

 

 

Назва дисципліни Французька мова для рівня В 2 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Дмитрик Тарас Миронович 

Рекомендований семестр(и) 2-5 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 64 

лекцій -- 

лабораторних (практичних) занять 64 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою даного курсу є засвоєння лексичного та 

граматичного матеріалу для володіння мовою 

на рівні В 2. Це включає в себе здатність засто-

совувати складні мовні, фразові та прийменни-

кові конструкції і здатність застосовувати їх як 

в усній. так і письмовій формах, розуміти текси 

рівня В 2 та виконувати завдання до них. 

Завдання вивченнян дисципліни 

Демонструвати високий рівень знань з францу-

зької мови під час виконання випробування для 

вступу в магістратуру та аспірантуру. Демон-

струвати вміння вільно спілкуватися французь-

кою мовою в усній та письмовій формах. Вико-

нувати завдання лексичного та граматичного 
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типів відповідно до рівня В2. 

Короткий зміст дисципліни 

Тема 1. Le lait et laitage. Фонетика. Liaison. 

Intonation. Groupe rythmique 

Тема2 . Contamination des surfaces. Дієслова 

«аvoir» та «etre». 

Тема 3. Pasteurisation. Вказівний займенник ce, 

ça. Неозначений артикль. 

Тема 4. La loi sanitaire. Питальні речення. 

Означений артикль. 

Тема 5. Les procedures de nettoyage et 

désinfection. Фонетика – носові голосні. 

Longuer des voyelles. 

Тема 6. Les normes d'hygiène alimentaire. Утво-

рення заперечної форми дієслова. Теперішній 

час. 

Тема 7. Hygiène alimentaire et santé publique 

vétérinaire. Дієслова 3 групи. Вправи. 

Тема 8. Le service d'inspection vétérinaire, 

alimentaire et phytosanitaire. Діалогічне мов-

лення Je suis étudiant  

Тема 9. Services d'hygiène vétérinaire. Приймен-

ники місця. 

Тема 10. Bonnes pratiques pour l'industrie de la 

viande. Futur simple. 

Тема 11. Consommation et affaires vétérinaire. 

Займенникові дієслова. 

Тема 12. Repas et restaurations. Утворення жі-

ночого роду іменників та прикметників. 

Тема 13. Cinéma, musique et théâtres. Узго-

дження participe passé дієслів що відмінюються 

з avoir. 

Тема 14. Animaux et insects. Ступені порів-

няння прикметників. 

Тема 15. Sport et loisirs. Passé composé. Les 

verbes avoir et être. 

Тема 16. Voyages. Passé simple. Subjonctif.  

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
15 

Мова викладання французька 

 

 

 

Назва дисципліни Французька мова A2 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Дмитрик Тарас Миронович 

Рекомендований семестр(и) 2-5 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 64 

лекцій -- 

https://davar.gouv.nc/propos-de-la-davar-nos-services/le-service-dinspection-veterinaire-alimentaire-et-phytosanitaire
https://davar.gouv.nc/propos-de-la-davar-nos-services/le-service-dinspection-veterinaire-alimentaire-et-phytosanitaire
https://books.google.com.ua/books?id=YJZxkZNkJU4C&pg=PA90&lpg=PA90&dq=les+normes+d'hygiene+v%C3%A9t%C3%A9rinaire&source=bl&ots=fx_Xx2jgG_&sig=0nQxg1o6YHgqLnhf6xyVNV4-y4Q&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwjj9OjjspbZAhUCkiwKHTBaBoQ4FBDoAQgpMAE
https://books.google.com.ua/books?id=YJZxkZNkJU4C&pg=PA90&lpg=PA90&dq=les+normes+d'hygiene+v%C3%A9t%C3%A9rinaire&source=bl&ots=fx_Xx2jgG_&sig=0nQxg1o6YHgqLnhf6xyVNV4-y4Q&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwjj9OjjspbZAhUCkiwKHTBaBoQ4FBDoAQgpMAE
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лабораторних (практичних) занять 64 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою даного курсу є засвоєння лексичного та 

граматичного матеріалу для володіння францу-

зькою мовою на рівні  

А 2. Це включає в себе здатність розуміти та 

застосовувати граматичні конструкції та лекси-

чні одиниці на рівні pre-intermediate, можли-

вість елементарно висловити свою думку та 

здатність розуміти адаптовані текси та викону-

вати різноманітні завдання до них  

Завдання вивчення дисципліни 

Демонструвати певні знання французької мови 

під час виконання випробування для вступу в 

магістратуру . Здатність зрозуміти зміст неспе-

ціалізованої літератури французькою мовою та  

демонструвати вміння висловити свою думку, 

ідею французькою мовою в усній та письмовій 

формах. 

Короткий зміст дисципліни 

Тема 1. Ma famille. Французький алфавіт. Пра-

вила читання. Вправи на читання.  

Тема 2. Ma journée de travail.Фонетика. 

Liaison. Intonation. Groupe rythmique. 

Тема 3. Mon appartement. Фонетика – носові 

голосні. Longuer des voyelles. Означений ар-

тикль.  

Тема 4. Je fais mes études à l’Université. Пи-

тальні речення. Неозначений артикль. 

3.Діалогічне мовлення Je suis étudiant  

Тема 5. Lviv – une ville ancienne. Présent -

Теперішній час. Дієслова 3 групи. Вправи. 

3. Прикметник. Множина. Жіночий рід. 

Тема 6. L’Ukraine. Ступені порівняння прик-

метників. Passé composé. Дієслова які 

відмінюються з être. 

Тема 7. Kyiv – la capitale de l’Ukraine. Парти-

тивний артикль. Пори року. Місяці. 

Аудіювання: Ma Patrie. 

Тема 8. La France. Складне речення – загальна 

характеристика. Les expressions utiles: le 

consentement, le refus. 

Тема 9. La France – les fêtes et les traditions. 
Participe passé. Місце особових придієслівних 

займенників додатків у складних часах. 

Тема 10. Paris – la capitale de la France. Узгод-

ження participe passé дієслів що відмінюються 

з avoir. Futur simple. 

Тема 11. La médecine vétérіnaire. Приймен-

ники місця. Futur simple. 

Тема 12. Je suis médecin vétérinaire. Утворення 

жіночого роду іменників та прикметників. 

Діалог «Les excuses». 

Тема 13. Les animaux doméstiques. Утворення 
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множини іменників та прикметників. Числів-

ники: а) кількісні числівники; б) порядкові чис-

лівники. 

Тема 14. La nourriture. Займенникові дієслова. 

Діалог «Les excuses»  

Тема 15. Les coutumes et les traditions en 

Ukraine Дієслова «аvoir» та «etre». Вказівний 

займенник ce, ça. 

Тема 16. Les virus. Sécurités bacteriologiques. 
Утворення заперечної форми дієслова. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
15 

Мова викладання французька 
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Кафедра економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК 
 

Назва дисципліни 
Агробізнес, економіка та управління вироб-

ництвом продукції тваринництва 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Душка Віталій Іванович, к.е.н., доцент 

Чемерис Василь Антонович, д.е.н., доцент 

Максим Володимир Любомирович, к.е.н., ст. 

викладач 

Рекомендований семестр(и) 5 

Кількість кредитів ЄКТС 3,0 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

формування у майбутніх фахівців системи 

знань з організації та функціонування бізнесу 

на макрорівні як специфічної форми суспіль-

них відносин, підсистеми економічного ба-

зису, набуття практичних навичок у розбудові 

ринкових відносин. 

Завдання вивчення дисципліни 

1. Здатність використовувати професійні 

знання в галузі виробництва і переробки про-

дукції тваринництва. 

2. Здатність застосовувати базові знання з еко-

номіки, організації та менеджменту у вироб-

ництві та переробці продукції тваринництва. 

3. Здатність застосовувати знання з організації 

й управління технологічним процесом пере-

робки продукції тваринництва. 

4. Здатність аналізувати господарську діяль-

ність підприємства, вести первинний облік ма-

теріальних цінностей, основних засобів, праці 

та її оплати. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Теоретичні аспекти агробізнесу. 

2. Ресурсний потенціал аграрних підприємств. 

3. Витрати виробництва та ефективність діяль-

ності аграрних підприємств. 

4. Організація власної справи та бізнес-плану-

вання підприємницьких проектів. 

5. Фінанси, банки та кредити. 

6. Оподаткування, ризики та їх страхування в 

агробізнесі. 

7. Управління виробництвом продукції тварин-

ництва. 

8. Коопераційні зв’язки СПД. Державне регу-

лювання та підтримка в агробізнесі. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
140 

Мова викладання українська 



104 

 

 

 

Назва дисципліни Економіка агробізнесу 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Душка Віталій Іванович, к.е.н., доцент 

Чемерис Василь Антонович, д.е.н., доцент 

Максим Володимир Любомирович, к.е.н., ст. 

викладач 

Рекомендований семестр(и) 5 

Кількість кредитів ЄКТС 3,0 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

формування у майбутніх фахівців системи 

знань з організації та функціонування бізнесу 

на макрорівні як специфічної форми суспіль-

них відносин, підсистеми економічного ба-

зису, набуття практичних навичок у розбудові 

ринкових відносин. 

Завдання вивчення дисципліни 

1. Здатність використовувати професійні 

знання в галузі виробництва і переробки про-

дукції тваринництва. 

2. Здатність застосовувати базові знання з еко-

номіки, організації та менеджменту у вироб-

ництві та переробці продукції тваринництва. 

3. Здатність застосовувати знання з організації 

й управління технологічним процесом пере-

робки продукції тваринництва. 

4. Здатність аналізувати господарську діяль-

ність підприємства, вести первинний облік ма-

теріальних цінностей, основних засобів, праці 

та її оплати. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Теоретичні аспекти агробізнесу. 

2. Ресурсний потенціал аграрних підприємств. 

3. Витрати виробництва та ефективність діяль-

ності аграрних підприємств. 

4. Організація власної справи та бізнес-плану-

вання підприємницьких проектів. 

5. Фінанси, банки та кредити. 

6. Оподаткування, ризики та їх страхування в 

агробізнесі. 

7. Управління виробництвом продукції тварин-

ництва. 

8. Коопераційні зв’язки СПД. Державне регу-

лювання та підтримка в агробізнесі. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
140 

Мова викладання українська 
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Назва дисципліни 
Економіка і організація виробництва про-

дукції тваринництва 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Душка Віталій Іванович, к.е.н., доцент 

Чемерис Василь Антонович, д.е.н., доцент 

Максим Володимир Любомирович, к.е.н., ст. 

викладач 

Рекомендований семестр(и) 5 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

посилення економічної підготовки студентів, 

надання їм необхідних теоретичних знань і 

практичних навичок для об’єктивного оціню-

вання діяльності підприємства з виробництва 

тваринницької продукції і прийняття ефектив-

них рішень у конкретних ситуаціях. 

Завдання вивчення дисципліни 

1. Здатність оволодіти методами розрахунку та 

аналізу економічної ефективності викори-

стання ресурсів. 

2. Здатність оволодіти методами розрахунку 

виробничих витрат. 

3. Здатність зіставлення варіантів прийняття 

технологічних рішень. 

4. Здатність оцінювання технічного та еко-

номічного стану підприємства. 

5. Здатність оцінювання економічної ефектив-

ності виробничих інвестицій, обліку витрат, 

доходів і результатів діяльності. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Сільське господарство в системі АПК. 

2. Виробничі ресурси сільського господарства 

та ефективність їх використання. 

3. Ефективність сільськогосподарського виро-

бництва в умовах ринкових відносин. 

4. Економіка виробництва продукції рослинни-

цтва і тваринництва. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
140 

Мова викладання українська 
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Кафедра технології виробництва та переробки продукції тваринництва 

 

Назва дисципліни 
Моделювання технологічних процесів у тва-

ринництві 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-ме-

тодичне забезпечення дисципліни) 
Приймич В.І., к. с.-г. н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 9 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторних годин, у т.ч. 

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

48 

16 

32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення дисципліни “Моделювання те-

хнологічних процесів у тваринництві” є підгото-

вка кваліфікованих фахівців які володіють осно-

вами методології моделювання технологічних 

процесів у тваринництві, набувають практичних 

навичок у розробці основних принципів і мето-

дів моделювання технологічних процесів в умо-

вах сучасного рівня розвитку галузі тварин-

ництва, спроможні на основі глибокої теоре-

тичної підготовки і практичних навичок органі-

зувати у конкретному господарстві будь-якої фо-

рми власності та господарювання, рентабельне 

виробництво продукції тваринництва, що базу-

ється на енергоресурсоощадних і екобезпечних 

технологіях. 

Завдання вивчення дисципліни 

Освоюючи дисципліну, студенти повинні знати 

сучасний стан і тенденції розвитку галузі 

тваринництва в цілому, знати господарсько-

біологічні особливості тварин та птиці і необ-

хідні умови для максимально повної реалізації 

їх генетичного потенціалу та продуктивності. 

Володіти сучасними технологіями виробниц-

тва продукції тваринництва. Вміти організову-

вати і моделювати технологічні процеси вироб-

ництва продукції тваринництва на підприємст-

вах різних виробничих типів.  

Короткий зміст дисципліни 

Дисципліна «Моделювання технологічних про-

цесів у тваринництві» є складовою частиною ор-

ганізації, розробки і розрахунків сучасних тех-

нологічних процесів виробництва та переробки 

продукції тваринництва на підприємствах різних 

форм власності. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 
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Назва дисципліни 
Основи технології виробництва та переробки 

продукції тваринництва 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-ме-

тодичне забезпечення дисципліни) 
Шаловило С. Г., д. с.-г. н., професор 

Рекомендований семестр(и) 6 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторних годин, у т.ч. 

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

48 

16 

32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Основи техноло-

гії виробництва та переробки продукції тварин-

ництва» є підготовка кваліфікаційних фахівців 

за галуззю знань 211 «Ветеринарна медицина» 

спеціальністю: 211 «Ветеринарна медицина» які 

в умовах сучасного рівня розвитку галузі тва-

ринництва спроможні на основі глибокої теоре-

тичної підготовки і практичних навичок органі-

зовувати у конкретному господарстві будь-якої 

форми власності та господарювання рентабе-

льне виробництво молока, яловичини, свинини, 

баранини, продукції птахівництва, що базується 

на енергоресурсоощадних і екобезпечних техно-

логіях. Забезпечити виробництво високо-якісної 

продукції згідно з існуючими сучасними техно-

логіями виготов-лення конкурентоспроможних 

молоч-них та мʼясних продуктів.  

Завдання вивчення дисципліни 

Освоюючи дисципліну, студенти повинні отри-

мати глибокі теоретичні знання та практичні на-

вички із сучасних технологій виробництва мо-

лока, яловичини, свинини, баранини, продукції 

птахівництва, організації відтворення маточного 

поголів’я, годівлі, утримання, раціонального ви-

користання сільськогосподарських тварин та 

птиці. Кваліфіковано визначити придатність мо-

лока, м’яса, яєць для виготовлення продуктів ха-

рчування, освоїти сучасні технології виробниц-

тва молочних та м’ясних продуктів. 

Короткий зміст дисципліни 

Дисципліна «Основи технології виробництва та 

переробки продукції тваринництва» є складо-

вою частиною спеціальної технології виробниц-

тва та переробки продукції тваринництва і ґрун-

тується на глибоких знаннях фундаментальних 

та професійно орієнтованих дисциплін: морфо-

логії і фізіології, біохімії, генетики і розведення 

тварин, годівлі, зоогігієни, механізації, ветери-

нарії, відтворення тварин; технології виробниц-

тва молочних і м’ясних продуктів та дисциплін 
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агрономічного і економічного профілю. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Селекція сільськогосподарських тварин 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-ме-

тодичне забезпечення дисципліни) 
Гордійчук Н. М., к. с.-г. н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 5 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторних годин, у т.ч. 

лекцій 

лабораторних (практичних) занять 

48 

16 

32 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Селекція сільсь-

когосподарських тварин» є підготовка кваліфі-

каційних фахівців за галуззю знань 211 «Ветери-

нарна медицина» спеціальністю: 211 «Ветерина-

рна медицина», які в умовах сучасного рівня ро-

звитку галузі тваринництва спроможні на основі 

глибокої теоретичної підготовки і практичних 

навичок у племінних господарствах з різною фо-

рмою власності оцінити племінні і продуктивні 

якості сільськогосподарських тварин; специфіку 

методів селекції щодо їх вдосконалення на ос-

нові якісного поліпшення існуючих та виве-

дення нових порід, типів, ліній і високопродук-

тивних кросів. 

Завдання вивчення дисципліни 

Освоюючи дисципліну, студенти повинні отри-

мати глибокі теоретичні знання та практичні на-

вички із розробки ефективних методів розве-

дення, добору і підбору тварин; впровадження у 

виробництво новітніх досягнень біотехнології; 

підвищення ефективності робіт з удосконалення 

існуючих, створення нових і збереження вітчиз-

няних порід та типів великої рогатої худоби, ко-

ней, свиней, овець і птиці. 

Кваліфіковано визначити племінну цінність тва-

рин за походженням, індивідуальними якос-

тями, нащадками та комплексом джерел інфор-

мації; селекційні індекси тварин; цілеспрямо-

вано проводити добір і підбір тварин у стаді; ро-

зробляти моделі селекційних процесів у породі 

чи стаді та впроваджувати їх у практику; 

Короткий зміст дисципліни 
Дисципліна «Селекція сільськогосподарських 

тварин» є складовою частиною спеціальної тех-



109 

нології виробництва та переробки продукції тва-

ринництва і ґрунтується на глибоких знаннях 

професійно орієнтованих дисциплін: генетики і 

розведення тварин, годівлі, відтворення тварин; 

технології виробництва молока, технології виро-

бництва яловичини, конярства, спеціалізованого 

мʼясного скотарства, технології виробництва 

продукції вівчарства, технології виробництва 

продукції свинарства, технології виробництва 

продукції птахівництва. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 
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Кафедра годівлі тварин та технології кормів 

 

Назва дисципліни Технологія виробництва кормів 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Слобода О.М., к. с.-г. н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 4 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є сформувати у 

студента систему знань і навичок з поглибле-

ного освоєння сучасних технологій вироб-

ництва кормів та кормових добавок, а також 

оволодіння методичними підходами до су-

часних технологій зберігання кормів, збере-

ження їх поживності та хімічного складу. 

Завдання вивчення дисципліни 

Завдання навчальної дисципліни: надати май-

бутнім фахівцям необхідний комплекс знань з 

технології виробництва кормів, комбікормів, 

преміксів і кормових сумішок для тварин.  

Здобувач вищої освіти повинен знати усі тех-

нологічні аспекти технології виробництва 

кормів, а також вміти проводити оцінку пожив-

ності та якості кормів та кормових добавок. 

Короткий зміст дисципліни 

Технологія виробництва зелених кормів Зага-

льна характеристика, значення та властивості 

зелених кормів. Сучасні методи виробництва зе-

лених кормів Організація зеленого конвейєру 

для тварин. 

Технологія виробництва грубих кормів 
Народногосподарське значення виробництва 

рослинних кормів. Технологія заготівлі, збері-

гання високоякісного сіна. Заготівля та збері-

гання соломи. 

Технологія виробництва коренеплодів 
Господарське значення коренеплодів. Техноло-

гія виробництва та зберігання коренеплодів. Ос-

новні елементи технології вирощування моркви. 

Основні елементи технології вирощування, зби-

рання та зберігання цукрових та кормових буря-

ків. 

Технологія виробництва бульбоплодів та ба-

штанних культур 

Господарське значення бульбоплодів та баш-

танних культур. Технологія виробництва,заго-

тівлі та зберігання кормових бульбоплодів, баш-

танних культур, гарбузів,  кабачків, патисонів, 

http://www.agroscience.com.ua/plant/tekhnologiya-vyroschuvannya-garbuziv
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кормових динь. 

Технології виробництва зернових злакових 

кормів.Значення та поживна цінність зернових 

злакових кормів. Технологія вирощування, заго-

тівлі та зберігання зернових злакових культур. 

Сучасні технології виробництва силосу  

Значення ти поживна цінність силосу. Новітні 

технології заготівлі силосу. Особливості техно-

логій заготівлі комбінованого силосу. Вимоги 

до якості силосу. 

Сучасні технології виробництва сінажу 
Значення та поживна цінність сінажу. Інтенси-

вні технології заготівлі висоякісного сінажу. 

Особливості технологічних процесів виробниц-

тва зерносінажу. Вимоги до якості сінажу. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Біологія продуктивності тварин 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Слобода О.М., к. с.-г. н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 4 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 60 

лекцій 24 

лабораторних (практичних) занять 36 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Сформувати у студента систему знань і нави-

чок з поглибленого вивчення особливостей об-

міну поживних речовин, синтезу продукції в 

організмі сільськогосподарських тварин, 

птиці, бджіл, а також вміти впливати на кіль-

кість та якість виробленої продукції шляхом 

стимулювання фізіологічних процесів та пок-

ращення їх генетичних якостей 

Завдання вивчення дисципліни 

В основу завдання дисципліни покладено на-

дання студентам ОС «Магістр» комплексних 

поглиблених знань про біологічні аспекти біо-

синтезу молока, м᾽яса, вовни, шкур, меду та ін-

шої продукції організмами с.-г. тварин, та 

шляхи впливу на ці процеси. Ці знання необ-

хідні спеціалістам вищої кваліфікації для оці-

нки продуктивної дії поживних речовин кор-

мів з точки зору максимальної продуктивності 

корів, коней, свиней, овець, кіз, кролів, а також 

між генетичними аспектами та рівнем рівнем 

http://www.agroscience.com.ua/plant/tekhnologiya-vyroschuvannya-kabachkiv
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продуктивності. 

Короткий зміст дисципліни 

Навчальна дисципліна вивчає наукові та прак-

тичні аспекти особливостей обміну поживних 

речовин в організмі тварин і грунтується на фі-

зіології, біохімії процесів обміну, знанням біо-

хімічного складу кормів, шляхами вдоскона-

лення генетичного потенціалу тварин та про-

гнозування майбутньоїї продуктивності тва-

рин. 

Програмою дисципліни передбачено вивчення 

способів оцінки рівня продуктивності с.г. тва-

рин, птиці, бджіл з урахуванням зв’язку між 

синтезом продукції, її рівнем та якістю . 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Годівля племінних і високопродуктивних 

тварин 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 
Півторак Я.І., д. с.-г. н., професор 

Рекомендований семестр(и) 4 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

лекцій 12 

лабораторних (практичних) занять 20 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Сформувати у студента систему знань і нави-

чок з поглибленого вивчення особливостей об-

міну поживних речовин в організмі високопро-

дуктивних корів, а також вміти оцінювати ра-

ціони з врахуванням деталізованих норм пот-

реби у поживних речовинах.  

Завдання вивчення дисципліни 

В основу завдання дисципліни покладено на-

дання студентам ОС «Магістр» поглиблених 

знань про нормовану годівлю високопродукти-

вних корів. Ці знання необхідні спеціалістам 

вищої кваліфікації для оцінки продуктивної дії 

поживних речовин різних груп кормів з точки 

зору максимальної продуктивності молочних 

корів, а також між синтезом продукції молока 

та репродуктивних якостей. 

Короткий зміст дисципліни 

Навчальна дисципліна вивчає наукові та прак-

тичні аспекти особливостей обміну поживних 

речовин в організмі тварин і грунтується на фі-

зіології і, біохімії процесів обміну Програмою 
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дисципліни передбачено вивчення оцінки кор-

мів та продуктивною дією і на цій основі про-

водити корекцію раціонів різних періодів ут-

римання тварин з урахуванням зв’язку між си-

нтезом продукції. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
50 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни 
Годівля, живлення тварин та кормовироб-

ництво 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Петришак Р.А., к. с.-г. н., доцент 

Наумюк О.С., к. с.-г. н., доцент 

Рекомендований семестр(и) 4 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 64 

лекцій 16 

лабораторних (практичних) занять 48 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Сформувати знання і навички з організації си-

стеми годівлі тварин, прогресивних способів 

заготівлі, зберігання та раціонального викори-

стання кормів, контролю санітарних заходів та 

дотримання вимог на всіх етапах вирощу-

вання, переробки, та зберігання продуктів тва-

ринного та рослинного походження. 

Завдання вивчення дисципліни 

Передбачає вивчення поглиблених знань про 

нормовану годівлю тварин, вплив направле-

ного живлення на організм з метою удоскона-

лення продуктивних і племінних якостей тва-

рин, вплив кормових факторів на резистент-

ність і здоров’я тварин з метою профілактики 

їх захворювань. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Наука про годівлю тварин. Хімічний склад і 

перетравність поживних речовин кормів. 

2. Роль органічних речовин корму та її роль у 

живленні тварин. Роль мінеральних та 

біологічно-активних речовин (БАР) у жив-

ленні тварин. 

3. Класифікація кормів. Зелений ковеєр. Вико-

ристання в годівлі тварин зелених, грубих та 

концентрованих кормів. 

4. Використання соковитих корьів у годівлі 

тварин. Прогресивні технології заготівлі сило-

сованих кормів. 

5. Основи нормованої годівлі тварин. Годівля 

великої рогатої худоби. 
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6. Годівля овець та кіз. Нормована годівля ко-

ней. 

7. Нормована годівля свиней. 

8. Годівля курок-несучок та курчат бройлерів. 

Годівля індиків та інших видів птахів. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
150 

Мова викладання українська 
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Кафедра ветеринарно-санітарного інспектування 

 

Назва дисципліни 
Маркування та фальсифікація продуктів 

харчування 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Сімонов Маріан Романович, д. вет. н., ст. нау-

ковий співробітник 

Рекомендований семестр(и) 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 

лекцій 

лабораторно-практичних занять 

30 

14 

16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є формування у 

фахівців в галузі ветеринарної медицини 

необхідних знань із протидії економічно мо-

тивованому шахрайству з харчовими продук-

тами. 

Завдання вивчення дисципліни 

•сформувати системні уявлення про якість 

харчових продуктів; 

•засвоїти поняття, терміни, визначення щодо 

якості та фальсифікації продуктів харчування; 

•вивчити організацію контролю якості, іден-

тифікацію харчових продуктів, характери-

стики сучасного пакування, як засобу за-

побігання фальсифікації; 

•засвоїти методики, способи і методи вияв-

лення фальсифікацій продуктів харчування. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Національні і міжнародні вимоги до марку-

вання та ідентифікації харчових продуктів. 

2. Поняття фальсифікації харчового продукту. 

Асортиментна фальсифікація продукції. 

3. .Національні вимоги щодо використання 

харчових добавок. Класифікація харчових до-

бавок. 

4. Харчові продукти для спеціальних дієтич-

них, медичних цілей та дитячого харчування. 

5. Генетично модифіковані організми у про-

дуктах харчування. Загрози, контроль, впро-

вадження у виробництво. 

6. Протидія економічно мотивованому 

шахрайству та тероризму через харчові про-

дукти. 

7. Відповідальність операторів ринку за нав-

мисну фальсифікацію харчових продуктів. 

8. Сучасне паковання – засіб запобігання 

фальсифікації продуктів. 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
50 

Мова викладання українська 
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Назва дисципліни 
Лабораторна справа у гігієні харчових 

продуктів 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Сімонов Маріан Романович, д. вет. н., ст. на-

уковий співробітник 

Рекомендований семестр(и) 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 

лекцій 

лабораторно-практичних занять 

30 

14 

16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є формування у 

фахівців в галузі ветеринарної медицини 

необхідних знань із забезпечення належного 

провадження лабораторних досліджень (ви-

пробувань) якості та безпечності продуктів 

харчування.   

Завдання вивчення дисципліни 

• з’ясувати предмет, об’єкт, методи до-

слідження та основні завдання лабораторних 

досліджень у гігієні продуктів харчування; 

• сформувати системний підхід до вико-

ристання можливостей лабораторних до-

сліджень у гігієні продуктів харчування; 

• визначити дослідницькі можливості 

сучасної лабораторії; 

• сформувати навички створення ком-

плексного лабораторного дослідження, визна-

чити показники якості і безпечності; 

• ознайомити з етапами лабораторних 

досліджень; 

• обґрунтувати важливість преаналітич-

ного етапу;  

• навчити виконувати базові лабораторні 

методи досліджень; 

• сформувати навички інтерпретації ре-

зультатів, оцінки хибних даних; 

• сформувати уявлення про стандартиза-

цію лабораторних досліджень; 

• обґрунтувати важливість вивчення ла-

бораторних досліджень продуктів харчування 

для інших дисциплін. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Організація діяльності та функціонування 

лабораторій. Належна лабораторна практика 

(GLP). Вимоги до діяльності лабораторії. Ос-

новні напрями впровадження належної лабо-

раторної практики. 

2.  Технічні вимоги до лабораторії. Персонал. 
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Приміщення та вимоги довкілля. Устатку-

вання. 

3.  Оцінювання ризиків та ухвалення рішень 

щодо запобіжних заходів у лабораторній 

практиці. Поняття ризику. Виявлення небез-

пек та їх аналіз. Управління біологічними ри-

зиками. Алгоритм дій. 

4.  Міжнародний стандарт ISO 17025. Система 

управління. Робота з замовниками. 

Невідповідність результатів. Коригувальні 

дії. 

5. Процедури документування результатів ла-

бораторних досліджень. Протоколи випробо-

вування та свідоцтва про калібрування. Ке-

рування даними. Вимоги до виправлення по-

милок у документах. 

6. Видалення відходів. Типи відходів у лабо-

раторній практиці. Ризики, зумовлені відхо-

дами. Збирання, сортування та тимчасове 

зберігання. 

7. Державний моніторинг рівнів забруднюю-

чих речовин у сировині, кормах та продуктах 

харчування. Мета та цілі державного моніто-

рингу. 

8. Етичні аспекти проведення досліджень на 

лабораторних тваринах. Європейське законо-

давство про експерименти на тваринах. По-

няття «3R». 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
50 

Мова викладання українська 

 

 

 

Назва дисципліни Товарознавство харчових продуктів 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина 

Лектор (відповідальний за навчально-мето-

дичне забезпечення дисципліни) 

Дашковський Олег Остапович, к. вет. н., до-

цент 

Рекомендований семестр(и) 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 

лекцій 

лабораторно-практичних занять 

30 

14 

16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Сформувати у студентів фахові знання з мето-

дології і засобів науково – обґрунтованого де-

густаційного аналізу, з урахуванням провід-

ного місця органолептичних (сенсорних) по-

казників в номенклатурі якісних ознак хар-

чових продуктів, наукову інформаційну базу і 
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практичні навички організації сучасного сен-

сорного аналізу харчових продуктів; про-

фесійної культури використання отриманих 

знань, вмінь і навичок у виборі методів і пра-

вил проведення сенсорного аналізу харчових 

продуктів. 

Завдання вивчення дисципліни 

• вивчити теоретичні основи, предмет та 

завдання, терміни та визначення товарознав-

ства харчових продуктів; 

• вивчити процеси, що відбуваються в 

харчових продуктах при транспортуванні та 

зберіганні і їх вплив на зміну якості і харчової 

цінності продуктів; 

• вивчити споживні властивості, харчову 

цінність, класифікацію, асортимент, техно-

логічні основи виробництва, правила 

зберігання харчових продуктів; 

• навчитися проводити товарознавчу, 

сенсорну (дегустації) оцінку харчових про-

дуктів, та визначати їх споживні властивості. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Вступ. Сенсорний аналіз та його значення 

під час оцінки якості харчових продуктів. 

2. Сенсорний контроль якості харчових про-

дуктів. Загальні відомості про науку органо-

лептику її роль в експертизі харчових про-

дуктів 

3. Сенсорна характеристика як складова 

якості харчових продуктів 

4. Психофізіологічні основи смакового від-

чуття. Існуючі гіпотези виникнення смаку 

5. Компоненти і сенсорні властивості хар-

чових продуктів  

6. Організація сучасного сенсорного аналізу. 

Система методів дегустаційного аналізу 

7. Використання експертних методів для ви-

бору найкращих рішень і виконання оціноч-

них операцій при проведенні органолептич-

них аналізів 

8.  Сенсорні методи досліджень якості то-

варів. Умови і правила при створенні дегуста-

ційної комісії для споживчої оцінки якості то-

варів 

Максимальна кількість студентів, які мо-

жуть одночасно навчатися 
50 

Мова викладання українська 

 

 


