
Дисципліна Ветеринарна патологія 

Рівень ВО ОС «Бакалавр»  

Мова викладання Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Ветеринарна 

патологія» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Хімія», 

«Біологія», «Біофізика», «Генетика». «Годівля тварин і 

технологія кормів», «Фізіологія сільськогосподарських тварин». 

Що буде вивчатися Загальна етіологія. Етіологічні чинники та їх значення. 

Розповсюдження хвороботворних чинників. Загальний патогенез. 

Патологічна фізіологія системного кровообігу. Патологія 

дихання. Патологія травлення. Патологія системи виділення. 

Патологія розмноження і лактації. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути необхідних знань, 

вмінь та навичок щодо діагностики, лікування та профілактики 

патологій заразної і незаразної етіології, на основі знань з 

перебігу фізіологічних та патологічних процесів в організмі 

тварин різних видів та опанування методів управління 

фізіологічними функціями для збільшення продуктивності, 

покращення якості продукції тваринництва. Внаслідок курсу 

здобувач буде знати: історію вчення про хворобу, основні 

причини, що викликають хворобу та сприяючі їх виникненню 

умови, виникнення, розвиток, перебіг хвороб та патологічних 

процесів і інших патологічних явищ, роль центральної нервової 

системи, гуморальних факторів, реактивності, факторів 

природної резистентності в патогенезі хвороб та патологічних 

процесів. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1.Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних 

чинників та виробничих ситуацій.  

2.Організовувати спільну діяльність робочого колективу.  

3. Забезпечувати якість виконуваних робіт.  

4.Впливати на дотримання вимог щодо збереження 

навколишнього середовища.  

5.Здійснювати пошук, оброблення та узагальнення інформації із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій.  

6. Забезпечувати нормальні умови утримання сільського 

господарських тварин і мікроклімат технологічних процесів. 

7.Розробляти і ефективно управляти технологічними процесами 

переробки продукції тваринництва.  

8.Забезпечення дотримання біологічної безпеки на підприємствах 

із виробництва переробки та переробки продукції тваринництва. 

9. Застосовуючи міжнародні та національні стандарти і практики 

в професійній діяльності. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

ЗК. 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій.  



компетентності ЗК. 3. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.  

ЗК. 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК. 6. Здатність працювати в команді та мати навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК. 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт.  

ЗК. 8. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

ЗК. 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

спеціальні 

СК. 1. Здатність використовувати професійні знання в галузі 

виробництва і переробки продукції тваринництва для 

ефективного ведення бізнесу.  

СК. 5. Здатність застосовувати доцільні системи та способи 

утримання сільськогосподарських тварин і контролювати та 

оптимізувати мікроклімат технологічних приміщень.  

СК. 10. Здатність застосовувати знання морфології, фізіології та 

біохімії різних видів тварин для реалізації ефективних технологій 

виробництва і переробки їх продукції.  

СК. 11. Здатність застосовувати знання організації та управління 

технологічним процесом переробки продукції тваринництва для 

ефективного ведення господарської діяльності підприємства.  

СК. 12. Здатність аналізувати господарську діяльність 

підприємства, вести первинний облік матеріальних цінностей, 

основних засобів, праці та її оплати.  

СК. 13. Здатність використовувати спеціальні знання для 

проведення санітарно-гігієнічних і профілактичних заходів на 

фермах та інших об’єктах із виробництва і переробки продукції 

тваринництва. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні / лабораторні / самостійна робота. 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 

 


