
Дисципліна Основи ветеринарної медицини 

Рівень ВО ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО 

Курс 3 

Обсяг 3 кредити (90 год.) 

Мова 

викладання  

українська 

Кафедра Гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби НПУ 

України 

Вимоги до 

початку 

вивчення 

Дисципліна «Основи ветеринарної медицини» базується на знаннях з 

таких дисциплін: «Фізіологія тварин», «Морфологія тварин», «Гігієна 

тварин», «Мікробіологія», «Годівля тварин». 

Що буде 

вивчатися 

Дисципліна вивчає: структуру Держпродспоживслужби України. 

Порядок ведення документації первинного та вторинного ветеринарного 

обліку. Правила техніки безпеки і особистої гігієни при роботі з 

тваринами, методи їх фіксації. Основні групи лікарських засобів, їх 

призначення, зберігання та методи їх введення в організм тварин. А 

також: основи клінічної діагностики та внутрішніх незаразних хвороб 

тварин. Діагностика та профілактика патологій захворювань серцево - 

судинної  та дихальної систем, травної, сечовидільної та нервової 

систем. Профілактика захворювань пов’язаних з порушенням обміну 

речовин. Хірургічні хвороби. Інфекційні та інвазійні хвороби, їх 

діагностика та профілактика. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Основною метою дисципліни: є формування у здобувачів ОС 

«Бакалавр» наукового клінічного мислення, поглиблених спеціальних 

знань і умінь інноваційного характеру, набуття навичок та умінь 

розпізнавати патологічні процеси в організмі тварин, визначити причини 

і умови їх прояву, опанування загальних і спеціальних методів 

дослідження тварин, введення лікарських речовин та надання першої 

невідкладної допомоги тваринам. Знання з ветеринарної медицини 

потрібні здобувачам для організації та проведення планових і 

вимушених профілактичних, протиепізоотичних та інших заходів, щоб 

забезпечити вирощування здорових, стійких до захворювання, 

високопродуктивних тварин, підвищити якість продукції тваринництва. 

Чому можна 

навчитися/резу

льтати 

навчання 

(ПРН) 

Після вивчення курсу здобувачі будуть знати: структуру 

Держпродспожислужби України; порядок ведення документації 

первинного та вторинного ветеринарного обліку; правила техніки 

безпеки і особистої гігієни при роботі з тваринами; правила зберігання 

різних фармацевтичних засобів та біопрепаратів. А також вміти: 

розрізняти патологічні процеси організму тварини; надати першу 

невідкладну допомогу тварині; задати ветеринарні препарати різними 

способами при груповому чи індивідуальному лікуванні; проводити 

профілактичні заходи. Формулювати висновки щодо ефективності 

обраних методів і засобів утримання, годівлі та лікування тварин, 

профілактики заразних і незаразних хвороб, а також виробничих і 

технологічних процесів на підприємствах з утримання, розведення чи 

експлуатації тварин різних видів. 

Як можна 

користуватися 

Основними компетенціями, якими повинен оволодіти здобувач є: 

здатність абстрактно мислити, показувати знання і розуміння предметної 



набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентнос

ті) 

області та розуміння професії, застосовувати отриманні знання у 

виробничих умовах. Координувати проведення гігієнічних, ветеринарно 

- санітарних і профілактичних заходів в господарствах та інших об’єктах 

із виробництва і переробки продукції тваринництва. Вчасно приймати 

обґрунтовані  рішення і якісно виконувати відповідну роботу. Надавати 

першу допомогу тварині при хірургічних, акушерських і незаразних 

хворобах, створювати оптимальні умови для утримання тварин, 

проводити візуальну оцінку стану тварин, проводити підбір ліків і 

розраховувати дозування препаратів, виконувати підшкірні та 

внутрішньом'язові ін'єкції, готувати розчини необхідної концентрації. 

Інформаційне 

забезпечення 

https://dpss.gov.ua/sluzhba/struktura 

http://www.nbuv.gov.ua 

http://www.consumer.gov.ua 

https://medivet.com.ua/infekcijni-xvorobi/ 

http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/1436/1/naiposhirenishi_invazijni_hv

oroby_svijskyh_%20tvaryn.pdf 

http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/298/1/Klinichna%20diagnostyka%20

hvorob%20tvaryn.pdf 

Форма 

проведення 

занять 

лекції, лабораторні 

Семестровий 

контроль 

залік 
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