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Рівень ВО ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО  
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Обсяг 3 кредити ( 90 год.) 

Мова викладання  українська 

Кафедра Гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної 

служби НПУ України 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна «Превентивна ветеринарія» базується на знаннях з 

таких дисциплін: «Фізіологія тварин і радіобіологія», 

«Морфологія тварин», «Ветеринарна гігієна і санітарія», 

«Мікробіологія», «Годівля тварин». 

Що буде вивчатися Дисципліна вивчає: комплекс заходів, направлених  на 

запобігання захворюваннь тварин і птиці та позбавлення факторів 

ризику. Засоби, які використовує превентивна ветеринарія. 

Досягнення превентивної ветеринарії в Україні та в країнах світу. 
Вакцинація та дегельмінтизація тварин та птиці. Обробка від 

ектопаразитів. Гігієнічні нормативи, ветеринарно - санітарні 

вимоги і правила до сільськогосподарських підприємств. 

Дезінфекція, дезінсекція та дератизація. Аналіз технологій і 

проектів, дотримання в них зоогігієнічних норм, ветеринарно-

санітарних правил профілактики захворювань. Екологічна 

експертиза проектів і контроль діяльності підприємств. 

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 щодо проведення застережливих і коригуючих 

заходів задовго до розвитку захворювань у тварин та птиці. Буде 

вивчено найбільш поширені інфекційні, інвазійні та незаразні 

захворювання у тварин та птиці, їх рання діагностика та 

профілактика. А також програми щеплень інфекційних хвороб, 
особливості вакцинопрофілактики та програми дегельмінтизацій 

інвазійних хвороб. Оволодіння здобувачами цим матеріалом дасть 

можливість вирощування у господарствах здорових, стійких до 

захворювання, високопродуктивних тварин та птиці, підвищити 

якість продукції тваринництва, та птахівництва. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Після вивчення курсу здобувачі будуть знати: систему науково 

обґрунтованих заходів у ветеринарії, а саме індивідуальні та 

санітарно – гігієнічні заходи, які  спрямовані на профілактику 

захворювань у тварин та птиці. Дасть можливість на практиці 

здобувачам чітко розмежовувати етапи плану загальної 

ветеринарної профілактики в конкретній, прийнятій технології, 

визначити зони ризику й точки контролю для розробки методик 

превентивного та постійного профілактичного підходу для даних 

господарств, а також вивчення плану загальної ветеринарної 

профілактики (ЗВП) у молочному скотарстві, свинарстві та 

птахівництві, а саме: ветеринарна превенція, або технологічна 

профілактика, постійно діюча профілактика та превентивна 



терапія. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Основними компетенціями, якими повинен оволодіти здобувач є: 

здатність абстрактно мислити, показувати знання і розуміння 

предметної області та розуміння професії, застосовувати 

отриманні знання у виробничих умовах. Здобувачі вищої освіти 

зможуть приймати участь у розробленні, затвердженні 

ветеринарно - санітарних заходів, здійснювати спостереження за 

станом здоров'я та поведінкою тварин, будь - якими змінами 

виробничих параметрів тваринницьких потужностей. 

Співпрацювати з компетентними органами з питань виконання 

заходів щодо профілактики та боротьби з хворобами тварин, 
здійснювати заходи щодо забезпечення біологічної безпеки та 

мінімізації ризику поширення хвороб тварин. Отримані знання 

дадуть змогу проводити чітке розмежування етапів плану 

загальної ветеринарної профілактики в прийнятій технології, 

визначати зони ризику й точки контролю, розроблення методик 

превентивного та постійного профілактичного підходу для 

господарств по вирощуванню різних видів сільськогосподарських 

тварин та птиці. Вірно робити вибір і відпрацювання оптимальни 

х варіантів технологій, систем утримання, вирощування і 

експлуатації стада, технології виробництва, переробки і реалізації 

продукції. 

Інформаційне 

забезпечення 

https://ips.ligazakon.net/document/JI01822A 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI01822A.html 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pzvm_2014_29(2)__28 

https://cyberleninka.ru/article/n/suchasna-profilaktichna-veterinarna-

meditsina-i-mistse-kursu-zvp-u-pidgotovtsi-fahivtsiv-dlya-galuzi-

tvarinnitstva/viewer 

 

Форма проведення 

занять 

лекції, лабораторні 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

https://ips.ligazakon.net/document/JI01822A
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI01822A.html
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pzvm_2014_29(2)__28
https://cyberleninka.ru/article/n/suchasna-profilaktichna-veterinarna-meditsina-i-mistse-kursu-zvp-u-pidgotovtsi-fahivtsiv-dlya-galuzi-tvarinnitstva/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/suchasna-profilaktichna-veterinarna-meditsina-i-mistse-kursu-zvp-u-pidgotovtsi-fahivtsiv-dlya-galuzi-tvarinnitstva/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/suchasna-profilaktichna-veterinarna-meditsina-i-mistse-kursu-zvp-u-pidgotovtsi-fahivtsiv-dlya-galuzi-tvarinnitstva/viewer

