
Дисципліна Ветеринарна перинатологія 

Рівень ВО Другий (магістерський) рівень вищої освіти»  

Курс Шостий  

Обсяг 4 ECTS (120 годин) 

Мова викладання  Українська  

Кафедра ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів -  

«Ветеринарна перинатологія», «Клінічна ветеринарна патологія», 

«Імунологія репродукції тварин» 

Що буде вивчатися етапи ембріогенезу різних видів тварин 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

По закінченню курсу у здобувачів вищої освіти сформуються 

теоретичні знання та практичні компетентності в сфері  ветеринарної 

ембріології різних видів сільськогосподарських та домашніх тварин, 

вивчення морфологічних та фізіологічних особливостей в різні періоди 

внутрішньоутробного та постнатального розвитку, патологій плода та 

новонароджених та питань  біотехнологій. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Знати і грамотно використовувати  термінологію  ветеринарної 

медицини. 

Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі тварин у нормі та за патології. 

Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, 

приймати рішення щодо вибору ефективних методів діагностики, 

лікування та профілактики хвороб тварин.  

Установлювати зв’язок між клінічними проявами захворювання та 

результатами лабораторних досліджень. 

Розробляти карантинні та оздоровчі заходи, методи терапії, 

профілактики, діагностики та лікування хвороб різної етіології.  

Володіти спеціалізованими програмними засобами для виконання 

професійних завдань. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

 проводити диференціацію неонатальних, інтранатальних та 

постнатальних патологій; застосовувати етіотропні, патогенетичні та 

симптоматичні засоби при лікуванні тварин при патологіях розвитку 

плоду і новонароджених тварин. 

Інформаційне 

забезпечення 

1. Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин: навч. пос. / [М.І. 

Харенко, С.П. Хомин, В.П. Кошовий та ін.]; під заг. ред. М.І. Харенка. – 

Суми: ВАТ «Сумська обласна друкарня», видавництво «Козацький 

вал», 2005. – 555 с. 

2. Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія 

відтворення тварин з осно вами андрології: підруч. / за ред. В.А. 

Яблонського та С.П. Хомина. – Вінниця: Нова Кни-га, 2006. – 592 с. 

3. Гришко Д.С. Лекції з ветеринарного акушерства: навч. пос. / Д.С. 

Гришко. – Х.: Прапор, 2003. – 400 с. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, лабораторні заняття  
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