
Дисципліна Інфекційні хвороби службових собак 

Рівень ВО перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити (120 год.) 

Мова викладання  українська 

Кафедра інфекційних та інвазійних хвороб 

Вимоги до 

початку вивчення 

Здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних 

курсів – «Анатомія собак», «Фізіологія собак», «Ветеринарна 

мікробіологія», «Ветеринарна вірусологія», «Ветеринарна 

фармакологія», «Клінічна діагностика хвороб тварин», 

«Епізоотологія та інфекційні хвороби». 

Що буде 

вивчатися 

Дисципліна вивчає сучасні методи досліджень заразних хвороб 

службових собак; чинні закони та інші нормативно-правові акти 

щодо безпеки та розповсюдження інфекційних хвороб службових 

собак; основні характеристики інфекційних хвороб службових 

собак; особливості терапії і профілактичних заходів при інфекційних 

захворюваннях службових собак. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна формує у здобувачів теоретичні знання, науковий 

підхід, етику поведінки, клінічне мислення та удосконалення 

теоретичних та практичних навиків при амбулаторному прийомі, 

діагностиці, лікуванні та профілактиці інфекційних хвороб 

службових собак. 

Чому можна 

навчитися/результ

ати навчання 

(ПРН) 

Як результат опанування дисципліни, здобувач має можливість: 

відтворювати термінологію з компонентів освітньої програми щодо 

інфекційних патологій службових собак; визначати особливості 

функціонування, патоморфологічні зміни в органах і системах 

організму за різного фізіологічного стану службових  собак; 

проводити комплексне дослідження при діагностиці інфекційних 

хвороб службових собак; установлювати зв'язок між клінічними 

проявами інфекційних патологій службових собак та результатами 

лабораторних досліджень; пояснювати сутність та динаміку 

розвитку фізіологічних процесів, які виникають в організмі 

службових собак під впливом дії  інфекційних агентів;  

проводити моніторинг щодо поширення інфекційних патологій 

службових собак та біологічного забруднення довкілля;  

рекомендувати до застосування карантинні та оздоровчі заходи, 

методи терапії, профілактики, діагностики та лікування хвороб 

інфекційної етіології, фармацевтичні препарати різного спектра та 

механізму дії за інфекційних хвороб службових собак. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

В процесі вивчення даної дисципліни, студент опановує фахові 

компетентності щодо:  

- здатності до абстрактного мислення та застосовування 

отриманих знань у практичних ситуаціях;  

- здатності проведення досліджень на відповідному рівні, 

прийняття обґрунтованих рішень, оцінки та забезпечення якості 

виконуваних робіт;  

- здатності використовувати інструментарій, спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне обладнання та інші технічні засоби для 

проведення необхідних маніпуляцій під час виконання професійної 

діяльності;   

- здатності проводити клінічні дослідження з метою 

формулювання висновків щодо стану службових собак чи 

встановлення діагнозу;  



- вміння проводити відбір, пакування, фіксування і пересилання 

проб біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; 

- здатності організовувати, проводити і аналізувати лабораторні 

та спеціальні діагностичні дослідження при встановленні діагнозу 

на інфекційні хвороби службових собак;  

- здатності планувати, організовувати та реалізовувати заходи з 

лікування службових собак, хворих на інфекційні хвороби; 

- здатності розробляти стратегії безпечного, санітарно-

обумовленого утримання службових собак;  

- здатності розробляти та реалізовувати заходи, спрямовані на 

захист населення від хвороб, спільних для людей і службових собак;  

- здатності розробляти стратегії профілактики інфекційних 

патологій службових собак. 
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5. Діагностика інфекційних хвороб у тварин 

http://veterinarua.ru/1epizootologiya/2182-diagnostika-infektsijnikh-

khvorob-u-tvarin.html 
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