
Дисципліна Фітотерапія тварин 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Курс третій 

Обсяг 4 кредити ( 120 год.) 

Мова викладання  українська 

Кафедра гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби 

Національної поліції України 

Вимоги до 

початку вивчення 

Дисципліна  «Фітотерапія тварин» базується на знаннях з таких 

дисциплін: «Хімія», «Фізіологія тварин», «Ветеринарна 

фармакологія», «Клінічна діагностика хвороб тварин», «Гігієна 

тварин та ветеринарна санітарія»,  «Патофізіологія». 

Що буде 

вивчатися 

«Фітотерапія» надає можливості не тільки засвоїти основні 

теоретичні аспекти фітотерапії та узагальнити отримані в процесі 

навчання знання про лікарські рослини і засоби рослинного 

походження, а й набути практичних навичок з їх використання для 

профілактики та в комплексному лікуванні на різних етапах 

захворювання, а також реабілітації хворих тварин. Широке 

використання рослинної сировини для виготовлення лікувальних 

препаратів має особливе значення тому, що такі препарати значно 

дешевші і ефективніші замінники синтетичних, а це суттєво сприяє 

зниженню собівартості продукції тваринництва. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Основною метою дисципліни  є  формування цілісного уявлення про 

можливості і принципи наукової фітотерапії, форми і методи 

народної медицини, розуміння місця і ролі рослин в науковій 

медицині, вивчення біохімічного і фізіологічного механізму дії 

лікарських форм (засобів) на організм тварин. 

Чому можна 

навчитися/результ

ати навчання 

(ПРН) 

Після вивчення курсу здобувачі будуть відтворювати термінологію з 

компонентів освітньої програми, знати і грамотно використовувати  

термінологію  ветеринарної медицини, пропонувати та 

використовувати доцільні інноваційні методи і підходи вирішення 

проблемних ситуацій професійного походження, знати правила та 

законодавчі нормативні акти щодо нагляду і контролю виробництва, 

зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного і 

рослинного походження, розуміти логічну послідовність дій та 

вміти оформляти відповідну документацію під час проведення 

судово-ветеринарної експертизи, розуміти сутність процесів 

виготовлення, зберігання та переробки біологічної сировини.  

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Основними компетенціями, якими повинен оволодіти здобувач є: 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, знати та 

розуміти предметну галузь та професію, спілкуватися іноземною 

мовою, використовувати  інформаційні і комунікаційні технології,  

проводити дослідження на відповідному рівні, вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями, встановлювати особливості будови і 

функціонування клітин, тканин, органів, їх систем та апаратів 



організму тварин різних класів і видів – ссавців, птахів, комах 

(бджіл), риб та інших хребетних,  планувати, організовувати та 

реалізовувати заходи з лікування тварин, хворих на незаразні, 

інфекційні та інвазійні хвороби, розробляти стратегії безпечного, 

санітарно-обумовленого утримання тварин, застосовувати знання з 

біобезпеки, біоетики та добробуту тварин у професійній діяльності, 

оберігати довкілля від забруднення відходами тваринництва, а 

також матеріалами та засобами ветеринарного призначення, 

використовувати спеціалізовані програмні засоби для виконання 

професійних завдань, здійснювати просвітницьку діяльність серед 

фахівців, працівників галузі та населення, організовувати, 

здійснювати і контролювати документообіг під час здійснення 

професійної діяльності. 

Інформаційне 

забезпечення 

ЕНК дисципліни : http://pdatu.net.ua/course/view.php?id=1429 

Основна література: 1. Вовк Д.М. Рослинні засоби у ветеринарній 

медицині. – К.: Урожай, 1996.-198 с. 

2. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / За ред. А.М. 

Гродзинського.-К.: Наук. думка, 1982.-124 с. 

3. Локес П.І., Панасенко І.Г Лікарські рослини. Підручник.-Полтава: 

«Довкілля-К», 2010.-264 с. 

Інформаційні ресурси: 1. Сучасна фітотерапія (Електронний 

підручник)    

http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/12221/1/сучасна%20фіто

терапія.pdf 

2. Лікарські рослини в таблицях та схемах 
http://eprints.zu.edu.ua/20374/copy.pdf 

Форма проведення 

занять 

лекції, лабораторні 

Семестровий 

контроль 

залік 
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