
Дисципліна Польова хірургія службових собак 

Рівень ВО Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Курс другий 

Обсяг 3 кредити ( 90 год.) 

Мова викладання  українська 

Кафедра Гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної 

служби НПУ 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом курсу 

«Загальна хірургія», «Спеціальна хірургія», «Анатомія тварин», 

«Фізіологія тварин». 

Що буде вивчатися Предметом  дисципліни є: основні особливості військово-польової 

хірургії у службових собак, механізм поранення собак під час 

збройного конфлікту та у надзвичайних ситуаціях; хірургічне 

лікування ран у службових собак, отриманих у збройному 

конфлікті та у надзвичайних ситуаціях, інфекції військових 

поранень,  сторонні тіла; опікові та хімічні ураження собак; 

анестезії та аналгезії у військово-польової хірургії. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Основною метою дисципліни  є  формування у здобувачів ОС 

«Магістр» глибоких теоретичних знань і практичних навичок з 

питань: основні особливості військово-польової хірургії у 

службових собак, механізм поранення собак під час збройного 

конфлікту та у надзвичайних ситуаціях; хірургічне лікування ран 

у службових собак, отриманих в озброєному конфлікті та у 

надзвичайних ситуаціях, інфекції військових поранень,  сторонні 

тіла; опікові та хімічні ураження собак; анестезії та аналгезії у 

військово-польової хірургії; підготувати студентів з військово-

польової хірургії службових собак в обсязі, необхідному для 

виконання обов'язків відповідно до призначення у воєнний час і 

при надзвичайних ситуаціях. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Після завершення процесу вивчення дисципліни студенти повинні 

відтворювати термінологію з компонентів освітньої програми, 

тобто вільно володіти біологічними термінами, розуміючи їх зміст 

і застосовуючи під час професійної діяльності. Також, вони 

повинні демонструвати розуміння особливостей діяльності лікаря 

ветеринарної медицини та функціонування галузевих виробничих 

структур у сучасних умовах господарювання у надзвичайних 

ситуаціях. Повинні упорядковувати інформацію із вітчизняних та 

іноземних джерел для розроблення діагностичних, лікувальних 

стратегій для службових собак. При необхідності повинні 

пояснювати сутність та динаміку розвитку фізіологічних процесів, 

які виникають в організмі службових собак під впливом дії 

хірургічних та втручань. Рекомендувати до застосування 

карантинні та оздоровчі заходи, методи терапії, профілактики, 

діагностики та лікування хвороб різної етіології у собак , 

фармацевтичні препарати різного спектра та механізму дії та 

оцінювати можливі наслідки порушень законодавства в сфері 

ветеринарної медицини. 



Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Основними компетенціями, якими повинен оволодіти здобувач є: 

здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях, здатність 

проведення досліджень на відповідному рівні, приймати 

обґрунтовані рішення, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт, здатність використовувати інструментарій, 

спеціальні пристрої, прилади, лабораторне обладнання та інші 

технічні засоби для проведення необхідних маніпуляцій під час 

виконання професійної діяльності, здатність працювати в 

міжнародному контексті.  
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