
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ХІРУРГІЧНІ ХВОРОБИ ТВАРИН З АНЕСТЕЗІОЛОГІЄЮ» 
для здобувачів вищої освіти «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна 

медицина» 

Цикл професійної підготовки. 

Загальна кількість годин – 150, кредитів ЄКТС – 5,0. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

обов’язкова.  

Програма навчальної дисципліни «Хірургічні хвороби тварин з 

анестезіологією» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

Ветеринарна медицина спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». 

Мета навчальної дисципліни: удосконалення та поглиблення 

теоретичних знань і практичних навичок в проведенні різноманітних 

хірургічних втручань у тварин різних видів, вивчення різних засобів, видів, 

методів проведення загального та місцевого знеболення, можливі 

ускладнення, що виникають під час анестезіологічного супроводу тварин, 

засоби та методи корекції термінальних станів, що виникають при 

хірургічних захворюваннях. 

Завдання: оволодіти сучасними методами загального та місцевого 

знеболення; освоїти методики анестезіологічного забезпечення оперативних 

втручань та можливих реанімаційних заходів; уміти проводити їх 

моніторинг, ставити діагноз, призначати раціональні методи лікування та 

профілактики; поглибити теоретичну та практичну підготовку з 

етіопатогенезу і терапії хірургічних захворювань тварин різних видів. 

Предмет дисципліни: видові особливості хірургічних хвороб тварин. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Тема 1. Загальне та місцеве знеболення тварин.  

Тема 2. Ветеринарна офтальмологія у тварин різних видів.  

Тема 3. Ветеринарна стоматологія у тварин різних видів.  

Тема 4. Хірургічні хвороби в ділянці голови.  

Тема 5. Хвороби в ділянці шиї, грудей та попереку.  

Тема 6. Хвороби в ділянці живота.  

Тема 7. Хвороби в ділянці таза та хвоста.  

Тема 8. Ветеринарна андрологія та урологія тварин.  

Тема 9. Хвороби опорно-рухового апарату грудної та тазової кінцівок.  

Тема 10. Ветеринарна ортопедія у тварин різних видів. 

 Програмні результати навчання: 

- знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини; 

- установлювати зв'язок між клінічними проявами захворювання та 

результатами лабораторних досліджень; 

- збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, 

знаходити рішення щодо вибору ефективних методів діагностики, 

лікування та профілактики хвороб тварин; 



- пояснювати сутність та динаміку розвитку фізіологічних процесів, які 

виникають в організмі тварин під впливом факторів зовнішнього 

середовища, дії інфекційних агентів, хірургічних та акушерсько-

гінекологічних втручань; 

- формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів 

утримання, годівлі та лікування тварин, профілактики заразних і 

незаразних хвороб, а також виробничих і технологічних процесів на 

підприємствах з утримання, розведення чи експлуатації тварин різних 

класів і видів; 

- розробляти карантинні та оздоровчі заходи, методи терапії, 

профілактики, діагностики та лікування хвороб різної етіології. 

 Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією» є лекції, лабораторні 

заняття та самостійна робота здобувача вищої освіти. 

 Види підсумкового контролю – іспит. 
 

 


