
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ, ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ ТА 

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ» 

для здобувачів вищої освіти «Магістр» спеціальності 212 «Ветеринарна 

гігієна, санітарія і експертиза» 

Цикл професійної підготовки. 

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

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Оперативна хірургія, топографічна 

анатомія та анестезіологія» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза спеціальності 212 

«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». 

Мета навчальної дисципліни – дати здобувачам вищої освіти 

теоретичні знання й практичні навички з питань: а) фіксації тварин; б) 

профілактики хірургічної інфекції в роботі лікаря ветеринарної медицини; в) 

ветеринарної анестезіології; г) засвоєння елементів хірургічних операцій; д) 

загальних оперативних втручань; е) способів припинення кровотечі; є) 

десмургії; ж) загальних правил виконання асептичних і гнійних операцій; з) 

новокаїнових блокад окремих нервових стовбурів і вузлів симпатичної 

нервової системи; и) основних методів оперативних втручань на окремих 

ділянках тіла та органах. 

Завдання навчальної дисципліни – навчити здобувачів вищої освіти 

вирішувати практичні проблеми тваринництва. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Вступ. Вчення про хірургічну операцію. 

Тема 2. Підготовка до хірургічної операції. 

Тема 3. Профілактика хірургічної інфекції. 

Тема 4. Загальне і місцеве знеболювання. 

Тема 5. Роз’єднання і з’єднання тканин, десмургія. 

Тема 6. Операції в ділянці голови. 

Тема 7. Операції в ділянці потилиці (холки) і шиї. 

Тема 8. Операції в ділянці грудної стінки і її порожнини (торакальна 

хірургія). 

Тема 9. Операції в ділянці живота (абдомінальна хірургія). 

Тема 10. Оперативне лікування гриж. 

Тема 11. Кастрація самців і самок. 

Тема 12. Операції на статевому члені і крайній плоті. Операції в ділянці 

промежини та на органах тазової порожнини. 



Тема 13. Операції на грудній тазовій кінцівках. 

Програмні результати навчання:  

- володіти знаннями про хвороби тварин різної етіології та уміти 

застосовувати адекватні методи і методики клінічних та лабораторних 

досліджень для контролю стану здоров`я тварин різних класів і видів, знати 

шляхи подальшого використання хворих тварин і продукції, одержаної від 

них, а також від тварин, підданих лікуванню, профілактичним чи іншим 

обробкам тощо; 

- розуміти суть професії, знати підходи та методи оцінювання різних 

виробничих ситуацій, володіти абстрактним мисленням та вміти аналізувати 

можливий подальший перебіг цих ситуацій, уміти приймати обґрунтовані 

рішення, організовувати та здійснювати якісне виконання прийнятих рішень 

з дотриманням морально-етичних норм, правил і принципів біобезпеки та 

біоетики під час використання у професійній діяльності різних біологічних 

агентів з прагненням до збереження навколишнього середовища. 

Види підсумкового контролю – залік. 


