


АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЗАГАЛЬНА І СПЕЦІАЛЬНА ХІРУРГІЯ» 

для здобувачів вищої освіти «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна 

медицина» 

Цикл професійної підготовки. 

Загальна кількість годин – 210, кредитів ЄКТС – 7,0. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми Ветеринарна 

медицина спеціальності «ветеринарна медицина». 

Мета навчальної дисципліни: вивчити етіологію та патогенетичні 

особливості клінічного прояву різноманітних нозологічних форм хірургічної 

патології у тварин та оволодіти лікувальними і профілактичними заходами. 

Завдання навчальної дисципліни: оволодіти сучасними методами 

діагностування хірургічних хвороб тварин; освоїти раціональні методи 

лікування та профілактики, отримати практичні навички надання хірургічної 

допомоги тваринам.  

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Травматизм тварин. Клінічна патофізіологія травм. Загальна реакція 

організму на травму. Шок. Колапс. Запаморочення. 

Тема 2. Запально-регенеративна реакція організму тварини на травму. 

Тема 3. Рани, їх класифікація та лікування. Закриті механічні ушкодження. 

Кровотеча. Способи її профілактики та припинення. 

Тема 4. Хірургічна інфекція. Гнійна хірургічна інфекція.  

Тема 5. Анаеробна та гнильна інфекція. Специфічна хірургічна інфекція. 

Порушення крово- і лімфообігу, хвороби судин 

Тема 6. Хвороби кісток. Хвороби суглобів, сухожилків та сухожилкових 

піхв 

Тема 7. Хвороби шкіри та м’язів Термічні і хімічні ушкодження. Радіаційне 

ураження. Ушкодження нервів та мозку. Пухлини. 

Тема 8. Ветеринарна ортопедія. Пошкодження рогу башмака. 

Тема 9. Асептичні пододерматити. 

Тема 10. Септичні форми пододерматитів 

Тема 11. Хвороби глибоких структур копит 

Тема 12. Аутоімунні хвороби копит і копитець. Копитна гниль. 

Тема 13. Хвороби грудних і тазових кінцівок 

Тема 14.Ветеринарна офтальмологія. Хвороби повік. 

Тема 15. Керато-кон’юнктивіти. Хвороби судинної оболонки. Хвороби 

придаткових пазух. 

Тема 16. Хвороби ротової порожнини 

Тема 17. Хвороби в ділянці вух, носу та інших ділянок голови 

Тема 18. Хвороби в ділянці потилиці, шиї, холки, грудної стінки та попереку 

Тема 19. Хвороби в ділянці живота. Грижі. 



Тема 20. Хвороби в ділянці таза та хвоста. Андрологічні та урологічні 

хвороби. 

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. 

Види підсумкового контролю − поточний контроль (ведення конспекту 

лекцій, виконання лабораторних робіт, виконання завдань самостійної роботи 

(опитування, конспект), контрольне опитування). 

− підсумковий контроль – залік.



 


