
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВЕТЕРИНАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БІОТЕХНОЛОГІЇ ВІДТВОРЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА АКУШЕРСЬКОЇ І 
ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ТВАРИН» 

для здобувачів вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» 
освітнього ступеню «Магістр»  

Цикл професійної та практичної підготовки. 
Загальна кількість годин та кредитів становить 120 годин та 4 кредити 

ЄКТС.  
Місце у індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – обов’язкова.  
Програма навчальної дисципліни «Ветеринарне забезпечення 

біотехнології відтворення та профілактика акушерської і гінекологічної 
патології у тварин» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки ОКР «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».  

Мета навчальної дисципліни: підготовка магістрів фахового 
спрямування ветеринарної медицини до самостійної фахової та наукової 
роботи. Під час вивчення дисципліни студент опановує методи 
ветеринарного забезпечення штучного осіменіння, трансплантації ембріонів 
та профілактики акушерських та гінекологічних захворювань тварин. 

Завдання навчальної дисципліни: завдання, які стоять перед 
біотехнологією відтворення, акушерством та гінекологією тварин 
багатогранні. Непродуктивне осіменіння, акушерсько-гінекологічні 
захворювання та неплідність із інших причин наносять значних економічних 
збитків у вигляді недоотримання приплоду, молока, утримання, лікування 
неплідних тварин тощо. Таким чином, питання ветеринарного забезпечення 
штучного осіменіння самок, впровадження новітніх напрямків біотехнології 
відтворення у виробництво; діагностика, лікування та профілактика 
патологій вагітності, родів, післяродового періоду, захворювань молочної 
залози, виявлення причин, виявлення причин неплідності самок, усунення їх 
та профілактика неплідності є актуальними у ветеринарній медицині.   

Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Використання бугаїв-пробників для стимуляції статевої функції 

корів і телиць. 
Тема 2. Нові напрямки біотехнології відтворення. Ветеринарний 

контроль при штучному осіменінні.  
Тема 3. Профілактика ембріональної смертності, ранніх та пізніх 

гестозів у тварин. 
Тема 4. Профілактика патологічних родів, затримання посліду та 

післяродових ускладнень у тварин. 
Тема 5. Профілактика маститів у тварин. 
Тема 6. Профілактика гінекологічних захворювань тварин. 
Тема 7. Нетрадиційні методи лікування у ветеринарному акушерстві і 

гінекології. Застосування тканинної, новокаїнової терапії, гомеопатії та ін. 
методів лікування тварин з акушерською та гінекологічною патологією. 



Тема 8. Ультрасонографія та термографія у ветеринарному акушерстві 
та гінекології. 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 
будуть сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 
– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 
– здатність проведення дослідження на відповідному рівні; 
– вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
– здатність працювати у команді; 
– здатність приймати обґрунтовані рішення; 
– здатність до адаптації та дії у новій ситуації; 
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 
– здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня. 
Спеціальні предметні компетентності: 
– знати особливості вибору оптимального часу для штучного 

осіменіння самок, умови для підвищення заплідненості їх, регуляцію статевої 
циклічності самок природними методами; 

– новітні напрямки біотехнології відтворення тварин та ветеринарне 
забезпечення штучного осіменіння; 

– фізіології і патологію вагітності, родів і післяродового періоду, 
сучасні методи лікування та профілактики цих патологій; 

– знати сучасні методи діагностики, лікування та профілактики 
субклінічного та клінічних маститів; 

– вміти встановлювати причини неплідності корів у господарстві. 
Результати навчання: 
– вибрати оптимальний час для штучного осіменіння; підготувати 

бугая-пробника для діагностики статевої охоти та стимуляції статевої функції 
корів і телиць, розробляти заходи по підвищенню заплідненості самок; 

– проводити діагностику та лікування захворювань вагітних корів, 
розробляти заходи профілактики ембріональної смертності;  

– розробляти та впроваджувати заходи профілактики патологічних 
родів, післяродових захворювання та лікувати тварин із застосуванням 
сучасних методів;  

– проводити діагностику, лікування та профілактику субклінічних та 
клінічних маститів у корів,  

– лікувати неплідних тварин та розробляти заходи профілактики 
неплідності корів у господарствах; 

– застосовувати новокаїно-, тканинну терапію та нетрадиційні методи 
лікування тварин із акушерсько-гінекологічними патологіями. 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 
«Ветеринарне забезпечення біотехнології відтворення та профілактика 



акушерської і гінекологічної патології у тварин» є лекції, лабораторні заняття 
та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 


