
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ХІРУРГІЧНІ ХВОРОБИ ДРІБНИХ 

ТВАРИН» 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр»  

спеціальності 6.110101 «Ветеринарна медицина» 
 

Цикл професійної та практичної підготовки. 
Загальна кількість годин та кредитів становить 72 годин та 2,4 кредити 

ЄКТС.  
Місце у індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – вибіркова.  
Програма навчальної дисципліни «Хірургічні хвороби дрібних тварин» 

складена відповідно до програми підготовки здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» спеціальності 6.110101 
«Ветеринарна медицина». 

 
Мета навчальної дисципліни: Вивчити етіологію та патогенетичні 

особливості клінічного прояву різноманітних нозологічних форм хірургічної 
патології у дрібних тварин та оволодіти лікувальними і профілактичними 
заходами.  

Завдання навчальної дисципліни: Оволодіти сучасними методами 
діагностування хірургічних хвороб дрібних тварин; освоїти раціональні 
методи лікування та профілактики, отримати практичну підготовку з 
етіопатогенезу і терапії хірургічних захворювань собак і котів. 

 
Програма навчальної дисципліни 

 
Тема 1. Офтальмологія дрібних тварин. 
Тема 2. Хвороби слухового апарату. Ветеринарна стоматологія. 
Тема 3. Хвороби в ділянці голови, шиї та грудної стінки.  
Тема 4. Хвороби в ділянці живота, тазу та хвоста дрібних тварин 
Тема 5. Хвороби опорно-рухового апарату дрібних тварин 
Тема 6. Хвороби шкіри дрібних тварин. Відкриті та закриті механічні 

пошкодження. Хірургічна інфекція. 
Тема 7. Ветеринарна андрологія, урологія та проктологія дрібних тварин. 

Новоутворення. 
 
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 етіологію та патогенетичні особливості клінічного прояву 

різноманітних нозологічних форм хірургічної патології у дрібних тварин; 
– знати клінічні ознаки хірургічної патології у дрібних тварин; 
– знати способи лікування хірургічних хвороб дрібних тварин; 
– розуміти суть лікувальних і профілактичних заходів у разі хірургічних 

хвороб дрібних тварин;  
– підбирати раціональні методи лікування хірургічних захворювань 

собак і котів; 
– знати сучасні підходи до оперативного лікування хірургічної патології 

собак і котів. 
Результати навчання: 

– проводити діагностику хірургічних хвороб дрібних тварин;  
– призначати раціональні методи лікування та профілактики;  
– мати практичні навички надання хірургічної допомоги дрібним 

тваринам; 
– виконувати лікувальні операції та інші хірургічні втручання на 

окремих ділянках тіла у дрібних тварин. 
 
Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Хірургічні хвороби дрібних тварин» є лекції, лабораторні заняття та 
самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

 
Види підсумкового контролю – залік. 

 
 


