
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Загальна та спеціальна хірургія» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі 
спеціальності 6.110101 «Ветеринарна медицина» 

Цикл професійної та практичної підготовки. Загальна кількість 
годин та кредитів для студентів 4 курсу становить 144 годин 4 кредити 
ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 
освіти – обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Загальна та спеціальна хірургія» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі 
спеціальності 6.110101 «Ветеринарна медицина» 

Мета навчальної дисципліни: засвоїти основи хірургічної патології, 
скласти чітке уявлення про перебіг, принципи лікування та профілактики 
хірургічних хвороб тварин. 

Завданням навчальної дисципліни є розробка та рекомендації за 
загальними принципами і засобам розпізнавання хірургічних хвороб 
(діагностика); 

Біологічні та клінічні закономірності регенеративних процесів і 
одужання; 

Ендогенні та екзогенні умови, які прискорюють процес одужання; 
Принципи лікування травм, хірургічної інфекції та порушень обміну 

речовин; 
раціональна дієтична годівля і умови утримання хворих тварин, загальні 

методи профілактики; 
Організаційно-технологічні принципи хірургічної роботи; 
Вивчення конкретних хірургічних хвороб в різних ділянках тіла 

тварини, його органах і системах, місцеві особливості виникнення хвороби, 
диференційна діагностика, деталі лікування і профілактичних заходів; 

Вивчення морфології, фізіології, методів дослідження хвороб очей 
свійських тварин; 

Вивчення будови, функції, метаболізму копит, профілактики і лікування 
хвороб, а також підковування. 

Програма навчальної дисципліни 
Ортопедія 
Тема 1. Анатомія та фізіологія копитець великої рогатої худоби. 

Анатомія копит у коней. 
Тема 2. Види деформацій. Обґрунтування та практика розчистки копит у 

великої рогатої худоби. 

Тема 3. Пододерматити. 
Тема 4. Хвороба Мортелларо. Запалення шкіри, рани та виразки тканин 

між пальцями. Флегмона вінчика та м’якуша. 



Тема 5. Ламініт 
Тема 6 Виразка Рустергольца. Лімакс. Копитна гниль. 
Хвороби кінцівок  
Тема 7. Хвороби грудних кінцівок 
Тема 8. Хвороби тазових кінцівок 
Офтальмологія. Хвороби в ділянці голови 
Тема 9. Анатомія та фізіологія органу зору. Хвороби повік та слізного 

апарата. 
Тема 10. Кератокон’юнктивіти. Увеїти, іріти, іріоциклідіти. Хвороби 

орбіти. 
Хірургічні хвороби інших ділянок тіла 
Тема 11. Хвороби в області голови. 
Тема 12. Хвороби зубів. 
Тема 13. Хвороби ділянки вушної раковини, потилиці, шиї, холки. 
Тема 14. Хвороби в ділянці грудної стінки, черева та попереку. 
Тема 15. Андрологічні хвороби. 
Тема 16. Хвороби в ділянці таза та хвоста. 
Тема 17. Післякастраційні ускладнення. 
У результаті засвоєння дисципліни у добувачів 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 досліджень на відповідному рівні; 
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
- здатність працювати в команді; 
- здатність працювати автономно.  
Спеціальні предметні компетентності : 
здатність до планування експерименту та проведення фахових 

досліджень в з загальної та спеціальної хірургії); 
здатність використовувати знання з дисципліни при обранні матеріалів 

для оптимального розв'язання конкретної задачі; 
здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі 

ветеринарної медицини для теоретичного освоєння загально-професійних 
дисциплін і рішення практичних завдань. 

Результати навчання: 
знати 

1. загальну і місцеву реакцію організму на травму, види травматизму і 
його профілактику; 

2. принципи лікування запальних процесів у тварин; 
3 види хірургічної інфекції та міри боротьби з нею; 
4. види ран, біологію ранового процесу, принципи лікування ран. 

Методи зупинки кровотечі; 
5. закриті механічні пошкодження, особливості їх перебігу і лікування; 



6. особливості патогенезу і лікування опіків і відморожень у тварин; 
7. етіологію, клінічні прояви, патогенез, принципи лікування і 

профілактики хвороб шкіри, судин, нервів, м'язів, сухожилків, суглобів і 
кісток; 

8. пухлини, їх вплив на організм, принципи хірургічного лікування; 
9. анатомо-топографічну характеристику органу зору, хвороби очей, 

профілактику масових кон'юнктиво-кератитів; 
10. особливості перебігу, лікування хвороб в ділянці голови, шиї, 

потилиці; 
11. проблеми лікування в торакальній та абдомінальній порожнинах; 
12. особливості лікування гриж; 
13. хвороби органів тазової порожнини і андрологію; 
14. хвороби кінцівок і копит. 
Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Загальної та спеціальної хірургії» є лекції, лабораторні заняття та 
самостійна робота здобувачів вищої освіти.  

Вид підсумкового контролю – залік, іспит. 

 


