
Для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна 

медицина» (2017 року набору – нормативний термін навчання 2 роки) 

2. Опис дисциплін 

2.1. Шифр. ОЗП 11. 

2.2. Назва. Історія ветеринарної медицини. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс.  

2.6. Семестр. ІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Бердник В.П. 

2.9. Заплановані результати навчання:  
 Мета вивчення предмету «Історія ветеринарної медицини» - дати студентам знання про 

виникнення, розвиток і становлення ветеринарії, її роль в суспільстві та досягнення в 

питаннях профілактики і ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб, 

створення здорових стад свійських тварин і птахоферм, а також охорони населення від 

заразних хвороб, загальних для людей і тварин. Завдання предмету – дати узагальнені 

знання, одержані попередниками, збагатити світогляд майбутнього лікаря ветеринарної 

медицини про історію своєї спеціальності, показати її успіхи в зв’язку із досягненнями 

інших наук, техніки і економіки. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен знати: історію своєї майбутньої спеціальності та її роль в суспільстві. вміти: 

застосувати дані про історію ветеринарної медицини для підвищення ефективності 

заходів профілактики і ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин і 

птиці та її значення в суспільстві. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Вступ. Загальні дані про народну ветеринарію та ветеринарну медицину. Ветеринарія у 

Стародавньому Світі (до 476 р. н. е.). Ветеринарія Середніх віків (476-1500 рр.). 

Ветеринарна медицина в новий час. Ветеринарна медицина за раннього капіталізму (XV- 

XVII ст.). Ветеринарна медицина в новий час. Ветеринарна медицина за зрілого 

капіталізму (XVIII - XIX ст.). Ветеринарна медицина за Радянської влади. Початковий 

період (1917-1925 рр). Ветеринарна медицина за Радянської влади. Період побудови і 

зміцнення соціалізму ( 1926 - 1940). Ветеринарна медицина за Радянської влади. Періоди 

війни, відбудови, розквіту та розпаду СРСР (1941-1991). Ветеринарна медицина України 

в період незалежності( 1992 - 2016). 

2.11. Рекомендована література. 

 1.Вербицький П.І., Достоєвський П.П., Рудик С.К. Історія ветеринарної медицини 

України.- К.: Ветінформ, 2002. – 384с. 

 2.Никитин И.Н., Калугин В.И. История ветеринарии: М : Агропромиздат, 1998.-192с. 

 3. Закони України “Про ветеринарну медицину” -К.- 1992, 1996, 2001, 2004. 

 4. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження ».- Одеса, 2006. – 32 с. 

 5. Аранчій С.В. Історія ветеринарної медицини Полтавщини.- Полтава, 1998.- 230 с. 

 6. Коропов В.М. История ветеринарии в СССР.- М., 1954. 

 7 .Рудик С.К Коротка історія ветеринарної медицини України. -К., 2001. -. с.. 

 8. Рудик С.К. Нариси з історії ветеринарної медицини.- К.: НАУ, 1995. - с. 

 9. Рудик С.К. Становлення лікування людини і тварин.Київ ,1996. – 78 с. 

 10. Рудик С.К. Народна ветеринарія України. – К., 1998. 

 11. Рудик С.К.Історія всесвітньої ветеринарної освіти – Київ, 2002.- 200 с.. 

 12. Панько И.С. Служит людям ветеринария.-Киев:Урожай,1988.- 216 с. 

 13. Хронологічна таблиця окремих подій в історії ветеринарної медицини нашої країни.- 

1993. Розробка кафедри. Автор: Бердник В.П. 

 14. Бердник В.П. Тестові контрольні питання до історії ветеринарної медицини України. 

– Полтава, 2002, 2010.- 50 с. 



2.12. Методи контролю:  
− поточний контроль – (відвідування лекцій; ведення конспекту; експрес опитування; 

виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи); 

− підсумковий контроль – залік 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 


