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

медицина» (2017 року набору – скорочений термін навчання) 

2. Опис дисципліни 

2.1. Шифр. ОПП 17.  

2.2. Назва. Патологічна анатомія та розтин.  

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс.  

2.6. Семестр. IV.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Дмитренко Н. І.  

2.9. Заплановані результати навчання:  
- Здатність розуміти та встановлювати особливості будови і функціонування клітин, 

тканин, органів, їх систем та апаратів організму тварин. 

- Здатність використовувати інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, лабораторне 

обладнання та інші технічні засоби для проведення необхідних маніпуляцій під час 

виконання професійної діяльності. 

- Здатність дотримуватися правил охорони праці, асептики та антисептики під час 

здійснення фахової діяльності. 

- Здатність володіти методиками патолого-анатомічної діагностики, проводити клінічні 

дослідження з метою формулювання висновків щодо стану тварин чи встановлення 

діагнозу. 

- Здатність проводити відбір, пакування, фіксування і пересилання проб біологічного 

матеріалу для лабораторних досліджень. 

- Здатність організовувати, проводити і аналізувати лабораторні та спеціальні діагностичні 

дослідження. 

- Здатність розробляти та реалізовувати заходи, спрямовані на захист населення від 

хвороб, спільних для тварин і людей. 

- Здатність оберігати довкілля від забруднення відходами тваринництва, а також 

матеріалами та засобами ветеринарного призначення. 

 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 
Загальні поняття Патологічної анатомії. Дистрофії. Некроз. Патоморфологія порушень 

кровообігу. Компенсаторно-пристосувальні та відновні процеси. Патоморфологія 

запалення. Вади розвитку. Патоморфологія внутрішніх незаразних хвороб. 

Патоморфологія хвороб обміну речовин та отруєнь. Патоморфологія бактеріальних 

хвороб. Хламідіози. Патоморфологія вірусних хвороб. Патоморфологія мікозів, 

мікотоксикозів, паразитарних захворювань. Ветеринарна танатологія. Значення 

посмертної патологоанатомічної діагностики в боротьбі з хворобами 

сільськогосподарських тварин. Техніка безпеки при розтині трупів тварин. Організація 

місця розтину, перевезення та утилізація трупів тварин. Порядок і послідовність 

патологоанатомічного дослідження трупів тварин. Залежність патологоанатомічних змін 

від механізму смерті. Документація патологоанатомічного розтину. Правила відбору 

патологічного матеріалу для дослідження в лабораторії ветеринарної медицини. 

 

2.11. Рекомендована література. 
1. Жаров А. В. Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных / Учебник / А. 

В. Жаров, В. П. Шишков и др.; Под ред. В. П. Шишкова, А. В. Жарова. – М.: Колос, 1995. 

– 543 с.  

2. Боль К. Г. Основы патологической анатомии сельскохозяйственных животных 

(Учебник для ветеринарних институтов и факультетов). – М.: Госиздательство с.-х. 

литературы, 1954. – 608 с.  



3. Урбанович П. П. Патологічна анатомія тварин. // П. П. Урбанович,  

М. К. Потоцький, І. І. Гевкан та ін. / Навчальний посібник / Київ. Ветінформ, 2008.– 879 с. 

4. Борисевич Б. В. Покажчик патолого-анатомічних термінів / Б. В. Борисевич, М. В. 

Скрипка, В. В. Лісова / Полтава-Київ, 2011. – 124 с. 

5. Скрипка М. В. Атлас патологічної морфології тварин / М. В. Скрипка, І. І. Панікар, Н. 

Б. Колич / МОН Молодьспорту України / Полтава, 2012. – 89 с. 

6. Скрипка М. В. Хламідіози тварин та птиці. Навчальний посібник /  

М. В. Скрипка, В. В. Сорокова, Н. Б. Колич, І М. Самченко / Полтава, 2011. – 139 с. 

7. Зон Г. А. Патологічна анатомія паразитарних хвороб тварин / Г. А. Зон / Суми, 2005. – 

226 с. 

 

2.12. Методи контролю:
 

− поточний контроль – (усного опитування, контролю відвідування лекцій та 

лабораторних занять; завдання самостійної роботи); 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 


