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

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

2. Опис дисциплін 

2.1. Шифр. ВПП 1. 

2.2. Назва. Ветеринарне обслуговування фермерських господарств і комплексів. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

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

2.9. Заплановані результати навчання:  
Мета навчальної дисципліни: дати знання  про  особливості  ветеринарного 

обслуговування господарств різних форм власності і  способів виробництва продукції . 

Завдання навчальної дисципліни: забезпечити засвоєння   знань  щодо   ветеринарного 

обслуговування господарств і особливо їх  практичного застосування .   

  знати: необхідні знання для повноцінного обслуговування поголів’я тваринницьких і 

птахівничих господарств; 

  вміти: вміло  застосовувати  теоретичні знання і практичні навики в конкретних 

ситуаціях, що можуть виникати при обслуговуванні господарств. 

Компетентність: здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі 

ветеринарної медицини для ефективної допомоги у збереженні поголів’я  та підвищенні 

їх продуктивності. 

Способи мислення: наочно-дійове, теоретичне, аналітичне, творче,  емпіричне і  

професійне. 

Професійні, світоглядні і громадські якості: відповідальність, професійна самооцінка і 

обізнаність, розвиток творчих здібностей, раціоналістичність,  колективізм, критичне 

мислення, самокритичність. 

Морально-етичні цінності: справедливість, вихованість, мудрість, кмітливість, 

розсудливість, професійна обізнаність. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Біологічні основи щодо забезпечення здоров’я  і продуктивності  тварин і птиці. 

Характеристика господарств і  факторів в  них, які впливають на здоров’я та 

продуктивність  тварин і птиці. Господарства із виробництва молока. Господарства із 

виробництва яловичини. Індивідуальні, фермерські, спеціалізовані господарства і 

комплекси  із виробництва свинини. Господарства із виробництва яєць і м’яса птиці. 

Основні причини виникнення, особливості перебігу і заходи боротьби та профілактики 

незаразних захворювань тварин. Епізоотологія, діагностика і заходи боротьби  та 

профілактики інфекційних і паразитарних захворювань тварин в спеціалізованих 

господарствах і комплексах. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Ветеринарное обслуживание животноводческих  комплексов: Учебное пособие/ Г.П. 

Ефремов, Б.Т. Малішев, В.И.Родин, Н.Ф.Хорошилов. Под  ред.  Н.Ф.Хорошилова. – М.: Колос, 

1976.- 272 с. 

2.Технологія продукції молочного  і м’ясного  скотарства, свинарства та птахівництва: 

Посібник  для підготовки фахівців у  аграрних  ВНЗ  11-1У рівнів акредитації / С.Л.Войтенко 

… В.П.Бердник і інші, Полтава: Дивосвіт, 2013.- 276 с. 

3. Карташова В.М., Ивашура А.И. Маститі коров.- М.:Агропромиздат, 1988.- 256 с. 

4.Криштофорова Б.В., Лемещенко В.В., Стегней  Ж.Г. Біологічні основи ветеринарної 

неонатології.- Сімферополь: Редакція газети « Терра Таврика».- 2007.-  

368 с. 



5.Методичні рекомендації щодо діагностики, профілактики субклінічного маститу корів та 

боротьби з ним / В.П. Бердник і співав.. –    Полтава , РВВ ПДАА.- 2005.- 55 с.  

6.Методичні рекомендації із діагностики, профілактики мікоплазмозу свиней та заходів 

боротьби з ним/ В.П. Бердник і співав... - Полтава,  РВВ ПДАА.- 43 с.    

7.Методичні рекомендації щодо застосування розчину полтавського бішофіту у ветеринарній 

медицині і тваринництві/ В.П. Бердник і співав..  .- Полтава,  РВВ ПДАА.- 19 с. 

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

виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи); 

− підсумковий контроль – іспит 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 


