
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРОФІЛАКТИКА ХВОРОБ ТВАРИН» 
для здобувачів вищої освіти рівня «Бакалавр» з напряму підготовки 6.090102  

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 

Цикл професійної та практичної підготовки. Загальна кількість годин та 

кредитів становить 90 годин 3 кредитів ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – за 

вибором. Програма навчальної дисципліни «Профілактика хвороб тварин» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 

вищої освіти першого ( бакалаврського ) рівня «Бакалавр» з напряму підготовки 

6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». 

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з основними 

технологіями профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб тварин, 

методами їх діагностики, лікувальними і профілактичними заходами за цих хвороб.  

Завдання навчальної дисципліни: ознайомитися з структурою ветеринарної 

медицини, вивчити ветеринарне право України та міжнародне. 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Вступ. Поняття про хворобу, реактивність організму, імунітет та лікарські 

засоби. 

Тема 2. Основні принципи профілактики хірургічних захворювань тварин. 

Тема 3. Профілактика незаразних хвороб. 

Тема 4. Профілактика отруєнь тварин. 

Тема 5. Профілактика інфекційних хвороб тварин. 

Тема 6. Профілактика паразитарних хвороб тварин. 

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: 

Здобувач вищої освіти повинен знати: 

ветеринарно-санітарні вимоги, норми та 

правила організації технологічних 

процесів у тваринництві; найбільш 

небезпечні та поширені заразні та 

незаразні хвороби, основні причини, які 

їх викликають, і заходи боротьби та 

профілактики; принципи кастрації 

самців та самок сільськогосподарських 

тварин та техніки обрізання копит і 

ратиць у тварин. 

Результати навчання: 



Вміти розпізнавати основні ознаки основних заразних та незаразних хвороб 

тварин; дотримуватись правил особистої гігієни, санітарії та техніки безпеки;  

створювати оптимальні умови утримання та годівлі тварин; надавати першу 

невідкладну допомогу хворим тваринам та організовувати і проводити 

профілактичні заходи. 

Вид підсумкового контролю – залік. 

 


