
АНОТАЦІЯ 
 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ВЕТЕРИНАРНА ОНКОМОРФОЛОГІЯ» 

Загальна кількість годин та кредитів становить 90 години 3 кредити ЄКТС 
 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Ветеринарна онкоморфологія» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР 

«Бакалавр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». 
 

Мета навчальної дисципліни: засвоєння питань онкології на клінічних 

кафедрах (хірургія, акушерство та ін.). В практичній роботі лікаря ветеринарної 

медицини воно потрібно для співставлення клінічних ознак із результатами 

дослідження біопсій і операційного матеріалу, а також для клініко-анатомічного 

аналізу секційних спостережень. 
 

Завдання навчальної дисципліни: одержати знання про особливості росту 

пухлин різних типів тканини згідно принципам класифікації пухлин, а також 

розрізнити їх на основі морфологічної характеристики; давати визначення пухлин; 

пояснити морфологічні особливості пухлинних клітин; охарактеризувати принципи 

класифікації пухлин; розрізнити на основі морфологічної характеристики 

доброякісні і злоякісні пухлини; назвати доброякісні і злоякісні пухлини відносно 

типів тканин, дати їм морфологічну характеристику; пояснити шляхи 

метастазування пухлин в організмі; діагностика і диференційний діагноз пухлин і їх 

значення для організму. 
 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Схема опису органів, патологічних вогнищ у них, 

загальнопатологічних процесів, хвороб. 

Тема 2. Техніка виготовлення гістологічних препаратів. 

Тема 3. Ультраструктурна патологія клітини. 

Тема 4. Загальна характеристика пухлин. 

Тема 5. Механізми інвазії та метастазування. Протипухлинний імунітет. 

Тема 6. Пухлини з епітеліальної тканини. 

Тема 7. Мезенхімальні пухлини. 

Тема 8. Судинні пухлини. 

Тема 9. Пухлини з м’язової тканини. 

Тема 10. Пухлини нервової тканини. 

Тема 11. Пухлини з меланінпродукуючої тканини. 

Тема 12. Органоспецифічні пухлини. 

Тема 13. Лейкози (лейкемія, білокрів’я). 



У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

 

Загальні компетентності: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

2. Здатність до пошуку, оброблення інформації з різних джерел. 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, приймати 

обґрунтовані рішення, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

7. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

8. Прагнення до збереження довкілля. 

 

Спеціальні предметні компетентності: 

1. Здатність розуміти та встановлювати особливості будови і функціонування 

клітин, тканин, органів, їх систем та апаратів організму тварин. 

2. Здатність використовувати інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, 

лабораторне обладнання та інші технічні засоби для проведення необхідних 

маніпуляцій під час виконання професійної діяльності. 

3. Здатність дотримуватися правил охорони праці, асептики та антисептики під 

час здійснення фахової діяльності. 

4. Здатність проводити клінічні дослідження з метою формулювання висновків 

щодо стану тварин чи встановлення діагнозу. 

5. Здатність володіти методиками патолого-анатомічної діагностики. 

6. Здатність проводити відбір, пакування, фіксування і пересилання проб 

біологічного матеріалу для лабораторних досліджень. 

7. Здатність організовувати, проводити і аналізувати лабораторні та спеціальні 

діагностичні дослідження. 

8. Здатність володіти знаннями з біобезпеки, біоетики та добробуту тварин. 

9. Здатність розробляти та реалізовувати заходи, спрямовані на захист населення 

від хвороб, спільних для тварин і людей. 

10. Здатність розробляти стратегії профілактики хвороб різної етіології. 

11. Здатність проводити  судово-ветеринарну експертизу. 

12. Здатність оберігати довкілля від забруднення відходами тваринництва, а 

також матеріалами та засобами ветеринарного  призначення. 

13. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність серед фахівців, працівників 

галузі та населення. 

14. Здатність організовувати, здійснювати і контролювати документообіг та 

документообіг під час здійснення професійної діяльності. 

 

Результати навчання: 

1. Відтворювати термінологію з компонентів освітньої програми. 

2. Описувати фізико-хімічні та біологічні процеси, які відбуваються в 

організмі тварин у нормі та за патології. 



3. Визначати особливості функціонування, патоморфологічні зміни в 

органах і системах організму за різного фізіологічного стану тварини. 

4. Установлювати зв'язок між клінічними проявами захворювання та 

результатами лабораторних досліджень. 

5. Демонструвати розуміння особливостей діяльності лікаря ветеринарної 

медицини та функціонування галузевих виробничих структур у сучасних умовах 

господарювання. 

6. Упорядковувати інформацію із вітчизняних та іноземних джерел для 

розроблення діагностичних, лікувальних та підприємницьких стратегій. 

7. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, 

знаходити рішення щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та 

профілактики хвороб тварин. 

8. Пояснювати сутність та динаміку розвитку фізіологічних процесів, які 

виникають в організмі тварин під впливом факторів зовнішнього середовища, дії 

інфекційних агентів, хірургічних та акушерсько-гінекологічних втручань. 

9. Розуміти сутність процесів виготовлення, зберігання та переробки 

біологічної сировини. 

10. Проводити моніторинг щодо поширення хвороб різної етіології та 

біологічного забруднення довкілля. 

11. Готувати і формувати облікову звітність під час планування, організації 

та здійснення фахової діяльності. 

12. Створювати в колективах атмосферу для обговорення нагальних питань з 

урахуванням професійної етики, позитивної соціальної та емоційної поведінки, 

поваги до етичних принципів та стандартів.  

13. Пропонувати інноваційні підходи для вирішення проблемних ситуацій 

професійного або соціального походження. 

14. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів 

утримання, годівлі, профілактики заразних і незаразних хвороб та лікування 

тварин, виробничих і технологічних процесах, запроваджених у підприємствах. 

15. Рекомендувати до застосування карантинні та оздоровчі заходи, методи 

терапії, профілактики, діагностики та лікування хвороб різної етіології, 

фармацевтичні препарати різного спектра та механізму дії. 

16. Узагальнювати показники економічного розвитку та відомості щодо 

ефективності роботи ветеринарних фахівців різного підпорядкування. 

 

Основними формами  викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Патологічна анатомія» є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота 

здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 


