
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ ТВАРИН» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі 
спеціальності 6.110101  «Ветеринарна медицина» (стиснений термін навчання). 

Цикл професійної та практичної підготовки. Загальна кількість годин 

та кредитів становить 180 годин 5 кредитів ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти 

– обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Внутрішні хвороби тварин» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі спеціальності 6.110101 
«Ветеринарна медицина». 

Мета навчальної дисципліни: полягає в тому, щоб студенти оволоділи 

теоретичними і практичними знаннями із загальної профілактики і терапії, 

терапевтичної техніки, вивчили окремі внутрішні хвороби тварин, їх етіологію, 

патогенез, симптоми (в тому числі патогномонічні ознаки), перебіг, діагностику, 

нові ефективні методи лікування та профілактику, навчилися виконувати 

основні лабораторні дослідження, інтерпретувати одержані результати, вміти 

клінічно та лікарські мислити. 
Завданням навчальної дисципліни є навчити студентів визначати основні 

причини виникнення хвороб внутрішніх органів, особливості розвитку 

патологічного процесу та навчитися правильно визначати комплекс лікувальних 

заходів для тварин. 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальна профілактика і терапія внутрішніх хвороб тварин. Хвороби 

серцево-судинної системи. 

Тема 2. Хвороби дихальної системи і системи травлення, печінки і жовчних 

шляхів. 

Тема 3. Хвороби сечової, нервової, ендокринної та імунної систем. Хвороби 

системи крові. 

Тема 4. Хвороби молодняку. 

Тема 5. Хвороби, спричинені порушенням обміну речовин. 

 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 приймати обґрунтовані рішення. 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно.  

Спеціальні предметні компетентності : 

- знати загальну профілактику внутрішніх хвороб тварин; 



- вміти застосовувати різні методи дослідження хворих тварин; 

- володіти різними методами терапії тварин і техніками введення 

лікарських речовин; 

- знати етіологію, патогенез, етапи побудови діагнозу, симптоматику 

хвороб, методи діагностики, лікування і профілактики внутрішніх хвороб 

тварин; 

 

Результати навчання: 

- володіти технікою застосування основних та спеціальних методів 

дослідження та надання лікувальної допомоги; 

- виконувати лабораторні методи дослідження крові, сечі, молозива, 

молока, калу, вмісту передшлунків; 

- аналізувати одержані результати досліджень, їх причини, діагностичне 

і прогностичне значення; 

- діагностувати хвороби, назначати і проводити лікування; 

-    організовувати заходи щодо профілактики внутрішніх хвороб тварин. 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Внутрішні хвороби тварин» є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота 

здобувачів вищої освіти.  

Вид підсумкового контролю – іспит. 

 


