
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ВЕТЕРИНАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФІЛАКТИКИ НЕЗАРАЗНИХ

ХВОРОБ ТВАРИН»

для здобувачів вищої освіти рівня «Магістр» зі спеціальності 
8.11010101 «Ветеринарна медицина» 

Цикл професійної та практичної підготовки.
Загальна  кількість  годин  та  кредитів  становить  150  годин  5  кредитів

ЄКТС
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти

– вибіркова.
Мета  навчальної  дисципліни:  є  навчити  студентів  вибирати

оптимальні  технології,  найбільш  ефективні  й  найменш  небезпечні  заходи
профілактики внутрішніх хвороб.

Завдання навчальної дисципліни є: 
 поглибити теоретичну підготовку з ветеринарних технологій; 
 освоїти  методики  клініко-лабораторних  досліджень  та  методи

постановки діагнозу і диференціальної діагностики хвороб тварин; 
 поглибити  теоретичну  підготовку  з  етіопатогенезу  і  терапії  хвороб

тварин; 
 отримати навики по найбільш оптимальним, ефективним й найменш

небезпечним заходам профілактики внутрішніх хвороб;
 отримати навики аналізу, узагальнення матеріалу з вибраної проблеми

при написанні магістерської роботи. 
Програма навчальної дисципліни:
Тема  1.  Застосування  годівлі  для  профілактики  і  лікування

сільськогосподарських тварин. 
Тема 2. Загальна профілактика внутрішніх хвороб тварин.
Тема 3. Профілактика хвороб внутрішніх органів. 
Тема 4. Профілактика хвороб спричинених порушенням обміну речовин.
Тема 5. Загальні принципи профілактики отруєнь тварин.
Тема  6.  Ветеринарно-санітарні  заходи  спрямовані  на  профілактику

хвороб імунної системи.
Тема  7.  Ветеринарно-санітарні  заходи  спрямовані  на  профілактику

хвороб птиці.
Тема  8.  Ветеринарно-санітарні  заходи  спрямовані  на  профілактику

хвороб хутрових звірів.
У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів 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:
 найбільш вживані терміни українською та латинською мовами;
 основні принципи профілактики незаразних хвороб тварин;
 показання та протипоказання до застосування профілактичних заходів;
 орієнтовні профілактичні дози для тварин різних видів.
Результати навчання:
 уміти  застосовувати  необхідні  заходи  для  профілактики  незаразних

хвороб;
 уміти правильно  підбирати  профілактичну  дозу  та  визначати

періодичність введення ліків;
 уміти застосовувати ветеринарні технології у профілактиці незаразних

хвороб;
 уміти розробляти  сучасні  заходи  профілактики  хвороб

сільськогосподарських тварин;
 уміти користуватись  новими  досягненнями  в  галузі  профілактики

хвороб тварин.
Вид підсумкового контролю – іспит.


