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Каталог містить анотований перелік дисциплін за окремими блоками, 

які пропонуються для обрання студентами факультету ветеринарної 

медицини другого (магістерського) рівня вищої освіти згідно з навчальним 

планом:  

 

 
  

CURRICULUM OF 
FVM BNAU

НАВЧАЛЬНИЙ 
ПЛАН ФВМ БНАУ

A. Basic subjects

Базові 
дисципліни

B. Specific 
veterinary 
subjects

Спеціальні 
ветеринарні 
дисципліни 

(4 блоки)

a. Basic Sciences

Базові дисципліни

b. Clinical Sciences 

Клінічні дисципліни

с. Animal Production 
Тваринництво

d. Food Safety and Quality, 
Veterinary Public Health and One 

Health Concept 

Безпечність, якість харчових 
продуктів, ветеринарне 

громадське здоров’я та концепція 
"Єдиного здоров’я"
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Процедура вибору описана у «Положенні про вибіркові навчальні 

дисципліни у Білоцерківському національному аграрному університеті»: 

https://education.btsau.edu.ua/node/8  

 

 
 

 
  

https://education.btsau.edu.ua/node/8
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Перелік вибіркових дисциплін 
Дисципліни Години: 

A B C D E F G H 

A. Basic subjects Базові дисципліни 

Безпека життєдіяльності та 

цивільний захист / 

Охорона праці у вет. медицині 

16 - 42 32 - - - 90 

16 - 42 32 - - - 90 

Філософія 16 32 42 - - - - 90 

Екологія та захист 

навколишнього середовища 
14 42 34 - - - - 90 

Фізичне виховання* - - - - - - 120 - 

B. Specific veterinary subjects Спеціальні ветеринарні дисципліни 

a. Basic Sciences Основні науки 

Методологія наукових 

досліджень 
14 14 48 14 - - - 90 

Прикладна цитологія і 

гістологія 
16 - 56 48 - - - 120 

Радіобіологія / 

Рентгенографічна анатомія 

16 4 58 12 - - - 90 

16 4 58 12 - - - 90 

Ветеринарний менеджмент / 

Організація і менеджмент 

ветеринарних клінік 

14 6 48 22 - - - 90 

14 6 48 22 - - - 90 

Харчова хімія / 

Харчова мікробіологія 

16 6 58 10 - - - 90 

16 6 58 10 - - - 90 

Ветеринарна фармація 14 10 48 10 8 - - 90 

b. Clinical Sciences Клінічні науки 

Клінічна мікробіологія / 

Клінічна імунологія 

14 2 62 4 8 - - 90 

14 2 62 4 8 - - 90 

Репродуктивна ендокринологія/ 

Ветеринарна ендокринологія / 

Клінічна та екологічна 

токсикологія 

16 6 42 12 6 8 - 90 

16 6 42 12 6 8 - 90 

16 6 42 12 6 8 - 90 

Хвороби бджіл / 

Хвороби хутрових звірів / 

Хвороби риб 

16 4 58 4 4 4 - 90 

16 4 58 4 4 4 - 90 

16 4 58 4 4 4 - 90 

Клінічна фармакологія 14 10 48 10 8 - - 90 

Лабораторна 

діагностика/ 

Хвороби лабораторних тварин / 

Хвороби екзотичних тварин та 

дикої фауни 

24 14 114 38 10 10 - 210 

24 14 114 38 10 10 - 210 

24 14 114 38 10 10 - 210 

Дерматологія/ 

Клінічна онкологія 

14 - 48 - 14 14 - 90 

14 - 48 - 14 14 - 90 

Ортопедія у коней / 

Неврологія дрібних тварин / 

Офтальмологія 

12 2 54 - 14 8 - 90 

12 2 54 - 14 8 - 90 

12 2 54 - 14 8 - 90 

с. Animal Production Тваринництво 

Гігієна тварин 16 - 56 48 - - - 120 

Біотехнологія та ветеринарна 

екологія 
14 42 34 - - - - 90 
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d. Food Safety and Quality, Veterinary Public Health and One Health Concept  

Безпечність, якість харчових продуктів, ветеринарне громадське здоров’я та 

концепція "Єдиного здоров’я"  

Біобезпека і біозахист / 

Біопрепарати 

12 6 54 18 - - - 90 

12 6 54 18 - - - 90 

Примітка. A: лекції; B: семінари; C: контрольоване самонавчання; D: лабораторна та 

описова робота, E: неклінічна робота на тваринах; F: клінічна робота на тваринах; G: 

інші; H: разом 
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Анотації вибіркових дисциплін 
 

A. Basic subjects Базові дисципліни 
 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Екологічний факультет 

Назва дисципліни 
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ 

ЗАХИСТ 

Викладачі  

Розпутній Олександр Іванович, доктор габілітований; 

Перцьовий Іван Васильович, PhD; 

Герасименко Віктор Юрійович, PhD. 

Форми навчання: Лекції / лабораторні 

Об’єм навчального навантаження: кредитів EСTS– 3 (90 год);  

Тижневе навантаження: 1 семестр – 3 (1/2);  

Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

1 курс, 1 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 
Не має 

Методи контролю знань залік 

Результати навчання та 

компетентності 

Студенти повинні знати і уміти: 

 

Знання: 

– законодавчих, нормативно-правових, технічних та 

санітарно-гігієнічних основ з безпеки життєдіяльності та 

цивільного захисту населення та працівників; 

 – методів аналізу та оцінки ризиків небезпек на робочих 

місцях та виробничих об’єктах;  

– методів прогнозування виникнення надзвичайних 

ситуацій, заходів щодо їх запобігання, захисту 

працівників, населення, матеріальних цінностей, 

локалізації та ліквідації їх наслідків. 

 

Вміння: 

– забезпечити ефективне управління питаннями безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту у межах своєї 

компетенції на посаді;  

– ідентифікувати шкідливі і небезпечні чинники в 

оточуючому середовищі та оцінювати їх вплив на здоров’я 

людини;  

– оцінювати санітарно-гігієнічні умови, ризики і рівень 
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безпеки праці;  

– обирати і використовувати засоби колективного та 

особистого захисту;  

– організовувати та проводити навчання з питань безпеки 

життєдіяльності, пожежної, техногенної безпеки та 

цивільного захисту;  

– оцінювати уражаючі фактори під час виникнення 

надзвичайних ситуацій та їх вплив на здоров’я людини;  

– розробляти заходи щодо попередження та зниження 

рівня травматизму і захворювань працівників, покращення 

умов і безпеки праці, плани попередження і ліквідації 

аварій. 

– надавати першу долікарську допомогу потерпілому.  

 

Опис дисципліни 

База проведення занять з 

дисципліни Аудиторії і лабораторія кафедри безпеки життєдіяльності 

Теми аудиторних занять – Безпека життєдіяльності населення та працівників як 

невід’ємна складова сталого розвитку людського 

суспільства; 

– Небезпеки та надзвичайні ситуації та їх оцінка і 

прогнозування; 

– Організація, управління, правове регулювання питань 

безпеки життєдіяльності та охорони праці; 

– Гігієна праці та запобігання професійним 

захворюванням у ветеринарній медицині; 

– Безпека праці під час лікування тварин, лабораторних 

дослідженнях та проведенні ветеринарно-санітарних 

заходів; 

– Пожежна безпека; 

– Цивільний захист як функція захисту населення, 

територій, навколишнього природного середовища та 

майна від надзвичайних ситуацій; 

– Єдина державна система цивільного захисту, її складові 

та режими функціонування; 

– Організація цивільного захисту на об’єкті господарської 

діяльності; 

– Захист населення, територій, навколишнього природного 

середовища та майна від надзвичайних ситуацій 

– Надання домедичної допомоги потерпілому 

Рекомендована література: 1. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / Зацарний 

В.В., Праховнік Н.А., Землянська О.В., Зацарна О.В. – К.: 

НТУУ КПІ ІЕЕ, 2016. – електронне видання. URL: 

http://ela.kpi.ua/kandle/123456789/18263.  

2. Цивільний захист. Навчальний посібник / Зеркалов Д.В., 

Міхеєв Ю. В., Праховник Н.А., Землянська О. В; під 

редакцією Д. В. Зеркалова. – К.: «Основа». 2014. – 234 с. 

3. Охорона праці та цивільний захист: Підручник / О.Г. 

Левченко [та ін.] ; під ред. О. Г. Левченка. – Київ: КПІ ім. 
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Ігоря Сікорського, 2019. – 420 с. 

4. Войналович О. В. Охорона праці у ветеринарній медицині: 

підручник / О. В. Войналович, Т. О. Білько, Є. І. Марчишина. 

– К. : Центр учбової літератури, 2016. – 554 с. 

5. Основи професійної безпеки та здоров’я людини : 

підручник / В. В. Березуцький [та ін.] ; під ред. проф. В. В. 

Березуцького. – Харків : НТУ ХПІ, 2018. – 553 с. 

6. Березуцький В. В. Ризик орієнтований підхід в охороні 

праці / В. В. Березуцький. – LAP, 2019. – 108 с.  

7. Безпека людини у сучасних умовах : монографія / В. В. 

Березуцький [та ін.] ; заг. ред. В. В. Березуцький. Нац. техн. 

ун-т Харківський політехн. ін-т. – Харків : ФОП Мезіна В., 

2018. – 208 с.  

8. Березуцький В. В. Небезпечні виробничі ризики та 

надійність : навч. посібник / В. В. Березуцький, М. І. 

Адаменко. – Харків : ФОП Панов А., 2016. – 385 с.  

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 
A 

лекції 
B 

семінари 
C 

самостійна 
D 

лабораторні 
E 

неклінічні з 
тваринами, 
макетами 

F 
клінічні з 
тваринами 

G 
інше 

H 
разом 

16 – 42 32 – – – 90 

 

Дата останньої модифікації 

програми 

28.08.2019 р. 

 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Екологічний факультет 

Назва дисципліни ОХОРОНА ПРАЦІ У ВЕТМЕДИЦИНІ 

Викладачі  

Розпутній Олександр Іванович, доктор габілітований; 

Перцьовий Іван Васильович, PhD; 

Герасименко Віктор Юрійович, PhD. 

Форми навчання: Лекції / лабораторні 

Об’єм навчального навантаження: кредитів EСTS– 3 (90 год);  

Тижневе навантаження: 1 семестр – 3 (1/2);  

Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

1 курс, 1 семестр 
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Передумови вивчення 

дисципліни 
не має 

Методи контролю знань залік 

Результати навчання та 

компетентності 

Студенти повинні знати і уміти: 

 

Знання: 

– законодавчих, нормативно-правових, технічних та 

санітарно-гігієнічних основ охорони праці та безпеки 

життєдіяльності; 

– методів аналізу та оцінки ризиків небезпек на робочих 

місцях та виробничих об’єктах;  

– методів прогнозування виникнення надзвичайних 

ситуацій, заходів щодо їх запобігання, захисту 

працівників, населення, матеріальних цінностей, 

локалізації та ліквідації їх наслідків. 

 

Вміння: 

– забезпечити ефективне управління охороною праці, 

пожежною і техногенною безпекою;  

– оцінювати санітарно-гігієнічні умови праці, ризики і 

рівень безпеки праці;  

– організовувати та проводити навчання з питань охорони 

праці, пожежної, техногенної безпеки; 

– розробляти заходи щодо попередження та зниження 

рівня травматизму і захворювань працівників, покращення 

умов і безпеки праці, плани попередження і ліквідації 

аварій. 

 

Опис дисципліни 

База проведення занять з 

дисципліни Аудиторії і лабораторія кафедри безпеки життєдіяльності 
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Теми аудиторних занять – Організація та управління охороною праці та безпекою 

життєдіяльності; 

– Правове регулювання питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності; 

– Гігієна праці та запобігання професійним 

захворюванням у ветеринарній медицині; 

– Безпека праці під час лікування тварин, лабораторних 

дослідження та проведення ветеринарно-санітарних 

заходів; 

– Пожежна та техногенна безпека; 

–  Небезпеки та надзвичайні ситуації: визначення, їх 

характеристика та класифікація; 

– Захист населення, територій, навколишнього природного 

середовища та майна від надзвичайних ситуацій; 

– Організація навчання та інструктажів з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності; 

 – Розроблення інструкцій з охорони праці; 

 – Колективний договір та розроблення заходів з охорони 

праці; 

– Розслідування нещасних випадків та професійних 

захворювань; 

– Визначення параметрів мікроклімату та освітленості 

приміщень; 

– Атестація робочих місць за умовами праці; 

– Забезпечення працівників засобами індивідуального 

захисту; 

– Безпека праці при лікуванні тварин та проведенні 

ветеринарно-санітарних заходів; 

– Безпека праці в лабораторіях ветеринарної медицини; 

– Розрахунок ризиків прояву джерел небезпеки; 

– Ідентифікація та декларування безпеки об'єктів 

підвищеної небезпеки; 

–  Розрахунок забезпечення об’єктів, приміщень та 

будівель первинними засобами пожежогасіння; 

– Організація та планування заходів захисту населення та 

територій в надзвичайних ситуаціях; 

– Надання домедичної допомоги потерпілому при 

нещасних випадках. 

Рекомендована література: 1. Войналович О. В. Охорона праці у ветеринарній медицині: 

навчальний підручник / О. В. Войналович, Т. О. Білько, Є. І. 

Марчишина. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 554 с. 

2. Березуцький В. В. Ризик орієнтований підхід в охороні 

праці / В. В. Березуцький. – Харків: LAP, 2019. – 108 с.  

3. Березуцький В. В. Небезпечні виробничі ризики та 

надійність : навч. посібник / В. В. Березуцький, М. І. 

Адаменко. – Харків : ФОП Панов А. М., 2016. – 385 с.  

4. Основи професійної безпеки та здоров’я людини : 

підручник / В. В. Березуцький [та ін.] ; під ред. проф. В. В. 

Березуцького. – Харків : НТУ ХПІ, 2018. – 553 с. 

5. Охорона праці та цивільний захист: Підручник / О.Г. 

Левченко [та ін.] ; під ред. О. Г. Левченка. – Київ: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2019. – 420 с. 
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6. Безпека людини у сучасних умовах : монографія / В. В. 

Березуцький [та ін.] ; заг. ред. В. В. Березуцький.. – Харків : 

ФОП Мезіна В. В., 2018. – 208 с.  

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 
A 

лекції 
B 

семінари 
C 

самостійна 
D 

лабораторні 
E 

неклінічні з 
тваринами, 
макетами 

F 
клінічні з 
тваринами 

G 
інше 

H 
разом 

16 – 42 32 – – – 90 

 

Дата останньої модифікації 

програми 

28.08.2019 р. 

 

 
Назва 

дисципліни 

ФІЛОСОФІЯ 

Викладач Мельник Людмила Миколаївна, Завідувачка кафедри теоретико-

правових та соціально-гуманітарних дисциплін; 

Ярмола Олександр Володимирович, доцент кафедри теоретико-

правових та соціально-гуманітарних дисциплін 

Курс та 

семестр, у 

якому 

планується 

вивчення 

дисципліни 

1 (2-й семестр) 

Факультети, 

студентам яких 

пропонується 

вивчати 

дисципліну 

Ветеринарна медицина 

Перелік 

компетентносте

й та 

відповідних 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:  

 

Знання 

 визначення основних філософських категорій і понять; 

 основний зміст тем усіх розділів програми; 

 орієнтуватися в традиціях філософського мислення сформованих 

в контексті світових, загально цивілізаційних вимірів. 

 

Уміння 

 - здійснювати аналіз освоєного матеріалу; 

 обстоювати власну точку зору на дискусійні проблеми як 

вітчизняної, так і зарубіжної філософської думки; 

 використовувати набуті філософські знання при аналізі 

світоглядно-методологічних проблем сучасного наукового 

пізнання; 

 формувати та обґрунтовувати власну позицію щодо актуальних 

проблем сьогодення. 
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Опис дисципліни 

Попередні 

умови, 

необхідні для 

вивчення 

дисципліни  

 

Історія та культура України і світу 

 

 

 

Максимальна 

кількість 

студентів, які 

можуть 

одночасно 

навчатися  

 

25 

 

 

 

Теми  

аудиторних 

занять 

Теми практичних занять: 

 

1. Філософська думка Стародавнього Сходу. 

2. Антична філософія. 

3. Філософія Середніх віків та доби Відродження. 

4. Німецька класична філософія. 

5. Некласична філософія ХІХ століття. 

6. Сучасна світова філософська думка. 

7. Історія української філософії. 

8. Діалектика 

9. Проблема свідомості у філософії. 

10. Наука як предмет філософського дослідження. 

11. Філософська антропологія. 

12.Соціальна філософія. 

13. Філософія культури. 

14. Філософське вчення про цінності 

15. Підсумкове заняття. Модульна контрольна робота. 

Виконання тестових завдань, написання есе. 

Рекомендован

а література: 

 

 1. Філософія історії: підручник /О.А. Габрієлян., І.І. Кальной – К.: 

Академвидав, 2011. – 213 с. 

2. Філософія: Підручник / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський 

В.Г. та ін. – К.: Либідь, 2010. – 408 с. Шифр Ю/Ф561 

3. Філософія як історія філософії: підручник / За ред. В.І.Ярошевця. – 

К.: Центр учбов. л-ри, 2012 – 648 с. 

4. Філософія [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Л. В. 

Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського]. – Х.: Фоліо, 2013. – 509 с. 

5. ПричепійЄ.М. Філософія: підручник /Є.М. Причепій, А.М.Черній, 

Л.А.Чекаль. – 4 вид., випр. – К.: Академвидав, 2015. – 592с 

6. Філософія [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Л. В.     

Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського]. – Х.: Фоліо, 2013. – 509 с. 

7. Щерба С. П. Філософія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

С. П. Щерба, О. А. Заглада; за ред. д-ра філос. наук, проф. С. П. Щерби. - 

Житомир : Полісся, 2012. - 547 с. 

8. Вовк В.М., Петрова Г.М., Чернєй В.В. Історія філософії: опорний 

конспект: К.: Атіка, 2012. – 275 с. 
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9. Головашенко І. О. Філософія [Текст] : навч. посіб. / І. О. 

Головашенко. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 200 с. 

10. Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій: навч. посібник. 

К.: Центр учбов. л-ри, 2012 – 416 с. Шифр Ю/Г-93 

Структура дисципліни за видами занять 

A 

лекції 

B 

семінари 

C 

самостійна 

D 

лабораторні 

E 

неклінічні 

з 

тваринами, 

макетами 

F 

клінічні з 

тваринами 

G 

інше 

H 

разом 

16 32 42     

90 

 (3 

кредити) 

 

Дата останньої 

модифікації програми 

27.08.2019 р. 

 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни 
ЕКОЛОГІЯ ТА ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

Викладачі  
Онищенко Любов Степанівна, старший викладач кафедри 

екології та біотехнології  

Форми навчання: Лекції/практичні 

Обʼєм навчального навантаження: кредитівEСTS–3 (90 год);  

Тижневе навантаження:3 семестр – 4 (1/3) 

Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

2 М курс, 3семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

«Загальна екологія», «Токсикологія»,  «Екологічна 

експертиза», «Економіка 

природокористування”,“Природоохоронне законодавство 

та екологічне право” 

Методи контролю знань 
Залік 

Результати навчання та 

компетентності 

Студенти повинні знати і уміти: 

Знання: 

- Знати та розуміти фундаментальні теоретичні основи 
екології, охорони довкілля; 

-специфіку аналізу потенційних небезпечних факторів 

(фізичні, хімічні та біологічні) у навколишньому 

середовищі та їх вплив на живі організми 

з урахуванням навантаження на навколишнє середовище 
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-структуру системи моніторингу навколишнього 

середовища; принципи здійснення моніторингу об’єктів 

навколишнього природного середовища; 

-знати інноваційні методи і підходи вирішення 

проблемних ситуацій в галузі навколишнього природного 

середовища. 

–знати методику оцінки екологічного впливу різних 

виробництв на навколишнє середовище; 

-заходи щодо захисту населення від хвороб спільних для 

тварин і людей.  

Вміння:  
Уміти використовувати концептуальні фундаментальні 

екологічні закономірності у професійній діяльності;                 

- уміти профілактувати заразні і незаразні хвороби, а 

також виробничі і технологічні процеси на підприємствах 

з урахуванням навантаження на навколишнє середовище   

-планувати виконання дослідницького завдання та 

формулювати висновки за його результатами;                       

-аналізувати результати власних досліджень і результати 

інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних 

знань щодо досліджуваної екологічної проблеми;                 

-оцінювати потенційний вплив техногенних 

об’єктів та господарської діяльності на довкілля;                  

-уміти розробляти заходи, спрямовані на захист населення 

від хвороб, спільних для тварин і людей. 

Опис дисципліни 

База проведення занять з 

дисципліни 
Аудиторії, лабораторія кафедри та ферми навчально-

дослідного господарства університету,  

Теми аудиторних занять 
Мікроорганізми у 

навколишньому середовищі                                    

- Визначення та основні поняття екології. Становлення 

екології. Завдання екології. Історія екології. Екологічні 

дослідження в Україні 

 -Загальна класифікація сучасних методів теоретичних та 

практичних досліджень елементів біосфери. 

- Поняття та властивості екосфери, принцип її розвитку як 

динамічної системи. Місце та відповідальність людини в 

екосфері  

-Основні джерела антропогенного забруднення довкілля. 

Види забруднення навколишнього природного 

середовища та напрямки його охорони. 

-Контроль і моніторинг природного середовища. Стан 

навколишнього природного середовища в Україні 

Ефективність заходів з охорони навколишнього 

природного середовища. 

-Оцінка забруднення атмосферного повітря, грунтів та 

Мікроорганізми у навколишньому середовищі                                   

водного середовища в умовах сільськогосподарських 

комплексів. 

-Екологічні проблеми використання ветиринарних 

препаратів (гормональні, антибіотики, пестециді, ножні 

вани з мідним купоросом  та формаліном тощо). 

-Поняття зміст і суб’єкти оцінки впливу на довкілля 
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-Поняття та визначення оцінки екологічних та 

економічних результатів природоохоронних заходів. 

-Вивчення загальних правил взяття, упаковки, пересилки 

досліджуваного матеріалу та загальна схема і порядок 

проведення еколого-токсикологічних досліджень                                                                                                                          

- Природні та антропогенні забруднення біосфери 

-Вивчиння  основних негативних наслідків впливу 

екологічних факторів на живий організм в системі 

«навколишнє середовище ― здоров’я  тварин» в умовах 

віварію БНАУ 

-Основні шляхи пристосування організмів до 

несприятливих умов середовища 

-Мікроорганізми у навколишньому середовищі                                    

-Форми антропогенного впливу на навколишнє 

середовище   

Біологічні загрози антропогенного походження                                

-Екологіні проблеми за відсутності місця для похованн 

(кремації) тіл домашніх тварин на прикладі міста Біла 

Церква 

-Екологічні методи дослідження 

- Методи контролю якості атмосферного повітря 

-Методи очищення води 

-Особливості знешкодження твердих промислових 

відходів 

- Визначення категорії небезпечності підприємств залежно 

від маси, виду та складу забруднюючих речовин, що 

викидаються в атмосферу 

- Ветеринарна екології в системі Програми ООН Єдине 

Здоров’я 

Визначення запаху та смаку води органолептичними 

методами  

-Визначення екологічного стану повітря 

-Виробництво екологічно безпечної продукції 

рослинництва та тваринництва                                                                                                   

- Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів 

ветлікарень            

                                             

рекомендована література: 1. Екологія та охорона навколишнього природного 

середовища :навч. посіб. / В. С. Джигирей. – 5-те вид., 

випр. і доп. – К. :Знання, 2007. – 422 с.                                 

2. Коваленко Г. Д. Основи екології : навч. посібн. / Г. Д. 

Коваленко, Г. С. Попенко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 228 с. 

3. Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля / С. 

М. Сухарев, С. Ю. Чудак, О. Ю. Сухарева. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2006. – 394 с.                         

4.Екологічна енциклопедія : у 3 т. / [редкол.: А. В. 

Толстоухов (гол. ред.) та ін.]. – К.:ТОВ «Центр екологічної 

освіти та інформації», 2008. – Т. 3: О–Я. – 472 с.    

5.Олійник Я. Б. Основи екології : підручник / Я. Б. 

Олійник, П. Г. Шищенко, О. П. Гавриленко. – К. : Знання, 

2012.-558с.                                                                                          

6.Адаменко Я.О. Оцінка впливів на навколишнє 
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середовище: навч. Посібник/ Я.О  Адаменко –              

Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014.-283с.. 

8.Душечкіна Н. Ю. Формування екологічного світогляду 

студентів : навч.-метод. забезп. / Н. Ю. Душечкіна. – 

Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. – 

42с 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 
A 

лекції 
B 

семінари 
C 

самостійна 
D 

лабораторні 
E 

неклінічні з 
тваринами, 
макетами 

F 
клінічні з 
тваринами 

G 
інше 

H 
разом 

14 42 34  - -  90 

 

Дата останньої модифікації 

програми 

20.03.2021 р. 

 

 

B. Specific veterinary subjects Спеціальні ветеринарні дисципліни 
 

a. Basic Sciences Основні науки 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Викладачі  
Микола Ніщеменко, доктор габілітований, DVM (гарант); 

Оксана Порошинська, PhD 

Форми навчання: Лекції/практичні 

Обʼєм навчального навантаження: кредитів EСTS–3 (90 год);  

Тижневе навантаження: 9 семестр – 3 (1/2);  

Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

5 курс, 9 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

«Біомедична статистика та інформатика», «Ветеринарний 

менеджмент», «Організація ветеринарної служби», 

«Ветеринарна клінічна біохімія», «Пропедевтика та 

діагностична візуалізація». 

Методи контролю знань 
Залік, виконання індивідуальних завдань (написання та 

захист рефератів та презентацій). 

Результати навчання та 

компетентності 

Студенти повинні знати і уміти: 

Знання: 

– способів аналізу, синтезу, пошуку, обробки та 

аналізу інформації; 

– основні методи наукових досліджень; 
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– методи оцінювання показників якості діяльності; 

– професійно-профільні знання зі структури 

професійної діяльності; 

– національні і міжнародні нормативно-правові акти.  

Вміння: 

–  аналізувати інформацію, приймати обґрунтовані 

рішення, уміти набувати сучасних знань;  

–  аналізувати наукову літературу, користуватися 

сучасними інформаційними ресурсами, 

перекладати з іноземної на державну мову та 

навпаки; 

– обирати тему досліджень, ставити експерименти, 

проводити аналіз, узагальнення та статистичну 

обробку отриманих даних, порівнювати їх з 

літературними даними; 

– збирати, оброблювати, аналізувати та 

систематизувати інформацію за напрямом 

виробничої і наукової діяльності. 

Опис дисципліни 

База проведення занять з 

дисципліни 
Лекційні аудиторії та практикуми кафедри.  

Теми аудиторних занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Основні етапи становлення науки в Україні. 

Методологічні основи наукового дослідження. Поняття 

про методологію  та методику наукового дослідження. 

 – Наука, як предмет пізнання діяльності. Мета, об’єкт та 

предмет науки. Наука і псевдонаука. Пізнання людиною 

навколишнього світу – індукція, дедукція, аналіз, синтез, 

абстрагування. 

– Вища освіта у країнах Західної Європи та України. 

Освіта і наука в США і Канаді.  

– Історія освітніх реформ, Болонська система освіти та 

цілі Болонської декларації. 

– Вибір теми наукових досліджень. Формулювання 

завдань та організація наукових досліджень. 

– Використання лабораторних тварин під час проведення 

досліджень. 

– Статистична обробка отриманих результатів 

дослідження. Економічна ефективність досліджень та її 

розрахунок. 

– Написання наукової магістерської роботи. Її складові 

частини, об’єм і окремі розділи. Поняття анотації, тези, 

статті та наукового звіту.  

Теми лекцій: 

- Вступна лекція: Основні етапи становлення науки в 

Україні. Методологічні основи наукового дослідження. 

Поняття про методологію  та методику наукового 

дослідження; 

- Вища освіта у країнах Західної Європи  Освіта і наука в 

США і Канаді; 

- Історія освітніх реформ, Болонська система освіти та цілі 
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Болонської де-кларації; 

- Вибір теми наукових досліджень. Формулювання 

завдань та організація наукових досліджень; 

- Використання лабораторних тварин під час проведення 

досліджень; 

- Статистична обробка отриманих результатів 

дослідження; 

- Статистична обробка отриманих результатів 

дослідження.  

Теми практичних занять: 

- Наука, як предмет пізнання діяльності. Мета, об’єкт 

та предмет науки. Наука і псевдонаука. Пізнання людиною 

навколишнього світу – індукція, дедукція, аналіз, синтез, 

абстрагування. Античні часи,   поява класичних наук та 

епохальних відкриттів ХVІІІ-ХІХ ст.З ародження 

ступеневої освіти.   Новітні університети Європи.  

- Болонська декларація про Європейський простір 

освіти та науки. Передумови прийняття декларації.  

Основні принципи організації навчального процесу за 

Болонською декларацією. Цілі Болонської декларації. 

Кредитно-модульна система навчання. Лісабонська 

конвенція про визнання кваліфікацій. Новий додаток до 

диплому випускника. 

- Розмір груп при проведенні дослідів на різних видах 

птиці. Тривалість дослідів на різних групах великої 

рогатої худоби, свиней та овець. Тривалість та об’єм 

клінічної перевірки результатів дослідів.  

- Виробнича перевірка наслідків досліджень. 

Принципи проведення дослідів з виробничої перевірки 

наслідків досліджень. Розмір груп при проведенні дослідів 

на різних вікових групах великої рогатої худоби, свиней та 

овець. 

- Використання комп’ютерних програм для 

статистичної обробки результатів наукових  досліджень. 

- Поняття анотації, тези, статті та наукового звіту. 

Значення окремих розділів наукової кваліфікаційної 

роботи. 

Рекомендована література: Яблонский В.А., Яблонська О.В., Плахтій П.Д. 

Наукознавство. Основи наукових досліджень у 

тваринництві та ветеринарній медицині. Камянець-

Подільський. «Медобори». 2001.- 244с. 

  Яблонский В.А., Яблонська О.В. Методи наукових 

досліджень у тваринництві та ветеринарній медицині. / 

Навчальний посібник для системи магістратури, 

аспірантури та докторантури. Четверте видання. – Київ. 

2012. –297 с. 

Кононенко В.К., Ібатулін І.І. Практикум з основ наукових 

досліджень у тваринництві. – 2003. – 133 с. 

 Методичні рекомендації для самостійної роботи з 

дисципліни «Методологія наукових досліджень» / М.П. 

Ніщеменко, В.І. Козій, О.А. Порошинська. Біла Церква, 

2019. – 14 с. 
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Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 
A 

лекції 
B 

семінари 
C 

самостійна 
D 

лабораторні 
E 

неклінічні з 
тваринами, 
макетами 

F 
клінічні з 
тваринами 

G 
інше 

H 
разом 

14 4 48 32    90 

Дата останньої модифікації 

програми 

28.08.2019 р. 

 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни ПРИКЛАДНА ЦИТОЛОГІЯ І ГІСТОЛОГІЯ 

Викладачі  Микола Утеченко, PhD, DVM 

Форми навчання: Лекції/лабораторні 

Обʼєм навчального навантаження: кредитів EKTS – 4 (120 год.);  

Тижневе навантаження:  

Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

2 курс, 4 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

“Анатомія тварин”, “Цитологія, гістологія, ембріологія”, 

“Фізіологія тварин”, “Патологічна фізіологія” 

Методи контролю знань Залік 

Результати навчання та 

компетентності 

Знання: 

– знати структурно-функціональну організацію живих 

організмів на мікро- та макроскопічному рівні 

– поглиблені знання з біології клітин (цитології); 

– поглиблені знання з органної гістології 

Вміння: 

– мати поглиблені практичні навички роботи зі 

світловим мікроскопом 

– вміти інтерпритувати результати цитології, гістології. 

 

Опис дисципліни 

База проведення занять з 

дисципліни 
Аудиторії, лабораторія гістологічних досліджень 

Теми аудиторних занять Теми лекцій: 

– Біологія клітин (цитологія) як основа сучасних 

біологічних знань. Біобезпека. 

– Техніка взяття цитологічного та гістологічного 

матеріалу. 

– Методи цитологічних, гістологічних досліджень. 

– Приготування цитологічних, гістологічних 

препаратів. 
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– Підготовка матеріалу для цитологічних досліджень. 

Фарбування препаратів. 

– Органні цитологічні, гістологічні дослідження. 

– Цитологічні, гістологічні дослідження окремих 

інфекційних організмів. 

– Загальні принципи інтерпретації цитологічних, 

гістологічних препаратів. 

 

 Теми лабораторних занять: 

– Предмет і задачі біології клітин (цитології). 

Актуальні проблеми, якими займається сучасна цитологія.  

Біобезпека. 

– Будова світлового мікроскопа. Правила роботи зі 

світловим мікроскопом.  

– Види цитологічних препаратів. 

– Види матеріалу для цитологічних досліджень. 

Правила взяття матеріалу.  

– Методи прижиттєвого дослідження клітин.  

– Техніка відбору цитологічного та гістологічного 

матеріалу. 

– Загальні принципи інтерпретації цитологічних, 

гістологічних препаратів. 

– Цитологічне дослідження:  

лімфоїдної тканини; 

шкірних і підшкірних ушкоджень; 

респіраторної системи; 

сіновіальної рідини; 

очей та придаткових структур; 

сечового тракту; 

печінки, підшлункової залози та травного тракту; 

залоз внутрішньої секреції; 

репродуктивної системи; 

пошкодженої молочної залози; 

оцінка випотів порожнин тіла; 

– Загальні принципи цитологічного дослідження 

окремих інфекційних організмів. 

– Цитологічне, гістологічне дослідження: 

бактеріальних інфекцій; 

вірусних інфекцій; 

грибкових інфекцій; 

протозойних, паразитарних інфекцій. 

 

Рекомендована література: 1. Дзержинський М.Е. та ін. Загальна цитологія і 

гістологія. – К., 2010. 

2. Гистология. / Под ред. Афанасьева Ю.И., Юриной 

Н.А. – М.: Медицина, 2002. 

3. БиковВ. Л. Цитология и общая гистология. — СПб., 

1999.  – 152 с. 

4. Цитологические исследования у собак и кошек. 

Справочное руководство / Под одщей редак. Дж. Данна / 

Пер. С англ. Е. Поляковой. М.: ”Аквариум Принт”, 2016 – 

256 с. 
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5. Горальський Л.П. Основи гістологічної техніки і 

морфо-функціональні методи дослідження у нормі та при 

патології / Л. П. Горальський, В. Т. Хомич, О. І. 

Кононський. - Житомир : „Полісся”, 2005 - 288 с. 

 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 

Предмет A B C D E F G H 

Прикладна 

цитологія і 

гістологія 

16  56 20  28 - 120 
4 

кредити 
 

 

Дата останньої модифікації 

програми 

28.08.2019 р. 

 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Екологічний факультет 

Назва дисципліни РАДІОБІОЛОГІЯ 

Викладачі  

Розпутній Олександр Іванович, доктор габілітований; 

Перцьовий Іван Васильович,PhD; 

Герасименко Віктор Юрійович,PhD. 

Форми навчання: Лекції/лабораторні 

Об’єм навчального навантаження: кредитівEСTS– 3 (90 год);  

Тижневе навантаження:6 семестр – 2 (1/1);  

Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

3 курс, 6 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

«Біофізика», «Хімія»,«Анатомія тварин», «Цитологія, 

гістологія, ембріологія», «Генетика та молекулярна біологія 

клітини», «Фізіологія тварин» 

Методи контролю знань залік 

Результати навчання та 

компетентності 

Студенти повинні знати і уміти: 

 

Знання: 

– закономірностей міграції радіонуклідів трофічними 

ланцюгами екосистем, їх накопичення в кормах, організмі 

тварин, молоці, м’ясі та іншій продукції тваринництва і 

рослинництва; 

– принципів та заходів ведення аграрного виробництва на 

радіоактивно забруднених територіях; 

– впливу іонізуючих випромінювань на організм тварини; 
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– нормативно-правового регулювання у сфері радіаційної 

безпеки та поводження з радіоактивними відходами; 

– нормування вмісту радіонуклідів у продовольчій 

продукції та іншій продукції рослинництва й 

тваринництва, питній воді; 

– принципів та заходів радіаційної безпеки при роботі з 

джерелами іонізуючих випромінювань та радіоактивними 

речовинами. 

 

Вміння: 

– проводити дозиметричні, радіометричні та 

спектрометричні дослідження продовольчої продукції, 

продукції рослинництва і тваринництва та об’єктів 

навколишнього природного середовища; 

– проводити оцінку радіоекологічного стану об’єктів 

навколишнього середовища та радіаційної ситуації на 

територіях, що зазнали радіоактивного забруднених 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

– проводити ветеринарно-санітарну оцінку продукції 

тваринництва при радіаційному опроміненні тварин та 

уражені їх інкорпорованими радіонуклідами; 

– прогнозувати накопичення радіонуклідів у продукції 

рослинництва й тваринництва та розробляти заходи по 

веденню аграрного виробництва на радіоактивно 

забруднених територіях. 

 

Опис дисципліни 

База проведення занять з 

дисципліни Аудиторії і лабораторія кафедри безпеки життєдіяльності 
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Теми аудиторних занять – Поняття про радіобіологію та її завдання; 

– Основні закономірності радіоактивних перетворень ядер 

атомів; 

–Методи реєстрації іонізуючих випромінювань; 

– Біологічна дія іонізуючих випромінювань; 

– Міграція радіоактивних елементів в біосфері та їх 

метаболізм в організмі тварин; 

– Ведення сільськогосподарського виробництва на 

територіях, що зазнали радіоактивного забруднення 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

– Радіологічний контроль продовольчої продукції та 

об’єктів навколишнього середовища; 

– Використанняджерел іонізуючихвипромінювань у 

ветеринарній медициніта тваринництві; 

– Ознайомлення з обладнанням, правилами безпеки та 

поводження з джерелами іонізуючих випромінювань в 

радіологічних лабораторіях; 

– Розрахунок активності радіонуклідів та доз іонізуючих 

випромінювань; 

– Ознайомлення із загальною характеристикою, будовою 

та принципом роботи приладів радіаційного контролю; 

– Визначення потужності дози гамма випромінювання у 

приміщенні та на відкритій місцевості; 

– Відбір та підготовка зразків для проведення 

радіометричних та спектрометричних досліджень; 

– Визначення активності 137Cs у продовольчій продукції, 

ґрунтах на «УСК Гамма Плюс», «РУБ-01П6», «РУГ-Р». 

– Визначення активності 90Sr у продовольчій продукції та 

ґрунтах на «УСК Гамма Плюс». 

– Прогнозування активності 137Cs і 90Sr у продукції 

рослинництва і тваринництва отриманої на радіоактивно 

забруднених територіях. 

Р67–69 рекомендована 

література: 

1. Гудков І.М. Радіобіологія: Підручник – К.: НУБіПУ – 

2016. – 485 с. 

2. Гудков І.М. Сільськогосподарська радіоекологія: 

підручник / Гудков І.М., Гайченко В.А., Кашпаров В.О. –К.: 

Ліра-К, 2017. –268 с. 

3. Практикум з радіобіології та радіоекології / Гайченко В.А., 

Гудков І.М., Кашпаров В.О., Лазарєв М.М., Кіцно В.О. К.: 

Кондор, 2010 р. – 282 с. 

4. Natural and induced radioactivity in food. International Atomic 

Energy Agency, VIENNA, 2002, 136p. 

5. Radiation biology: a handbook for teachers and students. 

International Atomic Energy Agency, VIENNA, 2010, 150 p. 

6. Chernobyl: 30 Years of Radioactive Contamination Legacy. 

Report.Lead writer and coordination of report: Prof. Valerii 

Kashparov, Kyiv, 2016, 59 p. 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 
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A 

лекції 
B 

семінари 
C 

самостійна 
D 

лабораторні 
E 

неклінічні 
з 

тваринами, 
макетами 

F 
клінічні з 
тваринами 

G 
інше 

H 
разом 

16 – 58 16 – – – 90 

 

Дата останньої модифікації 

програми 

28.08.2019 р. 

 

 

Назва університету: Білоцерківський національно аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни РЕНТГЕНОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ 

Викладачі: Микола Ільніцький, доктор габілітований  DVM (гарант). 

Форми навчання: Лекції/ практичні 

Об’єм навчального навантаження: кредиті EKTS -3 (90 год.) 

Тижневе навантаження: 

Присутність студентів: обов’язкова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

3 курс – VI семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

Для вивчення дисципліни “Анатомії тварин ” студенти 

повинні мати базову підготовку з зоології і загальної  

біології, на базі середньої освіти. 

Методи  контролю знань Залік,  

 Результати навчання та 

компетентності  

Студенти повинні знати: особливості будови всіх 

органів та їх систем і апаратів свійських тварин;  

закономірності рентгенодіагностики органів, їх 

систем і апаратів  у онто та філогенезі;  ділянки тіла 

тварин, топографію та взаємоположення органів у цих 

ділянках. 

та вміти: визначати видову приналежність окремих 

органів свійських тварин; визначати місцеположення 

окремих органів у різних ділянках тіла тварин. 

Опис дисципліни 

База проведення знань з 

дисципліни 
Аудиторії, прозекторії, анатомічний музей, рентгенкабінет 
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Теми аудиторних занять Теми лекцій: 

1. Фізичні і технологічні основи променевих методів 

діагностики з використанням іонізуючого 

випромінювання. 

2. Фізичні і технологічні основи променевих методів 

діагностики з використанням неіонізуючого 

випромінювання. 

3. Променева діагностика  захворювань опорно-

рухової системи. 

4. Променева діагностика захворювань органів 

дихання. 

5. Променева діагностика захворювань серцево-

судинної системи. 

6. Променева діагностика захворювань шлунково-

кишкового тракту. 

7. Променева діагностика захворювань шлунково-

кишкового тракту. 

8. Променева діагностика захворювань сечовидільної 

системи. 

 Теми практичних занять: 

1. Організація роботи та оснащення відділення 

(кабінету) рентгенодіагностики. Технологічні 

основи рентгенодіагностики. 

2. Організація роботи та оснащення відділення 

(кабінету) ультразвукової діагностики. 

Технологічні основи ультразвукової діагностики. 

3. Підсумкове заняття з розділу «Фізичні і 

технологічні основи променевої діагностики». 

4. Променева діагностика травматичних пошкоджень  

опорно-рухової системи. 

5. Променева діагностика запальних захворювань та 

пухлини опорно-рухової системи. 

6. Променева діагностика захворювань черепа і 

головного мозку. 

7. Променева діагностика хребта і спинного мозку. 

8. Променева діагностика органів дихання. Променева 

пухлин легень. 

Рекомендована література: 1. Рентгенодіагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. 

вищ. мед. навч. закл/ За заг. ред. В.І. Мілька.- 

Вінниця : Нова книга, 2005. - 352 с. 

2. І. Пулюй. Збірник праць. — К.: Рада, 1996. — 712 с. 

3. Rafael Gualla / «Pulujisieren» statt «Röntgenisieren» // 

Wochenendbeilage der «Oberösterreichischen 

Nachrichten», 3. Februar 1962. 

4. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за 

ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий 

дім, 2004—2013. 

Мова викладання  Українська 

Структура дисципліни за видами занять 

A 

Лекції 

B 

Семінари 

C 

Самостійна 

D 

Практичні 

E 

Не клінічні 

F 

Клінічні 

Н 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%BC
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16 4 58 12   

90 годин 

(3 

кредити) 

 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни ВЕТЕРИНАРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Викладачі  Тарас Царенко, PhD, DVM, Sergiy Bilyk, PhD, DVM 

Форми навчання: Лекції/практичні/семінари 

Об’єм навчального навантаження: кредитів EСTS  – 3 (90 год.);  

Тижневе навантаження: 5 семестр –  на два тижня 6 годин (2 лекції / 4 практичних або 

семінари) 

Присутність студента: вибіркова 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення дисципліни 

3 курс, 5 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

«Вступ у спеціальність», «Українська мова (за проф. 

спрямуванням)», «Іноземна мова (за проф. спрямуванням)», 

«Історія та культура України», «Філософія», «Професійна етика 

з основами біобезпеки та біоетики» 

Методи контролю 

знань 
залік 

Результати навчання 

та компетентності 

Студенти повинні знати і уміти: 

Знання: 

- знати способи аналізу, синтезу та подальшого сучасного 

навчання з підприємництва та управління підприємствами і 

бізнесом. Знати способи пошуку, обробки та аналізу інформації. 

- мати глибокі знання в галузі інформаційних і комунікаційних 

технологій, що застосовуються у професій діяльності. Знати 

комп’ютерні системи обліку та управління ветеринарними 

установами. 

- знати основні методи наукових досліджень. Мати глибокі 

знання специфіки своєї професії у частині ветеринарного 

підприємництва. Знати методи оцінювання показників якості 

комерційної діяльності ветеринарного підприємництва. 

- знання посадових обов’язків керівників ветеринарних 

підприємств та шляхів виконання поставлених завдань. 

Вміння: 

- вміти складати договори, оформляти первинні документи 

бухгалтерського обліку та розпорядчі документи; 

- вміти організувати фінансування у сфері ветеринарного 

бізнесу з урахуванням ризиків; 

- вміти організувати управління організацією на структурному, 

функціональному та особистісному рівнях; 

- вміти управляти  рухом інформації та її використанням у 
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ветеринарних установах; 

- вміти організовувати маркетингову діяльність ветеринарного 

підприємства на основі маркетингових досліджень; 

- вміти застосовувати прийоми та способи реклами і 

стимулювання збуту; 

- вміти складати  бізнес-план; 

- дотримуючись юридичних норм, нести відповідальність за 

прийняття обґрунтованих рішень і дій щодо правильності 

використання виробничого потенціалу у галузі ветеринарної 

медицини. 

 

Опис дисципліни 

База проведення 

занять з дисципліни 
Навчальні аудиторії, комп’ютерні класи. 

Теми аудиторних 

занять 

Лекції. 

Модуль І. 

ПІДПРИЄМНИЦТВО  У  ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ 

Тема 1. Підприємницька ідея у ветеринарній діяльності. 

Механізм створення власної справи.   

Тема 2. Правові основи ветеринарного підприємництва. 

Організаційно-правові форми ветеринарного бізнесу. Ризики 

ветеринарного підприємництва.  

Модуль ІІ. 

МЕНЕДЖМЕНТ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ 

Тема 3. Предмет і еволюція менеджменту. Поняття організації 

Інформація та комунікації. 

Тема 4. Функції менеджменту. Управління трудовими 

ресурсами та конфліктами.  

Модуль ІІІ. 

МАРКЕТИНГ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ 

Тема 5. Предмет маркетингу. Вивчення ринку ветеринарних 

товарів і послуг.  

Тема 6. Ветеринарні товари і послуги. Формування попиту та 

стимулювання збуту.  

Тема 7. Бізнес-планування у ветеринарному підприємництві.  

 

 Практичні заняття: 

 

Модуль І. 

ПІДПРИЄМНИЦТВО  У  ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ 

Тема 1. Підприємницька ідея у ветеринарній діяльності.  

Оцінка здатності особи здійснювати підприємницьку діяльність. 

Механізм створення власної справи.  Правові основи 

ветеринарного підприємництва. Цивільне  законодавство  

України. Господарське  законодавство  України.  Ветеринарне 

законодавство  України.  Порядок  ліцензування  ветеринарної  

діяльності.  Порядок  державної реєстрації  підприємницької  

діяльності.  Права  і  обов’язки  підприємця-лікаря  ветеринарної 

медицини.  

Тема 2. Організаційно-правові форми ветеринарного бізнесу.  

Види  підприємницьких ветеринарних  закладів.  Установчі  



28 

 

документи  різних  ветеринарних закладів різних організаційно-

правових форм. Об’єднання юридичних осіб. Джерела 

фінансування підприємницької ветеринарної діяльності. 

Послуги банків. Кредитування. Бухгалтерський облік у 

підприємницьких  ветеринарних  закладах.  Господарська  

діяльність.  Напрями  господарської діяльності лікаря-

підприємця. Договори та договірні відносини у підприємницькій 

ветеринарній діяльності.  Договір  купівлі-продажу.  Договір  

про  надання  послуг.  Абонемент  на  гарантоване ветеринарне 

обслуговування.  

Тема 3. Ризики ветеринарного підприємництва.  

Джерела ризиків для ветеринарного підприємця. Класифікація 

втрат. Класифікація ризиків. Методи запобігання втратам та 

зменшення ризиків.  

Тема 4. Семінар 

Модуль ІІ. 

МЕНЕДЖМЕНТ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ 

Тема 5. Предмет і еволюція менеджменту.  

Категорії менеджменту. Менеджмент та його складові. Рівні 

управління. Види менеджменту. Виробничий  та  фінансовий  

менеджмент. Історичний  розвиток  менеджменту.  Класична  та 

неокласична  теорії  менеджменту. Наукові  школи  і  концепції 

менеджменту.  Сучасні  концепції менеджменту.  Особливості  

американського,  європейського  та  японського  менеджменту. 

Особливості менеджменту в державних установах. Поняття 

організації. Організація як об’єкт управління. Організаційна 

структура закладу. Організація як процес. Складові  

організаційного  процесу.  Класична,  поведінкова  та  сучасна  

теорії  організації. Основи організаційного проектування. Типи 

організаційних структур.   

Тема 6. Функції менеджменту.  

Загальне  поняття функцій менеджменту. Основні функції 

менеджменту та їх взаємозв'язок. Функції  менеджменту:  

встановлення  мети,    планування,  розробка  і  прийняття  

управлінських рішень,  організація  виконання,  оперативний  

вплив,  мотивація,  контроль.  Менеджер  в  системі управління 

ветеринарного підприємства. Зміст, мета, предмет, засоби та 

продукт  управлінської праці.  Місце  менеджера  в  організації.  

Роль  менеджера  в  організації.  Середовище  діяльності 

менеджера. Професійні  і  особисті  якості  менеджера.  

Підготовка  менеджерів  для  ветеринарних закладів.  

Тема 7. Інформація та комунікації.  

Поняття про інформацію і її рух. Класифікація видів інформації. 

Комунікаційний процес. Види комунікацій. Управління 

комунікаціями в організації.  

Тема 8. Управління трудовими ресурсами та конфліктами.  

Планування  забезпечення  людськими  ресурсами.  Підбір  

персоналу. Поняття  трудового колективу. Зміст  процесу  

управління  людьми. Методи  управління  трудовим  

колективом. Стилі управління. Конфлікти та  їх види. 

Управління конфліктами.   

Тема 9. Семінар. 
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Модуль ІІІ. 

МАРКЕТИНГ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ 

Тема 10. Предмет маркетингу.  

Предмет,  цілі,  завдання  маркетингу  у  ветеринарному  

підприємництві.  Еволюція маркетингу. Категорії маркетингу. 

Концепції маркетингу. Види маркетингу залежно від попиту. 

Маркетингове середовище підприємницького ветеринарного 

закладу. Комплекси маркетингу 4Р та 4С.  

Тема 11. Вивчення ринку ветеринарних товарів і послуг.  

Сучасний стан ринку ветеринарних препаратів України. Ринок 

ветеринарних послуг. Суть, завдання  та  роль  маркетингових  

досліджень  ринку  ветеринарних  товарів  і  послуг.  Організація 

маркетингових  досліджень.  Технології  маркетингових  

досліджень.  Система  маркетингової інформації. Сегментація 

ринку. Способи охоплення ринку. визначення ємкості ринку.  

Ветеринарні товари і послуги.  Категорії  товар  і  послуга.  

Ринкова  атрибутика  товару.  Конкурентоспроможність  товару. 

Позиціонування товару. Життєвий цикл товару. Розрахунок 

точки беззбитковості. Створення та виведення  на  ринок  нового  

ветеринарного  препарату.  Оптова  і  роздрібна  торгівля. 

Конкурентоспроможна ветеринарна послуга.   

Тема 12. Формування попиту та стимулювання збуту.  

Сутність поняття «реклама» та її значення  у  ветеринарному  

підприємництві.  Завдання  реклами.  Процес  рекламування  та  

його елементи.  Принципи  створення  рекламного  звернення.  

Організація  рекламної  компанії. Класифікація  реклами.  

Пропаганда  та PR  (піар).  Завдання  стимулювання  збуту.  

Методи стимулювання  збуту.  Ціноутворення  на  ветеринарні  

товари  і  послуги. Ціноутворення  як маркетинговий  фактор.  

Державне  регулювання  цін.  Вартісні  та  маркетингові  методи 

ціноутворення. Цінова еластичність попиту. Особливості 

маркетингу у галузях ветеринарного підприємництва. 

Маркетинг  у  роботі  ветеринарної  клініки  для  дрібних  

тварин.  Маркетинг  у діяльності  ветеринарного  лікаря-

підприємця  у  сільській  місцевості.  маркетинг  у  ветеринарних 

аптеках. Маркетинг у оптовій торгівлі ветеринарними 

препаратами, кормами, обладнанням тощо. Маркетингові заходи 

за організації ветеринарного консалтингу.   

Тема 13. Бізнес-планування у ветеринарному підприємництві.  

Сутність  та  завдання  бізнес-плану.  Функції  бізнес-плану.  

Загальні  правила  бізнес-планування. Інформаційне  поле  

бізнес-планування.  Технологія  складання  та  структура  бізнес-

плану. 

Тема 14. Семінар. 

Рекомендована 

література: 

1. Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині: навч. 

посіб. / Л.Є. Корнієнко, Б.М. Ярчук, Р.В. Тирсін, Т.М. Царенко, 

Т.В. Сокольська. – К.: Аграрна освіта, 2013. – 349 с. 

2. Филип Котлер. Маркетинг менеджмент. Экспресс–курс / 

СПб.: Питер, 2004.– 496 с. 

3. Бусол В.О. Приватна практика. Перші кроки / Бусол В.О., 

В.В. Власенко, В.Т. Лісовенко, А.М. Трохимчук / Науково–
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практичне видання. – Вінниця, 2004. – 179с. 

4. Панасова Т.Г. Розробка та маркетинг 

конкурентоспроможних ветеринарних послуг. Методичні 

рекомендації. – Полтава, 2009.–34 с. 

5. Левківський Д.М. Механізм створення власного бізнесу у 

ветеринарній медицині. Методичні вказівки.–Львів, 2008.–24 с. 

6. Пасков П.П. Менеджмент ветеринарного бизнеса. Часть 1–

М.: МісгоУеt, 2004.–301 с. 

7. Пасков П.П. Менеджмент ветеринарного бизнеса. Часть 2–

М.: МісгоVеt, 2004.–286 с. 

8. The Business Side of Veterinary Medicine: What Veterinary 

Schools Don't Teach You / M Duffy Jones, Tom Harbin., Mill City 

Press, 2017.– 178 p. 

 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 

Предмет A B C D E F G H 

Ветеринарний 

менеджмент 

14 6 48 22 - - - 90 

(3 кредити) 
A: лекції; B: семінари; C: контрольоване самонавчання; D: лабораторна та описова робота, 

E: неклінічна робота на тваринах; F: клінічна робота на тваринах; G: інші (вкажіть); H: разом 

Дата останньої модифікації 

програми 

Розроблена вперше у 2020-2021 н. р. 

 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни 
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕНЕДЖМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ 

КЛІНІКИ 

Викладачі  Тарас Царенко, PhD, DVM, Sergiy Bilyk, PhD, DVM 

Форми навчання: Лекції/практичні/семінари 

Об’єм навчального навантаження: кредитів EСTS  – 3 (90 год.);  

Тижневе навантаження: 5 семестр –  на два тижня 6 годин (2 лекції / 4 практичних або 

семінари) 

Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення дисципліни 

3 курс, 5 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

«Вступ у спеціальність», «Українська мова (за проф. 

спрямуванням)», «Іноземна мова (за проф. спрямуванням)», 

«Історія та культура України», «Філософія», «Професійна етика 

з основами біобезпеки та біоетики» 

Методи контролю 

знань 
залік 

Результати навчання Студенти повинні знати і уміти: 
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та компетентності Знання: 

- знати способи аналізу, синтезу та подальшого сучасного 

навчання з управління ветеринарною клінікою. Знати способи 

пошуку, обробки та аналізу інформації;\знати нормативні 

документи та процедури створення і діяльності ветеринарної 

клініки; 

- знати основи бізнес-планування, бюджетування, 

бухгалтерського обліку та економіки ветеринарних клінік; 

- знати комп’ютерні системи для ветеринарних клінік; 

- знання посадових обов’язків та функцій персоналу 

ветеринарної клініки; 

- знати вимоги до зберігання та використанні медикаментів у 

ветеринарних клініках; 

- знати основні типи ветеринарного обладнання та його 

використання у ветеринарних клініках. 

Вміння: 

- вміти створювати приватну практику та юридичні особи для 

ветеринарного бізнесу; 

- вміти аналізувати та використовувати у діяльності 

ветеринарної клініки результати маркетингових досліджень; 

- вміти управляти персоналом ветеринарної клініки; 

- вміти організовувати зберігання та використання 

ветеринарних препаратів у клініці; 

- вміти підбирати та використовувати ветеринарне обладнання 

відповідно профілю клініки; 

- вміти складати  бізнес-план ветеринарної клініки; 

Опис дисципліни 

База проведення 

занять з дисципліни 
Навчальні аудиторії, комп’ютерні класи. 

Теми аудиторних 

занять 

Лекції. 

Тема 1. Створення клініки – початок практики. Типи та 

організаційно-правові форми ветеринарного бізнесу.   

Тема 2. Оцінка клієнтської бази, залученість до місцевої 

громади. Імідж клініки. Комунікація та навчання клієнтів. 

Безпека клієнтів та персоналу. 

Тема 3. Персонал клінік: лікарі, лаборанти, асистенти, 

адміністратори, менеджмент. Підбір, навчання, мотивація, 

звільнення персоналу. 

Тема 4. Типи клінік. Організація простору, графіки роботи, 

облік складу, комп’ютерні системи. Ефективне управління 

клінікою.  

Тема 5. Аптека у клініці, ліцензування, постачання, облік руху 

та списання медикаментів.  

Тема 6. Ветеринарне обладнання. Підбір та використання 

обладнання. Створення профілю клініки.  

Тема 7. Бізнес-планування, маркетинг, фінансування, бюджет, 

ціноутворення, податки, страхування у клініці.  

 

 Практичні заняття: 

Тема 1. Підприємницька ідея у ветеринарній діяльності.  

Створення клініки – початок практики. Механізм створення 
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власної справи.  Правові основи ветеринарного підприємництва. 

Цивільне  законодавство  України. Господарське  законодавство  

України.  Ветеринарне законодавство  України.  Порядок  

ліцензування  ветеринарної  діяльності.  Порядок  державної 

реєстрації  підприємницької  діяльності.  Права  і  обов’язки  

підприємця-лікаря  ветеринарної медицини.  

Тема 2. Типи та організаційно-правові форми ветеринарного 

бізнесу. Партнерство.  Установчі  документи  різних  

організаційно-правових форм. Реєстрація приватного 

підприємця або юридичної особи. 

Тема 3. Оцінка клієнтської бази, залученість до місцевої 

громади. Імідж клініки. Комунікація та навчання клієнтів. 

Безпека клієнтів та персоналу.  

Тема 4. Семінар 

Тема 5. Персонал клінік: лікарі, лаборанти, асистенти, 

адміністратори, менеджмент. Їх роль та посадові обов’язки. 

Тема 6. Підбір, навчання, мотивація, звільнення персоналу. 

Трудові відносини. Спеціалізація. Європейська система 

ветеринарної спеціалізації (EBVS). 

Тема 7. Типи клінік. Організація простору, графіки роботи, 

облік складу, комп’ютерні системи. Асортимент послуг. Центр 

здоров’я тварин – комплексний ветеринарний бізнес. 

Тема 8. Ефективне управління клінікою. Структурна, 

функціональна та особистісна складова менеджменту. 

Тема 9. Аптека у клініці, вимоги до аптеки,  постачання, 

зберігання, ефективне використання медикаментів. Облік руху 

та списання медикаментів. Комп’ютерні системи обліку складу. 

Ліцензія на прекурсори та наркотичні речовини. 

Тема 10. Обладнання у клініці. Можливості та організація 

ефективного використання. Профіль клініки. 

Тема 11. Семінар. 

 Тема 12. Маркетинг ветеринарних послуг. Ціноутворення. 

Бюджет. Фінансування. Податки. Страхування. Реклама та 

просування. 

Тема 13. Бізнес-планування у ветеринарній клініці. Функції  

бізнес-плану, правила складання та використання. 

Тема 14. Семінар. 

Рекомендована 

література: 

9. Veterinary Practice Management. 2nd Edition: A Practical 

Guide / Maggie Shilcock, Georgina Stutchfield, Saunders Ltd., 

2008.– 256 p. 

10. Veterinary Practice Management, Third Edition / Dixon 

Gunn, John Bower, John Gripper, Peter Gripper, Blackwell Science 

Ltd, 2001.– 254 p. 

11. Opperman Mark. The Art of Veterinary Practice 

Management, Advanstar Communications, 1999.– 240 c. 

12. The Business Side of Veterinary Medicine: What 

Veterinary Schools Don't Teach You / M Duffy Jones, Tom Harbin., 

Mill City Press, 2017.– 178 p. 

13. Ackerman Lowell. Blackwell's Five-Minute Veterinary 

Practice Management Consult: 2nd Edition, John Wiley & Sons Inc, 

2013. – 808 р. 

14. Prendergast Heather. Front Office Management for the 

https://www.bookdepository.com/author/Lowell-Ackerman
https://www.bookdepository.com/publishers/John-Wiley-Sons-Inc
https://www.bookdepository.com/author/Heather-Prendergast
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Veterinary Team, 2nd Edition, Elsevier - Health Sciences Division, 

2014. – 483 р. 

15. Donnelly Amanda L. 101 Veterinary Practice Management 

Questions Answered, AAHA Press. –2010.  – 204 р. 

16. Heinke Marsha L., Practice Made Perfect: A Complete 

Guide to Veterinary Practice Management, 2nd Edition, AAHA 

Press,2012 – 584 p. 

17. Панасова Т.Г. Розробка та маркетинг 

конкурентоспроможних ветеринарних послуг. Методичні 

рекомендації. – Полтава, 2009.–34 с. 

18. Пасков П.П. Менеджмент ветеринарного бизнеса. 

Часть 1–М.: МісгоУеt, 2004.–301 с. 

19. Пасков П.П. Менеджмент ветеринарного бизнеса. 

Часть 2–М.: МісгоVеt, 2004.–286 с. 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 

Предмет A B C D E F G H 

Ветеринарна 

епідеміологія 

14 6 48 22 - - - 120 

(3 кредити) 
A: лекції; B: семінари; C: контрольоване самонавчання; D: лабораторна та описова робота, 

E: неклінічна робота на тваринах; F: клінічна робота на тваринах; G: інші (вкажіть); H: разом 

Дата останньої модифікації 

програми 

Розроблена вперше у 2020-2021 н. р. 

 

 
Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни ХАРЧОВА ХІМІЯ 

 

Викладач 

Аліна Вовкогон, PhD, DAg 

Роль Наталія Валеріївна PhD 

Форми навчання: Лекції/практичні 

Об'єм навчального навантаження: кредитів ECTS – 3 (90 год) 

Тижневе навантаження : 4 семестр – 2 год  

Курс та семестр , у якому 

планується вивчення 

дисципліни  

 

2, 4 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

«Хімія», «Фізика», «Мікробіологія» 

Методи контролю знань Іспит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом навчання дисципліни є набуття студентами 

таких знань і умінь: 

Знання: 

 Знати будову, властивості та біологічне значення 

макронутрієнтів та мікронутрієнтів. 

 Особливості хімічних перетворень білків, 

вуглеводів, ліпідів і мінеральних елементів, які 

відбуваються під час технологічного процесу 

виробництва, зберігання та використання харчових 

продуктів. 

Вміння: 

 Визначати якісними реакціями вміст в сировині та 

https://www.bookdepository.com/publishers/Elsevier-Health-Sciences-Division
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Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання , що забезпечує 

дисцепліна 

продуктах харчування нутрієнтів; 

 Володіти навичками системного аналізу якості 

сировини та продуктів з метою прогнозування 

зміни комплексу властивостей в процесі переробки, 

зберігання та приготування продуктів з 

відповідними властивостями 

База проведення занять з 

дисципліни 

Аудиторії, лабораторія кафедри 

 

Мала кількість студентів які 

можуть одночасно навчатися 

 

25 

Теми  аудиторних занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Теми  лекцій 

1. Харчова хімія як наука.  Основні поняття. 

2. Амінокислоти, пептиди та білки в продуктах 

харчування та сировині. 

3. Ліпіди: значення, реакції окислення. Ліпіди різних 

продуктів харчування.  

4. Вуглеводи: хімічні реакції вуглеводів, змінив процесі 

переробки їжі. Реакція Майяра.  

5. Вода в харчових продуктах. 

6. Мінерали, мікроелементи, токсичні елементи. 

7. Вітаміни та їх зміни під час приготування їжі. 

Антивітаміни. 

8. Ферменти в харчовій промисловості 

Теми практичних занять   

1. Правила безпеки в лабораторії. Збір, обробка, 

зберігання та обробка зразків.  

2. Білки: виділення та визначення білків з різних видів 

харчових продуктів. 

3. Ліпіди: види жирових реакцій. 

4. Вуглеводи: диференціація вуглеводів за 

функціональною групою. Гідроліз сахарози та 

крохмалю. 

5. Визначення кальцію та концентрація магнію в 

мінеральних водах методом комплексонометрії. 

Визначення твердості води. 

6. Визначення вмісту солі в харчових продуктах 

методом Мора. 

7. Якісний аналіз провітаміну А у моркві. Визначення 

концентрації вітаміну С.  

8. Процеси молочнокислого бродіння. 

 

Українська, англійська 
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Рекомендована література 1. Євлаш В. В. Харчова хімія : Навчальний посібник 

/ В. В. Євлаш, О. І. Торяник, В. О. Коваленко, О. Ф. 

Аксьонова, Н. О. Отрошко, Т. О. Кузнецова, Л. Ф. 

Павлоцька, Д. О. Торяник. - Х. : Світ книг, 2012. – 504 с. 

2. Пілюгіна І.С. та ін. Хімія та методи дослідження 

сировини та матеріалів. Загальні основи аналітичної 

хімії: Лабораторний практикум. Навч. посібник / І.С. 

Пілюгіна, О.В. Добровольська, Н.В. Мурликіна. – Х. : 

ХДУХТ, 2008. - 354 с. 

3. Пищевая химия / А.П. Нечаев, С.Е. Траубенберг, 

А.А.Кочеткова и др./ Под ред. А.П. Нечаєва; издание 4-е, 

испр. и доп. – СПб.: ГИРД, 2007. – 640 с. 

4. Павлоцька Л.Ф. Основи фізіології гігієни 

харчування та проблеми безпеки харчових продуктів / 

Л.Ф. Павлоцька, Н.В. Дуденко, Л.Р. Дмітриєвич. – Суми: 

ВТД «Університетська книга», 2007. – 441 с. 

5. Пасальський Б.К. Хімія харчових продуктів: Навч. 

пос. / Б.К. Пасальський. – К.: Київ. Держ.торг.-екон.ун-т, 

2000. – 196 с. 

6. Позняковский В.М. Гигиенические основы 

питания, безопасность и експертиза продовольственных 

товаров: Учебник; 2-е изд. доп. / В.М. Позняковский. – 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2007. – 448 с. 

7. Токсичні речовини у харчових продуктах та 

методи їх визначення: Підручник / А.А. Дубиніна, Л.П. 

Малюк, Г.А. Селютина та ін. – К.: ВД 

«Професіонал»,2007. – 384 с. 

8. Донченко Л.В. Безопасность пищевого сырья и 

продуктов питания / Л.В. Донченко, В.Д. Надтыка. – М.: 

Пищевая пром-сть, 1999. – 352 с. 

Пищевая химия: Лабораторный практикум. Пособие для 

вузов / А.П. Нечаєв., С.Е. Траубенберг, А.А. Кочеткова и 

др.– СПб.: ГИРД, 2006. – 304 с. 

Структура дисципліни за видами занять 
A 

лекції 
B 

семінари 
C 

самостійна 
D 

лабораторні 
E 

неклінічні 
з 

тваринами, 
макетами 

F 
клінічні з 
тваринами 

G 
інше 

H 
разом 

16 6 58 10 - - - 90 

 

Дата останньої модифікації 

програми 

28.08.2019 р. 

 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 
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Назва дисципліни ХАРЧОВА МІКРОБІОЛОГІЯ 

Викладачі  

Ірина Рубленко, доктор габілітований, DVM (гарант); Володимир 

Зоценко, PhD, DVM; Андрій Андрійчук, PhD, DVM;Cвітлана 

Тарануха, master, DVM; Деніс Островський, master, DVM. 

Форми навчання: Лекції/практичні 

Обʼєм навчального навантаження: кредитів EСTS– 3 (90 год);  

Тижневе навантаження:  8 семестр – 2 (1/1) 

Присутність студента: вибіркова 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення 

дисципліни 

  4 курс,  8 семестр 

Передумови 

вивчення 

дисципліни 

“Анатомія тварин”, “Цитологія, гістологія, ембріологія”, “Фізіологія 

тварин”, «генетика та молекулярна біологія клітини», “Ветеринарна 

мікробіологія”, “фізіологія тварин”, “Ветеринарна мікробіологія та 

імунологія”, «Безпечність, якість харчових продуктів та кормів» 

«епізоотологія, інфекційні хвороби та профілактична медицина», 

«ветеринарна токсикологія»  

Методи контролю 

знань 
 Іспит 

Умови для 

проходження 

курсу 

Вагітні студенти можуть не відвідувати цей предмет 

Результати 

навчання та 

компетентності 

Студенти повинні знати і уміти: 

Знання: Стандарти мікробіологічних досліджень продуктів 

харчування; стандартів мікробіологічних досліджень кормів для 

тварин; законодавства про харчові продукти, для забезпечення 

бактеріальної безпеки. 

Вміння: проведення мікробіологічне дослідження харчових 

продуктів; проведення мікробіологічне дослідження кормів для 

тварин; інтерпретувати результати досліджень харчових продуктів; 

інтерпретувати результати досліджень кормів для тварин. 

Опис дисципліни 

База проведення 

занять з 

дисципліни 

Аудиторії і лабораторія кафедри. 

Теми аудиторних 

занять 

Теми лекцій: Мікробіологія молока, кисломолочних продуктів, 

сирів, м'яса та виробів із м’яса, риби, яєць, овочів та фруктів,  

консервування та виробництва банкових консервів, кормів для 

тварин; дослідження якості дезінфекції на виробничих 

підприємствах.  

Теми практичних занять: Правила роботи, техніка безпеки при 

роботі в санітарно-бактеріологічній лабораторії, ознайомлення з 

обладнанням        лабораторії. СОПИ. Фактори ризику у лабораторії 

ветеринарної медицини. Санітарно-мікробіологічне дослідження 

молока та молочних продуктів. Підготовка проб  до 

дослідження. Визначення КМАФАМ, ступеня мікробного 

обсіменіння молока пробою на редуктазу. Визначення антибіотиків 
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та сульфаніламідних речовин у молоці. Визначення 

БГКП, Staphylococcus aureus, наявність лістерій, бактерій 

роду Salmonella, бактерій, роду Proteus,  присутності спор 

анаеробних бактерій у молоці та сирі. Санітарно-мікробіологічне 

дослідження м'яса м'ясних продуктів. Відбір проб, підготовка проб  

до дослідження.  Визначення КМАФАнМ та БГКП, Staphylococcus 

aureus, патогенних стрептококів, Listeria monocytogenes, Proteus,  

Salmonella, Сlostridium, Bac. anthracisу. Санітарно-мікробіологічне 

дослідження риби. Ідентифікація токсинів Clostrudium 

perphringens та Clostrudium botulinum. Дослідження кормів для 

тварин.  

Ррекомендована 

література: 

1. Головко А.М. Ветеренарна санітарна мікробіологія 

Навчальний посібник // А.М. Головко, І.О. Рубленко. –  Київ: 

Аграрна освіта, 2010. – 284 с.  

2. Рубленко І.О. Мікробіологія молока і молочних продуктів / 

Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи 

студентів ветеринарного та біолого-технологічного факультетів, 

слухачів ІПНКСВМ. Освітньо-кваліфікаційний  рівень  – бакалаврів, 

магістрів, напрям – санітарна мікробіологія /  І.О. Рубленко. – Біла 

Церква, 2009. – 43 с. 

3. Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами 

ветеринарно-санітарної експертизи / [С.М. Бергілевич, В.В. 

Касянчкк, В.З. Салата та ін.]. – Суми, Університетська книга, 2010. – 

320 с. 

4. Скрипник В.Г. Лабораторна діагностика сибірки тварин, 

індикація збудника з патологічного та біологічного матеріалу, 

сировини тваринногого походження та об’єктів навколишнього 

середовища / В.Г. Скрипник, І.О. Рубленко, Т.О. Гаркавенко – Київ, 

2015. – 78с. 

5. Tackling drug-resistant infections globally: final report and 

recommendations. 2016. – 84p.  https://amr-

review.org/sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf. 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 
A 

лекції 
B 

семінари 
C 

самостійна 
D 

лабораторні 
E 

неклінічні з 
тваринами, 
макетами 

F 
клінічні з 
тваринами 

G 
інше 

H 
разом 

16 2 58 2 10   90 

Дата останньої модифікації 

програми 

Розроблена вперше на 2020-2021н.р. 

 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

https://amr-review.org/sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf
https://amr-review.org/sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf
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Назва дисципліни ВЕТЕРИНАРНА ФАРМАЦІЯ 

Викладачі  

Рубленко Сергій Васильович доктор ветеринарних наук, 

професор кафедри паразитології та фармакології 

Авраменко Наталія Володимирівна, Козій Наталія 

Володимирівна, Шаганенко Раїса Володимирівна кандидати 

ветеринарних наук, доценти кафедри паразитології та 

фармакології 

Форми навчання: Лекції/практичні 

Об’єм навчального навантаження: кредитів EKTS – 3 (90 год.);  

Тижневе навантаження:  

Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

6М курс  

Передумови вивчення 

дисципліни 

Фармакологія та фармакотерапія, Рецептура. Ботаніка. 

Математика. Біохімія. Ьіофізика. 

Перелік компетентностей 

та відповідних 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Студенти повинні знати і уміти: 

Знання 

Фармації, як галузі ветеринарної науки та її складових 

Сучасних методів фармацевтичного аналізу. 

Фармацевтичної термінології. 

Основи технології виготовлення поширених лікарських 

форм у ветеринарії. 

Вміння 

Користуватись спеціальною термінологією. 

Визначати якість виготовлених препаратів. 

Комунікувати  з виробниками, представниками оптової, 

роздрібної торгівлі та власниками тварин щодо 

ветеринарних препаратів. 

Проаналізувати потребу аптеки у ветеринарних 

препаратах та предметах гігієни для різних видів тварин. 

Опис дисципліни 

База проведення занять з 

дисципліни 

Аудиторії. Аптека міжкафедральної ветеринарної клініки та 

локальні фамацевтичні підприємства.  

 

 

Теми аудиторних занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теми лекцій 

1. Розвиток, становлення. Основні аспекти ветеринарної 

фармації. 

2. Фармацевтична хімія – складова фармації. Її завдання. 

Методи та принципи роботи. 

3. Основи фармакогнозії. Лікувальні компоненти рослин 

та їх зв'язок з життєдіяльністю тварини. 

4. Технологія виготовлення лікарських форм. 

5. Оцінка ефективності, безпечності та стабільності 

ветеринарних препаратів. 

6. Організація та економіка аптечної справи. 

7. Основи маркетингу ветеринарних препаратів. 
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Теми лабораторних занять 

1. Предмет і завдання фармацевтичної хімії. Державна 

Фармакопея України. 

2. Методи фармацевтичного  аналізу. 

3. Класифікація біологічно активних сполук рослин, 

складових лікарських препаратів. 

4. Алкалоїдовмісні рослини, їх роль у фармації та 

фармакотерапії. 

5. Глікозидовмісні рослини, їх роль у фармації та 

фармакотерапії. 

6. Ефірні олії та ефіроолійні рослини. 

7. Рослинна сировина. Стандартизація. Дійсність та 

доброякісність. 

8. Технологія виготовлення твердих лікарських форм. 

9. Технологія виготовлення м’яких лікарських форм 

10. Технологія виготовлення рідких лікарських форм 

11. Стандартизація лікарських препаратів. 

12. Ветеринарна аптека. Планування роботи та облік. 

13. Фармацевтичні підприємства України. Від 

виготовлення ліків до реалізації. 

14. Маркетинговий менеджмент у фармації. 

Рекомендована 

література 

1Фармацевтична енциклопедія /за ред. Черних В.П.. – К.: 

«МОРІОН»,2005. – 848 с. 

2. .Хмельницький Г.О. Фармацевтична хімія / Г.О.  

Хмельницький, М.Ф. Повхан.  Київ. – 2003. – 255с. 

3. Тихонов О.І. Аптечна технологія ліків / О.І. Тихонов, 

Т.Г. Ярних. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 632 с. 

4. Технологія ліків: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. 

а.) / О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. – ВСВ "Медицина", 2014. 

– 576 с. 

5. Фармацевтичний маркетинг: метод. рек. до практ. зан. 

/ І. В. Пестун, І. В. Бондарєва, С. В. Жадько. – Х. : НФаУ, 

2015. – 88 с. 

6. Кобзар А.Я. Фармакогнозія в медицині : Навч. 

Посібник. – К.: Медицина, 2007. – 544с. 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 

Предмет A B C D E F G H 

Ветеринарна 

фармація 
14 10 48 10 8 - - 

90 

(3кредитів) 

Дата останньої модифікації 

програми 

28.08.2019 р. 

 

 

b. Clinical Sciences Клінічні науки 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 
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Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва 

дисципліни 
КЛІНІЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ 

Викладачі  
Ірина Рубленко, доктор габілітований, DVM (гарант); Андрій Андрійчук, 

PhD, DVM; Володимир Зоценко, PhD, DVM  

Форми навчання: Лекції/лабоаторні 

Обʼєм навчального навантаження: кредитів EСTS–3 (90 год);  

Тижневе навантаження: 5 семестр – 2(1/1);  

Присутність студента: вибіркова 

Курс та 

семестр, у 

якому 

планується 

вивчення 

дисципліни 

3 курс, 5 семестр 

Передумови 

вивчення 

дисципліни 

“Анатомія тварин”, “Цитологія, гістологія, ембріологія”, “Фізіологія 

тварин”, “Патологічна фізіологія”, “Годівля тварин”, “Клінічна 

діагностика та діагностична візуалізація”, „Ветеринарна клінічна біохімія” 

Методи 

контролю 

знань 

Залік 

Результати 

навчання та 

компетентнос

ті 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами таких знань і 

умінь: 

Знати: методи ідентифікації клінічних штамів, основних представників 

біоценозу організму тварин, методи їх мікробіологічної діагностики, 

мікробіологічну діагностику бактеремій та сепсису, інфекцій 

сечовидільних шляхів, дихальної системи, кишкових та харчових отруєнь, 

раневої інфекції. 

 
Вміти: інтерпретувати біологічні властивості патогенних та умовно-

патогенних мікроорганізмів, визначати методи мікробіологічної, 

вірусологічної, епітропної терапії та профілактики опортуністичних 

інфекцій. 

 
Опис дисципліни 

База 

проведення 

занять з 

дисципліни 

Аудиторії, і лабораторія кафедри  

Теми 

аудиторних 

занять 

Теми лекцій: Об’єкти та викликані інфекційні процеси в неінфекційні 

клініці. Опуртоністичні інфекції в клініках. Вільноіснуючі та облігатно-

патогенні інфекції. Діагностика гнійно-септичних процесів. Допомога 

направлена на надання  клініцистам у діагностиці, лікуванні та 

профілактиці інфекційних ускладнень. Мікробні захворювання у відділах 

терапії, хірургії, акушерства, урології, травматології, ортопедії, 

офтальмології, дерматології. Мікробіологічна діагностика інфекцій 

сечовидільних шляхів, дихальної системи, кишкових інфекцій. 

Мікробіологічна діагностика інфекцій харчових отруєнь та раневої 
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інфекції. Розповсюдженість метицилінрезистентних варіантів серед 

Staphylococcus aureus. Клінічні рекомендації щодо визначення 

антибіотикочутливості EUCAST-2015. Застосуванням імунологічних 

методів – вивчення, опрацювання та засвоєння методів і принципів 

клінічно діагностики хвороб тварин з  використанням серологічних 

реакцій, використання новітніх методів із застосуванням технології.  
 

Теми практичних занять. Техніка безпеки. Загальні відомості про 

клінічну мікробіологію. Особливості опортуністичних збудників та  

інфекцій. Особливості мікробіологічної діагностики клінічних інфекцій. 

Методи ідентифікації клінічних штамів. Системи швидкої ідентифікації 

мікроорганізмів, вірусів. Грибів. API WEB - швидка ідентифікація 

збудників. Основні представники біоценозу організму птиці та тварин. 

Посів із матеріалу птиці (м'ясо, серце, печінка, голови птиці). 

Мікробіологічна діагностика бактеремій та сепсису. Посів крові, 

наявність росту, схема подальших досліджень. Мікробіологічна 

діагностика раневої інфекції у тварин. Мікробіологічна діагностика 

запальних процесів очей та вух тварин. Мікробіологічна діагностика 

ротової порожнини тварини.  

Р67–69 

рекомендован

а література: 

1. Назарова Л.С. Клиническая микробиология с основами 

иммунологии. - Саратов – 2011. - 282 с. 

file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/Download

s/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1

%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80

%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0

%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2

%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0

%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf 

2. Clinical microbiology. U.Waheed. Attiq Ullah. - 2011. - 162 p.  

file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/Download

s/MicrobiologyOct2520131%20(1).pdf 

3. Клиническая микробиология. Донецкая Э.Г. 2011. 

http://kingmed.info/download.php?book_id=1186 

Мова 

викладання 

Українська 

Структура дисципліни за видами занять 
A 

лекції 
B 

семінари 
C 

самостійна 
D 

лабораторні 
E 

неклінічні з 
тваринами, 
макетами 

F 
клінічні з 
тваринами 

G 
інше 

H 
разом 

14 2 62 4 8 -  90 

Дата останньої модифікації 

програми 

Розроблена вперше на 2020-2021н.р. 

 

Інформаційний лист про дисципліну 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

http://ukrbio.com.ua/biblioteka/klinichna-mikrobiolohiia/140-mrsa-in-ukraine
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Назва 

дисципліни 
КЛІНІЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ 

Викладачі  
Ірина Рубленко, доктор габілітований, DVM (гарант); Андрій Андрійчук, 

PhD, DVM; Володимир Зоценко, PhD, DVM  

Форми навчання: Лекції/лабоаторні 

Обʼєм навчального навантаження: кредитів EСTS–3 (90 год);  

Тижневе навантаження: 5 семестр – 2(1/1);  

Присутність студента: вибіркова 

Курс та 

семестр, у 

якому 

планується 

вивчення 

дисципліни 

3 курс, 5 семестр 

Передумови 

вивчення 

дисципліни 

“Анатомія тварин”, “Цитологія, гістологія, ембріологія”, “Фізіологія 

тварин”, “Патологічна фізіологія”, “Годівля тварин”, “Клінічна 

діагностика та діагностична візуалізація”, „Ветеринарна клінічна біохімія” 

Методи 

контролю 

знань 

Залік 

Результати 

навчання та 

компетентнос

ті 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами таких знань і 

умінь: 

Знати: методи ідентифікації клінічних штамів, основних представників 

біоценозу організму тварин, методи їх мікробіологічної діагностики, 

мікробіологічну діагностику бактеремій та сепсису, інфекцій 

сечовидільних шляхів, дихальної системи, кишкових та харчових отруєнь, 

раневої інфекції. 

 
Вміти: інтерпретувати біологічні властивості патогенних та умовно-

патогенних мікроорганізмів, визначати методи мікробіологічної, 

вірусологічної, епітропної терапії та профілактики опортуністичних 

інфекцій. 

 
Опис дисципліни 

База 

проведення 

занять з 

дисципліни 

Аудиторії, і лабораторія кафедри  

Теми 

аудиторних 

занять 

Теми лекцій: Об’єкти та викликані інфекційні процеси в неінфекційні 

клініці. Опуртоністичні інфекції в клініках. Вільноіснуючі та облігатно-

патогенні інфекції. Діагностика гнійно-септичних процесів. Допомога 

направлена на надання  клініцистам у діагностиці, лікуванні та 

профілактиці інфекційних ускладнень. Мікробні захворювання у відділах 

терапії, хірургії, акушерства, урології, травматології, ортопедії, 

офтальмології, дерматології. Мікробіологічна діагностика інфекцій 

сечовидільних шляхів, дихальної системи, кишкових інфекцій. 

Мікробіологічна діагностика інфекцій харчових отруєнь та раневої 

інфекції. Розповсюдженість метицилінрезистентних варіантів серед 

Staphylococcus aureus. Клінічні рекомендації щодо визначення 

http://ukrbio.com.ua/biblioteka/klinichna-mikrobiolohiia/140-mrsa-in-ukraine
http://ukrbio.com.ua/biblioteka/klinichna-mikrobiolohiia/140-mrsa-in-ukraine
http://ukrbio.com.ua/biblioteka/klinichna-mikrobiolohiia/141-eucast-2015-ru
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антибіотикочутливості EUCAST-2015. Застосуванням імунологічних 

методів – вивчення, опрацювання та засвоєння методів і принципів 

клінічно діагностики хвороб тварин з  використанням серологічних 

реакцій, використання новітніх методів із застосуванням технології. 
 

Теми практичних занять. Техніка безпеки. Загальні відомості про 

клінічну мікробіологію. Особливості опортуністичних збудників та  

інфекцій. Особливості мікробіологічної діагностики клінічних інфекцій. 

Методи ідентифікації клінічних штамів. Системи швидкої ідентифікації 

мікроорганізмів, вірусів. Грибів. API WEB - швидка ідентифікація 

збудників. Основні представники біоценозу організму птиці та тварин. 

Посів із матеріалу птиці (м'ясо, серце, печінка, голови птиці). 

Мікробіологічна діагностика бактеремій та сепсису. Посів крові, 

наявність росту, схема подальших досліджень. Мікробіологічна 

діагностика раневої інфекції у тварин. Мікробіологічна діагностика 

запальних процесів очей та вух тварин. Мікробіологічна діагностика 

ротової порожнини тварини.  

Р67–69 

рекомендован

а література: 

1. Назарова Л.С. Клиническая микробиология с основами 

иммунологии. - Саратов – 2011. - 282 с. 

file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/Do

wnloads/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87

%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B

8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B

B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%BE%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%

D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB

%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf 

2. Clinical microbiology. U.Waheed. Attiq Ullah. - 2011. - 162 p.  

file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/Download

s/MicrobiologyOct2520131%20(1).pdf 

3. Клиническая микробиология. Донецкая Э.Г. 2011. 

http://kingmed.info/download.php?book_id=1186 

Мова 

викладання 

Українська 

Структура дисципліни за видами занять 
A 

лекції 
B 

семінари 
C 

самостійна 
D 

лабораторні 
E 

неклінічні з 
тваринами, 
макетами 

F 
клінічні з 
тваринами 

G 
інше 

H 
разом 

14 2 62 4 8 -  90 

Дата останньої модифікації 

програми 

Розроблена вперше на 2020-2021н.р. 

 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни РЕПРОДУКТИВНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ 

http://ukrbio.com.ua/biblioteka/klinichna-mikrobiolohiia/141-eucast-2015-ru
http://ukrbio.com.ua/biblioteka/klinichna-mikrobiolohiia/identyfikatsiia-mikroorhanizmiv/154-apiweb
http://ukrbio.com.ua/biblioteka/klinichna-mikrobiolohiia/identyfikatsiia-mikroorhanizmiv/154-apiweb
../../../Ð�Ð´Ð¼Ð¸Ð½/Downloads/Ð�Ð
../../../Ð�Ð´Ð¼Ð¸Ð½/Downloads/Ð�Ð
../../../Ð�Ð´Ð¼Ð¸Ð½/Downloads/Ð�Ð
../../../Ð�Ð´Ð¼Ð¸Ð½/Downloads/Ð�Ð
../../../Ð�Ð´Ð¼Ð¸Ð½/Downloads/Ð�Ð
../../../Ð�Ð´Ð¼Ð¸Ð½/Downloads/Ð�Ð
../../../Ð�Ð´Ð¼Ð¸Ð½/Downloads/Ð�Ð
../../../Ð�Ð´Ð¼Ð¸Ð½/Downloads/Ð�Ð
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2115349049_UWaheed
../../../Ð�Ð´Ð¼Ð¸Ð½/Downloads/MicrobiologyOct2520131%20(1).pdf
../../../Ð�Ð´Ð¼Ð¸Ð½/Downloads/MicrobiologyOct2520131%20(1).pdf
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Викладачі  
Світлана Власенко, доктор габілітований, DVM (гарант); 

Олександр Єрошенко PhD, DVM. 

Форми навчання: лекції/лабораторні 

Об’єм навчального навантаження: кредитів EСTS – 3 (90 год);  

Тижневе навантаження: 3 (1/2); 

Присутність студента: вибіркова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

5 курс; 10 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

“Анатомія тварин”, “Цитологія, гістологія, ембріологія”, 

“Фізіологія тварин”, “Патологічна фізіологія”, “Клінічна 

діагностика та діагностична візуалізація”, “Фармакологія 

та фармакотерапія”, “Акушерство та біотехнологія 

відтворення з основами андрології”. 

Методи контролю знань Залік 

Результати навчання та 

компетентності 

Студенти повинні  

знати: 

– ендокринну систему регуляції відтворної 

функції у самок; закономірності 

гормонзалежних процесів в яєчниках та матці 

впродовж репродуктивного циклу; гормональні 

препарати, їх дію, показання та побічні ефекти, 

схеми їх застосування; 

– патогенетичну роль ендокринних порушень у 

розвитку акушерських, гінекологічних та 

андрологічних хвороб; 

вміти: 

– застосовувати гормональну терапію із 

врахуванням показань та протипоказань, а також  її 

фармакозабезпечення; 

– використовувати гормональні методи контролю 

репродуктивних процесів та контрацепції. 

Опис дисципліни 

База проведення занять з 

дисципліни 

Аудиторії кафедри, клініки жуйних, свиней, коней, 

дрібних тварин та екзотичних тварин,  ферми навчально-

дослідного центру університету, державні та приватні 

клініки для тварин-компаньйонів, ферми аграрних 

підприємств. 

Теми аудиторних занять Теми лекцій: 

– Ендокринні залози, гормони та механізми їх  дії; 

– Нейрогуморальна система регуляції відтворної 

функції й механізми взаємодії з ендокринними 

залозами та іншими функціональними системами і 

органами; 

–  Методи гормональних досліджень;  

– Екологічні вимоги та біобезпека застосування 

гормональних препаратів. 

Теми лабораторних занять: 

– Динаміка гормонзалежних внутрішньо-

яєчникових та внутрішньоматкових процесів 

впродовж репродуктивного циклу; 
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– Гормональні препарати, які застосовуються у 

ветеринарній репродуктології; 

– Ендокринопатії в ґенезі порушення перебігу 

стадії збудження статевого циклу; 

– Ендокринні порушення вагітності і родів; 

– Ендокринні механізми в патогенезі 

післяродових хвороб; 

– Порушення стероїдогенезу за гінекологічних 

хвороб; 

– Застосування гормонотерапії у репродуктології; 

– Гормональні методи контрацепції; 

– Ггормональні порушеня у самців. 

Ррекомендована 

література: 

1. Ветеринарне акушерство, гінекологія та 

біотехнологія відтворення тварин з основами андрології / 

В.А. Яблонський, С.П. Хомин, Г.М. Калиновський та ін.: 

За ред. В.А. Яблонського, С.П. Хомина: Підручник.− 

Вінниця: Нова Книга, 2006.− 592 с. 

2. Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння 

сільськогосподарських тварин: навчальний посібник / Г.Г. 

Харута, С.С. Волков, І.М. Плахотнюк та ін. – К.: Аграрна 

освіта, 2013. – 445 с.  

3. Эндокринология и репродукция собак и кошек / Э. 

Фелдмен, Р.Нелсон.– М., 2014. 688 с. 

4. Сlinical Canine and Feline Reproduction: Evidence – 

Based Answers /  M.V. Root Kustritz. – Wiley–Blackwell, 

2011. – 332 pp. 

5. Clinical Endocrinology of Companion Animals / Rand 

Jacquie. – Wiley-Blackwell, 2013. – 538 p. 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 

A 

лекції 

B 

семінари 

C 

самостійна 

D 

лабораторні 

E 

неклінічні 

з 

тваринами, 

макетами 

F 

клінічні з 

тваринами 

G 

інше 

H 

разом 

16 6 42 12 6 8  90 

Дата останньої модифікації 

програми 

28.08.2019 р. 

 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни ВЕТЕРИНАРНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ 

Викладачі  
Володимир Сахнюк, доктор габілітований, DVM 

(гарант); Володимир Головаха, доктор габілітований, 
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DVM; Леонід Богатко, PhD, DVM;  

Форми навчання: Лекції/практичні 

Обʼєм навчального навантаження: кредитів EKTS – 3 (90 год.);  

Тижневе навантаження: 10семестр – 4(2/2);  

Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

5 курс, 10 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

“Анатомія тварин”, “Цитологія, гістологія, ембріологія”, 

“Фізіологія тварин”, “Патологічна фізіологія”, “Годівля 

тварин”,  “Пропедевтика та діагностична візуалізація”, 

“Фармакологія та фармакотерапія”, „Ветеринарна клінічна 

біохімія” 

Методи контролю знань залік 

Результати навчання та 

компетентності 

Студенти мають знати: значення ендокринних органів 

для організму тварин; основні причини ендокринопатій 

етіологію і механізми розвитку ендокринних хвороб, 

методи клінічної лабораторної і візуальної їх діагностики; 

аналіз та інтерпретацію результатів лабораторних 

досліджень; фармакологічні засоби та патогенетичні 

основи лікування ендокринної патології у тварин з 

урахуванням видових, вікових та фізіологічних 

особливостей її перебігу. 

 Вміти: володіти прийомами та засобами екстренної 

лікувальної допомоги та інтенсивної терапії за 

ендокринних хвороб тварин; володіти методами лікування  

тварин за ендокринної  патології; застосовувати 

діагностичні алгоритми та лікувальні протоколи за хвороб 

ендокринних органів 

Опис дисципліни 

База проведення занять з 

дисципліни 

Аудиторії, і лабораторія кафедри, міжкафедральна клініка 

та ферми навчально-виробничого центру університету, 

державні та приватні клініки для тварин-компаньйонів, 

ферми сільськогосподарських підприємств 

Теми аудиторних занять  – Основні причини та механізми розвитку едокринних 

хвороб. 

– Клінічні та візуальні методи дослідження хворої тварини 

за ендокринної патології.  

– Дослідження та лікування тварин за ендокринних 

хвороб. Теоретичне вивчення окремих хвороб 

– Діагностичні алгоритми та лікувальні протоколи тварин 

за хвороб щитоподібної залози. 

– Обгрунтування застосування методів етіотропної і 

патогенетичної терапії за цукрового діабету. 

– Діагностика і лікування хвороб ендокринної частини 

підшлункової залози. Лікувальні протоколи. 

– Діагностичні алгоритми та лікування хвороб 

надниркових залоз. 
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– Діагностичні алгоритми, та методи лікування хвороб 

прищитоподібної залози. 

Pекомендована література: 1. Внутрішні хвороби тварин: підручник / [Левченко В.І., 

Кондрахін І.П., Влізло В.В. та ін.]; за ред. В.І.Левченка. – 

Біла Церква, 2012. – Ч. 1. – 528 с. 

2. Внутрішні хвороби тварин: підручник / [ЛевченкоВ.І., 

Кондрахін І.П., Влізло В.В. та ін.]; за ред. В.І.Левченка. – 

Біла Церква, 2015. – Ч. 2. – 610 с. 

3. Годівля сільськогосподарських тварин: підручник / 

[Ібатуллін І.І., Мельничук Д.О., Богданов Г.О. та ін.]; за ред. 

академіка НААН України І.І. Ібатулліна. – Вінниця: Нова 

книга, 2007. – 616 с. 

4. Ветеринарна клінічна біохімія: підручник /В.І. 

Левченко та ін.; за ред. В.І. Левченка і В.В. Влізла. 2-ге вид., 

перероб та доп. Біла Церква, 2019. – 416 с. 

5. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин / В.І. 

Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін [та ін.]; За ред. В.І. 

Левченка та В.М. Безуха – Біла Церква, 2017. – 544 с. 

6. Veterinari medicine. A textbook diseases cattle, sheep, 

pigs, goats and horses/ Gts edition / Smit B.P. – 2002 

7. Textbook of internal medicine. / Stefen J. Etinger, 

Edvard C. Feldman. – 2005. 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 
A 

Лекції 
B 

Семінари 
C 

Самостійна 
D 

Практичні 
E 

Не клінічні 
FX 

Клінічні 
Всього  

16 3 42  18 11 90 

 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни КЛІНІЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ТОКСИКОЛОГІЯ 

Викладачі  

Чуб Олександр, PhD, DVM; 

Вовкотруб Наталія, PhD, DVM; 

Безух Василь, PhD, DVM.  

Форми навчання: Лекції/практичні 

Обʼєм навчального навантаження: кредитів EСTS – 3 (90 год.);  

Тижневе навантаження: 1 лекція, 2 практичних 

Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

5 курс, 10 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

“Ветеринарна клінічна біохімія”, “Годівля”, “Фізіологія 

тварин”, “Патологічна фізіологія”, “Пропедевтика та 

діагностична візуалізація”, “Фармакологія та 

фармакотерапія”, “Ветеринарна токсикологія”, 

“Радіобіологія” 

Методи контролю знань Залік 
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Результати навчання та 

компетентності 

Результати навчання, визначені Стандартом вищої 

освіти України для спеціальності 211 «Ветеринарна 

медицина»: РН1, РН2, РН7 

Студенти повинні знати: основні екотоксиканти та 

механізми їх дії на організм тварин і птиці; основні 

діагностичні, лікувальні та профілактичні алгоритми за 

отруєнь екотоксинами, їх роль відповідно до концепії 

“Єдине здоров’я”. Уміти: проводити відбір, 

консервування, пакування і пересилання проб для хіміко-

токсикологічного дослідження; організовувати і 

проводити лабораторні та спеціальні діагностичні 

дослідження й аналізувати їх результати; використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології у професійній 

діяльності; розробляти токсикологічні протоколи та 

застосовувати різні схеми лікування за отруєння тварин 

токсинами різного походження; розробляти та 

організовувати заходи щодо профілактики токсикозів 

тварин і птиці екотоксинами згідно концепії “Єдине 

здоров’я”, а за виникнення отруєння – кваліфіковано 

ставити діагноз з використанням сучасних методів 

дослідження. 

Опис дисципліни 

База проведення занять з 

дисципліни 

Аудиторії, науково-дослідні лабораторії БНАУ 

міжкафедральні клініки та ферми навчально-дослідного 

господарства університету, державні та приватні клініки 

для тварин-компаньйонів, ферми сільськогосподарських 

підприємств 

Теми аудиторних занять 1. Предмет, визначення, зміст та завдання клінічної та 

екологічної токсикології. Основи екотоксикології.  

2. Токсикологія систем та органів домашніх тварин і 

птиці. 

3. Токсикологія інсектицидів. 

4. Токсикологія фунгіцидів і гербіцидів. 

5. Отруєння біотоксинами. 

6. Токсикологія важких металів. 

7. Токсикологія лікарських засобів. 

8. Отруєння хімічними речовинами побутового та 

промислового використання. 

9. Токсикологія харчових отруєнь дрібних домашніх 

тварин. 

10. Загальна характеристика, принципи діагностики, 

лікування та профілактики мікотоксикозів тварин і птиці. 

Рекомендована література: 1. Малінін О.А. Ветеринарная токсикология: Учеб. 

пособие / Малінін О.А., Хмельницкий Г.А., Куцан А.Т. – 

Корсунь-Шевченковский, 2002. – 464 с. 

2. Berny P. Guide pratique de toxicologie clinique 

veterinaire / P. Berny, S.Queffelec // Med’com. – Paris, 2014. 

– 351 p. 

3. Plumlee K. Clinical veterinary toxicology / K. Plumlee // 

Mosby, 2004. – 477 p. 

4. Ветеринарна мікотоксикологія: навчальний посібник 

/ В.Б. Духніцький, Г.О. Хмельницький, Г.В. Бойко, 
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В.Д.Іщенко. – Київ, 2010. – 203 с. 

5. Лабораторна ветеринарна токсикологія: Навч. 

посібник / [В.І. Левченко, А.В. Розумнюк, Ю.М. 

Новожицька та ін.]. – Біла Церква, 2012. – 216 с. 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 

A 
лекції 

B 
семінари 

C 
самостійна 

D 
лабораторна 
і настільна 

робота 

E 
неклінічні з 
тваринами, 
макетами 

F 
клінічні з 
тваринами 

G 
інше 

H 
разом 

16 6 42 12 6 8 - 90 

Дата останньої модифікації програми 28.08.2020 р. 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни ХВОРОБИ БДЖІЛ 

Викладачі Олександр Довгаль, PhD 

Форми навчання: Лекції/практичні 

Обʼєм навчального навантаження: кредитів EKTS – 3,0 (90 год.);  

Тижневе навантаження:  

Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

5  курс,  семестр - 10 

Передумови вивчення 

дисципліни 

“Зоологія”, «Ветеринарна епідеміологія»,  

“Фармакологія та фармакотерапія”, “Ветеринарна 

мікробіологія та імунологія”, “Ветеринарна 

паразитологія та інвазійні хвороби”. 

Методи контролю знань Залік 

Результати навчання та 

компетентності 

Студенти повинні знати і уміти: 

Знання: 

– правила та особливості роботи з заразними бджолами; 

– методи діагностики інфекційних хвороб бджіл; 

– методику проведення епізоотологічного обстеження 

пасіки господарства, відбір та пересилку патматеріалу, 

проведення діагностичних досліджень; 

– методику планування та проведення 

протиепізоотичних заходів у бджільництві. 

Вміння: 

– проводити епізоотологічне обстеження пасіки 

господарства, сучасні методи та препарати для 

ветеринарно-санітарних обробо к(дезінфекція, 

дератизація, дезінсекція);  

– застосовувати методи діагностики інфекційних хвороб 

бджіл; 

– за результатами діагностичних досліджень розробити 
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протиепізоотичні заходи. 

Опис дисципліни 

База проведення занять з 

дисципліни 

Аудиторії, лабораторія кафедри, Міжкафедральні 

клініки та пасіка навчально-дослідного господарства 

університету, державні та приватні пасіки, пасічницькі 

об’єднання  по виробництву продукції бджільництва. 

Теми аудиторних занять Теми лекцій: 

1.Бджільництво – галузь сільськогосподарського 

виробництва.  

 2. Біологія медоносної бджоли. Походження бджолиної 

сім'ї. Догляд за бджолами. Біологічні особливості 

зимуючих бджіл.  

3. Класифікація хвороб бджіл. Заразні та незаразні 

хвороби бджіл.  

4. Бактеріози:  європейський, американський гнилець, 

парагнилець, септицемія, гафніоз. Вірусні хвороби 

бджіл: мішечкуватий розплід, гострий вірусний параліч, 

хронічний вірусний параліч, філоментовіроз. Мікози 

бджіл: аспергильоз бджіл, аскосфероз бджіл, меланоз. 

5. Інвазійні хвороби бджіл: протозоози (нозематоз), 

арахнози (акарапідоз, варооз). Інвазійні хвороби бджіл: 

ентомози (браульоз, сенотіаноз, фізоцефальооз). 

Гельмінтози бджіл.  

6. Ветеринарно-санітарні заходи на пасіках. Ветеринарне 

обслуговування пасік. Ветеринарно-санітарні вимоги до 

пасік, приміщень для зимівлі, сотосховищ та інших  

об'єктів.  

7. Паспортизація пасік. Документи обліку на пасіках. 

Проведення дезінфекції, дезінсекції, дератизації на 

пасіках.  

8. Ветеринарно-санітарний нагляд при і заготівлі та 

зберіганні продуктів бджільництва. Державний 

контроль меду та інших продуктів бджільництва на 

продовольчому ринку. 

 Теми практичних  занять: 

1. Анатомія та біологія медоносної бджоли. Біологія 

медоносної бджоли. Анатомічна будова різних особин 

бджолиної сім'ї. Будова зовнішніх органів тіла 

бджоли(органів руху, зору, аналізаторів смаку, нюху 

тощо). В 

2. Імунна система медоносної бджоли.  Зовнішні і 

внутрішні механізму імунного захисту, їх будова і 

значення. Особливості вікового імунітету бджіл. 

Порядок відбору та пересилки патологічного матеріалу 

для лабораторного дослідження захворювань бджіл. В 

3. Вулики, будівлі та пасічницький інвентар. Підгодівля 

бджіл. Різні типи вуликів, основні вимоги до них. 

Інвентар, пасічницькі будівлі. Правила підгодівлі бджіл. 

Вуглеводна білкова, вітамінна, мінеральна підгодівлі 

бджіл. В 

4. Токсикози бджіл. Діагностика, профілактика, 

лікування хімічних токсикозів. Фітотоксикози. 
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Незаразні хвороби бджіл. Е 

5. Бактеріози, вірози, мікози бджіл. F 

6. Інвазійні хвороби бджіл. F 

7. Продукти бджільництва їх використання і значення у 

медицині. В 

8. Правила відбору та пересилки патологічного 

матеріалу. Е 

 

Самостійна робота: 
9. Хвороби бджіл, що виникають в наслідок порушень 

умов утримання. 

10. Шкідники та вороги бджіл. 

11. Визначення економічних збитків при отруєнні бджіл. 

12. Аномальні явища у бджолиній сім’ї (наліт, 

переліт,блукання бджіл тощо). 

13. Гнильцеві хвороби розплоду бджіл: європейський, 

американський гнилець, парагнилецью.  

14. Бактеріози робочих бджіл: сальмонельоз, 

колібактеріоз, гафніоз та інші. 

15. Вірусні хвороби бджіл: мішечкуватий розплід, 

гострий вірусний параліч, хронічний вірусний параліч, 

філоментовіроз (діагностика, профілактика та заходи 

боротьби). 

16. Мікози бджіл: аспергильоз бджіл, аскосфероз бджіл, 

меланоз (діагностика, профілактика та заходи боротьби). 

17. Маловивчені вірусні хвороби бджіл. 

18. Екзотичні хвороби бджіл. 

19. Протозоози (нозематоз, амебіаз). 

20. Арахнози (акарапідоз, варооз), діагностика, 

профілактика та заходи боротьби). 

21. Діагностика, профілактика та заходи боротьби з  

шкідниками бджіл (комахи, птахи та тварини шкідники і 

вороги бджіл). 

22. Проведення дезінфекції, дератизації та дезінсекції на 

пасіках. 

23. Ветеринарно-санітарні правила при кочівлі пасік.  

24. Вимоги охорони праці і безпеки на пасіках.  

25. Правила реєстрації пасік.  

26. Спеціальні ветеринарно-санітарні  заходи на пасіках.  

27. Ветеринарно-санітарні вимоги до пасік, зимівників 

та сотохранилищ.  

29. Порядок заповнення ветеринарно-санітарного 

паспорту пасіки.  

30. Охорона пасік від заносу збудників хвороб. 

31. Переробка воскової сировини на пасіках. 

32.Визначення збитків та економічної ефективності 

заходів при хворобах бджіл. 

33. Інструкція щодо попередження та ліквідації хвороб і 

отруєнь бджіл. 

34. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну 

медоносних бджіл, джмелів, і люцернових бджіл-

листорізів. 
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35. Правила ввезення в Україну та вивезення за її межі 

бджіл і продуктів бджільництва. 

36. Ветеринарне забезпечення бджільництва. 

37. Закон України «Про бджільництво». 

Рекомендована література: 1. Інструкція щодо попередження та ліквідації хвороб і 

отруєнь бджіл. 

2. Біологія медоносної бджоли. Вулики, пасічний 

інвентар і документи обліку на пасіці. (Білоцерків. с.-г. 

ін-т;). Скл.: О.Б. Домбровський, П.Г. Шульга, Д.І. 

Бондаренко, Г.Г. Сорокун. – Біла Церква, 1993. – 54 с. 

3. Галатюк О.Є.  Хвороби бджіл.  // О. Є. Галатюк. - Київ 

: [б. в.], 2012. - 92 с. - (Бібліотека "Пасіка"; № 1-4, 2012). 

4.  Галатюк  О. Є. Хвороби бджіл та основи 

бджільництва : навч. посіб. // О. Є. Галатюк. - 2-ге вид., 

виправл. і доповн. - Житомир : Полісся, 2010. - 342 c.  

5. Достоєвський П.П., Нікітін П. Комплекс заходів 

боротьби з хворобами бджіл. // Ветеринарна медицина 

України. – 1996. – № 6. – С. 24 – 25. 

6. Практикум з питань бджільництва та хвороб бджіл/ 

[Домбровський О.Б., Ярчук Б.М., Тирсін Р.В.,та ін.] 

//Біла Церква, 2002.– 248с. 

7. Рекомендації з діагностики заразних захворювань 

бджіл (для спеціалістів ветеринарної медицини, 

пасічників та студентів факультету ветеринарної 

медицини)./ Білоцерків. держ. аграр. ун-т. Укл.: 

І.Ю.Бісюк, Б.М. Ярчук, О.Б. Домбровський та ін. – Біла 

Церква, 1999. – 28 с. 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 

A 

Лекції 

B 

Семінари 

C 

Самостійна 

D 

лабораторні 

E 

неклінічні 

з 

тваринами 

F 

клінічні з 

тваринами 

G 

інше H 

разом 

16 8 58  4 4  90 

 

Дата останньої модифікації 

програми 

29.08.2019 р. 

 

Назва університету: Білоцерківський Національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни ХВОРОБИ ХУТРОВИХ ЗВІРІВ 

Викладач  Олександр Довгаль PhD, DVM 

Форми навчання: Лекції/практичні 

Об’єм навчального навантаження: кредитів EKTS – 3 (90 год) 

Тижневе навантаження: 2 год. 

Присутність студента: обов’язкова  

Курс та семестр, у якому 5 М курс, 10 семестр 
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планується вивчення 

дисципліни 

Передумови вивчення 

дисциплін 

Анатомія тварин; Цитологія, гістологія, ембріологія; 

Фізіологія тварин; Патологічна фізіологія; Ветеринарна 

мікробіологія; Клінічна діагностика та діагностична 

візуалізація, фармакологія та фармакотерапія; Загальна та 

спеціальна епізоотологія. 

Методи контролю знань Модульний контроль, залік 

Результати навчання та 

компетентності 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 

таких знань і умінь: 

Знання: 

– знати етіологію, патогенез та епізоотологію заразних 

захворювань хутрових звірів, зокрема транскордонних 

згідно вимог МЕБ, основ утримання та експлуатації 

тварин; 

– мати професійно-профільні знання та розуміння основних 

положень міжнародного та європейського законодавства з 

благополуччя хутрових звірів;  

–знати особливості біології хутрових звірів; 

–знати епізоотологію, лікування та профілактику інфекційних 

хвороб хутрових звірів 

Вміння: 

– володіти методиками клінічних і лабораторних досліджень 

для  контролю стану здоров’я тварин та контролю за 

проведення заходів з лікування хворих тварин та 

профілактики хвороб тварин різної етіології; 

– уміти проводити відбір, консервування, пакування і 

пересилання проб тваринного, рослинного та 

біотехнологічного походження для досліджень, проводити 

ветеринарний облік, оформляти звітну документацію; 

– уміти виявляти джерела збудника інфекцій, визначати 

фактори і механізм їх передачі; забезпечувати ізольоване 

утримання хворих та підозрілих у захворюванні на 

інфекційну хворобу тварин; проводити вимушені 

щеплення тварин у неблагополучній та загрозливій зонах 

обслуговування; здійснювати заходи, спрямовані на 

недопущення поширення збудника інфекції за межі 

епізоотичного вогнища і ліквідацію самого вогнища; не 

допускати до догляду за тваринами людей хворих на 

зоонози; 

– володіти методологією для проведення, 

епізоотологічних, паразитологічних, хіміко-

токсикологічних, радіологічних, санітарно-гігієнічних 

досліджень для встановлення діагнозу хвороб тварин 

незаразної, інфекційної та інвазійної етіології з 

використанням інструментальних та лабораторних методів; 

аналізувати результати дослідження біологічного 

матеріалу; інтерпретувати результати досліджень з 

урахуванням досягнень науки і практики; 

– володіти загальноприйнятими методиками клінічних і 

лабораторних досліджень для контролю стану здоров’я 

тварин та дотримання порядку виробництва та обігу 
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харчових продуктів, одержаних від тварин, підданих 

лікуванню та профілактичним обробкам,  відповідно до 

концепції “Єдиного здоров’я”; 

– уміти організовувати санацію тваринницьких приміщень 

хімічними, біологічними і фізичними методами та 

здійснювати її контроль; 

– уміти оперувати основними поняттями біобезпеки, 

біозахисту, володіти основами  біоетики; аналізувати чинні й 

новітні етичні проблеми біотехнологічної та фармацевтичної 

галузей; аналізувати причини виникнення епізоотичних 

ситуацій та інфекційних захворювань, що з’являються в 

останні роки. 

Опис дисципліни 

База проведення занять з 

дисципліни 

Аудиторії, лабораторія кафедри, міжкафедральні клініки 

та ферми навчально-дослідного господарства 

університету, ферми сільськогосподарських підприємств. 

Теми аудиторних занять 

 
Теми лекцій: 

Тема 1. Ветеринарно-санітарні вимоги до звіроферм. 

Тема 2. Біологічні особливості хутрових звірів. 

Тема 3. Чума м’ясоїдних. 

Тема 4. Інфекційний гепатит м’ясоїдних 

Тема 5. Міксоматоз. 

Тема 6. Ботулізм. 

Тема 7.Сальмонельоз 

Тема 8. Лептоспіроз. 

Теми практичних занять: 

Тема 1. Основні види хутрових звірів, що розводяться у 

звірогосподарствах. 

Тема 2. Біологічні особливості хутрових звірів родини 

собачих. 

Тема 3. Інфекційний гепатит м’ясоїдних 

Тема 4. Алеутська хвороба норок 

Тема 5. Вірусна геморагічна хвороба кролів 

Тема 6. Ентеротоксемія 

Тема 7. Колібактеріоз. 

Тема 8. Лістеріоз. 

Теми самостійних занять: 

Тема 1. Загальні проблеми хутрового звірівництва. 

Предмет і завдання курсу. Хутрове звірівництво як 

галузь. 

Тема 2. Основні види хутрових звірів, що розводяться у 

звірогосподарствах. 

Тема 3. Ветеринарно-санітарні вимоги до звіроферм. 

Тема 4. Біологічні особливості хутрових звірів родини 

собачих. 

Тема 5. Види кліткових лисиць. Основне розведення і 

вирощування лисиць. Особливості годівлі молодняку. 

Походження та породи песця та єнотоподібної собаки. 

Тема 6. Біологічні особливості хутрових звірів родини 

куницевих 

Тема 7. Розведення, утримання та вирощування 

молодняку. Розведення, утримання та вирощування 
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норки та песця. 

Тема 8. Біологічні особливості хутрових звірів родини 

гризунів. 

Тема 9. Вирощування кролів та шин шил. Заходи 

профілактики хвороб на кролефермах. Основні хвороби 

кролів та шиншил 

Тема 10. Забій хутрових звірів. Способи забою хутрових 

звірів. Первинна обробка шкурок. Способи знімання 

шкурок у різних видів хутрових звірів. 

Тема 11. Чума м’ясоїдних.  

Тема 12. Інфекційний гепатит м’ясоїдних 

Тема 13. Ензоотичний енцефаломієліт 

Тема 14. Міксоматоз. 

Тема 15. Енцефалопатія норок 

Тема 16. Алеутська хвороба норок 

Тема 17. Вірусна геморагічна хвороба кролів 

Тема 18. Віспа. 

Тема 19. Інфекційний ринотрахеїт. 

Тема 20. Епізоотичний катаральний гастроентерит 

норок. 

Тема 21. Хвороба Ауєскі. 

Тема 22. Ботулізм. 

Тема 22. Ботулізм. 

Тема 23. Ентеротоксемія 

Тема 24. Колібактеріоз. 

Тема 25.Сальмонельоз 

Тема 26. Псевдомоноз 

Тема 27. Бруцельоз. 

Тема 28. Туберкульоз. 

Тема 29. Лептоспіроз.  

Тема 30. Лістеріоз. 

Тема 31. Туляремія. 

Тема 32. Пастерельоз. 

Тема 33. Диплококоз. 

Тема 34. Стафілококоз. 

Тема 35. Стрептококоз.  

Тема 36. Псевдотуберкульоз. 

Мова викладання Українська. 

Рекомендована література 1. Сімоненко М.В., Ярчук Б.М. Хвороби хутрових звірів 

(діагностика, профілактика, заходи боротьби): 

Навчальний посібник. – Біла Церква, 4006.– 160 с. 

2. Інфекційні та інвазійні хвороби кролів / Л.Є. 

Корнієнко, О.Б. Домбровський, С.І. Пономар, А.А. 

Антіпов.– Біла Церква, 4003.– 488 с. 

3. Хвороби хутрових звірів: Методичні вказівки для 

забезпечення самостійної роботи студентів з модуля 

«Профілактика хвороб хутрових звірів» 

/М.В. Сімоненко, П.Г. Шульга, О.В. Довгаль.– Біла 

Церква, 2004.– 14 с. 

4. Біологія та основні хвороби нутрій і ондатр: 

Методичні рекомендації для студентів факультету 

ветеринарної медицини та слухачів Інституту 
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післядипломного навчання / Білоцерків. держ. аграр. ун-

т; Скл.: М.В. Сімоненко, Б.М. Ярчук.– Біла Церква, 

2000.– 44 с. 

5. Профілактика хвороб нутрій та ондатр: Методичні 

рекомендації для студентів факультету ветеринарної 

медицини та слухачів Інституту післядипломного 

навчання / М.В. Сімоненко, Б.М. Ярчук, М.М. 

Сімоненко.– Біла Церква, 2004.–55 с. 

Структура дисципліни за видами занять 

A 

Лекції 

B 

Семінари 

C 

Самостійна 

D 

лабораторні 

E 

неклінічні 

з 

тваринами 

F 

клінічні з 

тваринами 

G 

інше H 

разом 

16 8 58  4 4  90 

Дата останньої 

модифікації програми 
18.06.2020 р. 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни ХВОРОБИ РИБ 

Викладачі  Володимир Джміль, PhD, DVM;  

Форми навчання: Лекції/практичні 

Обʼєм навчального навантаження: кредитів EСTS – 3 (90 год.);  

Тижневе навантаження: 10 семестр – 2 (1/1) 

Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

5 курс, 10 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

«Анатомія тварин», «Гігієна тварин», «Ветеринарна 

мікробіологія», «Ветеринарна токсикологія», «Епізоотологія, 

інфекційні хвороби та профілактична медицина», 

«Паразитологія та інвазійні хвороби» 

Методи контролю знань Залік 

Результати навчання та 

компетентності 

Результати навчання, визначені Стандартом вищої 

освіти України для спеціальності 211 «Ветеринарна 

медицина»: РН1, РН4, РН6, РН17, РН18. 

Студенти повинні знати і уміти: 

Знання: 

• причини виникнення хвороб і отруєнь водних 

організмів та загальні принципи їх профілактики і 

ліквідації; 

• методів проведення діагностичних досліджень риби та 

інших водних організмів; 

• загальних правил контролю за епізоотичним і 

санітарним станом рибогосподарських водойм; 
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• основ планування профілактичних і оздоровчих 

заходів у рибних господарствах; 

• основ ветеринарно-санітарних правил проектування і 

будівництва рибних господарств; 

• загальних правил та порядок ветеринарного нагляду за 

перевезенням риби в межах країни, при експорті та 

імпорті риби з метою розведення й акліматизації, а також 

використання з харчовою або кормовою метою; 

• основ контролю санітарної якості вирощуваних та 

виловлених гідробіонтів; 

• вимоги та правила оформлення й видачі відповідних 

документів на реалізацію риби та інших водних 

організмів.  

Вміння 

• планувати профілактичні і оздоровчі заходи у рибних 

господарствах; 

• проводити епізоотологічне дослідження рибницького 

господарства; та кліничне дослідження 

• проводити кліничне дослідження риби; 

• проводити паразитологічне дослідження риби; 

• проводити патологоанатомічний розтин риби; 

• поставити попередній діагноз на хворобу риби; 

• відібрати кров та інший патологічний матеріал для 

дослідження; 

• визначити екстенсивність та інтенсивність інвазії при 

паразитарних хворобах риб; 

• застосовувати лікарські засоби при індивідуальному та 

груповому лікуванні риби; 

• провести диференційну діагностику отруєнь риб від 

інших хвороб; 

• проводити органолептичне дослідження риби з метеою 

визначення її якості. 

Опис дисципліни 

База проведення занять з 

дисципліни 

Аудиторії, Науково-дослідна лабораторія ветеринарно-

санітарної експертизи та гігієни продукції тваринництва 

БНАУ, ставки НВЦ БНАУ, державні лабораторії 

ветеринарно-санітарної експертизи на ринках  

Теми аудиторних занять 1. Вступ. Історія становлення, сучасний стан і перспективи 

іхтіопатології як науки, її роль та місце у рибницько-

господарській галузі. Внесок вітчизнянихвчених у 

розвиток іхтіопатологічних досліджень. Завдання і зміст 

дисципліни. 

2.Характеристика об’єктів ставкового рибництва  

3. Вирощування коропових та рослиноїдних риб штучним 

методом. 

4. Характеристика рибницьких господарств. Типи, 

системи, обороти. 

5. Способи інтенсифікації рибництва.  

6. Загальні відомості про хвороби риб. Класифікація 

хвороб риб. 

7. Профілактика аліментарних хвороб риб та отруєнь. 

8. Вороги, шкідники риб та способи боротьби з ними. 
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 1.Анатомія риб. Анатомічна будова хижих та мирних риб, 

методика проведення повного паразитологічного розтину 

риб. 

2. Методи діагностики хвороб риб.  

3. Профілактичні та ветеринарно-санітарні заходи у 

рибницьких господарствах.  

4. Загальні заходи боротьби з хворобами риб та 

оздоровлення рибницьких господарств.  

5. Інфекційні хвороби риб.  

6. Інвазійні хвороби риб.  

7. Незаразні хвороби риб.  

8. Токсикози риб.  

Рекомендована література: 1. Микитюк П.В., Якубчак О.М. Хвороби прісноводних 

риб. - К.: Урожай, 1992.-160 с. 

2. Справочник по болезням прудовых рыб / П.В. 

Микитюк, Е.Ф. Осадчая, Т.П. Погорельцева и др.;Под ред. 

П.В. Микитюка. - К.: Урожай, 1984.-248 с. 

3. Лабораторний практикум з біології, патології та 

ветсанекспертизи прісноводних риб // П.В. Микитюк, В.В. 

Просяна, П.В. Букалова; Під ред. П.В. Микитюка. - Біла 

Церква, 1994- 121 с (Учбовий посібник). 

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза пресноводной 

рыбы: Справочник / П.В. Микитюк. П.В Житенко- В.С. 

Осетров и др.; Пол ред. П.В. Микитюка. - М.: 

Агропромиздат, 1989. 207 с. 

5. Атлас промислових риб України / М.В. Гринжевський, 

С.І. Алимов, М.С.Ківа, П.В. Микитюк, В.І. Джміль  та ін. – 

К.: КВІЦ, 2005. – 95 с. 

6. Практикум з ветеринарно-санітарної експертизи з 

основами технології та стандартизації продуктів 

тваринництва і рослинництва. – Київ: «Ветінформ», 1998. 

– 240 с. 

 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 

Предмет A B C D E F G H 

Хвороби риб 16 16 58   - - 270 

(3кредити) 
A: лекції; B: семінари; C: контрольоване самонавчання; D: лабораторна та описова робота, E: 

неклінічна робота на тваринах; F: клінічна робота на тваринах; G: інші (вкажіть); H: разом 

Дата останньої модифікації 

програми 

26.03.2021 р. 

 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни 
КЛІНІЧНА ВЕТЕРИНАРНА 

ФАРМАКОЛОГІЯ 
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Викладачі  

Рубленко Сергій Васильович доктор 

ветеринарних наук, професор кафедри 

паразитології та фармакології 

Авраменко Наталія Володимирівна, Козій 

Наталія Володимирівна, Шаганенко Раїса 

Володимирівна кандидати ветеринарних наук, 

доценти кафедри паразитології та 

фармакології 

Форми навчання: Лекції/практичні 

Об’єм навчального навантаження: кредитів EKTS – 3 (90 год.);  

Тижневе навантаження:  
Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

6М курс  

Передумови вивчення 

дисципліни 

Фармакологія та фармакотерапія, Внутрішні незаразні 

хвороби, Хірургія, Епізоотологія, Паразитологія 

Перелік компетентностей 

та відповідних 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Результати навчання, визначені Стандартом вищої освіти 

України для спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»: 

РН4, РН7, РН15. 

 

Студенти повинні знати і уміти: 

Знання 

номенклатури сучасних препаратів для ветеринарної 

медицини; 

шляхів ентерального чи парентерального застосування в 

організм та особливості всмоктування, біотрансформації та 

виділення з організму лікарських речовин за різної патології; 

механізму місцевої, рефлекторної та резорбтивної дії 

ліків на організм тварин; 

взаємодії та комплексної дії фармацевтичних засобів на 

організм тварин; 

показання та протипоказання до застосування ліків, 

враховуючи вид, вік, стать тварини та конкретну патологію; 

способів виписування рецептів, токсичну і побічну 

негативну дію у кожному конкретному випадку; 

лікування при отруєнні у разі передозування. 

Вміння 

приймати рішення щодо вибору ефективних методів 

діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин; 

формулювати висновки щодо ефективності обраних 

методів і засобів лікування тварин, профілактики заразних і 

незаразних хвороб тварин різних класів і видів; 

розрахувати дозу та визначати періодичність введення 

ліків хворій тварині; 

визначати терапевтичну ефективність застосування 

лікарських засобів; 

комбінування препаратів різних груп за конкретної 

патології; 

використовувати етіотропну , патогенетичну та 

симптоматичну терапію. 
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Опис дисципліни 

База проведення занять з дисципліни 

Аудиторії. Міжкафедральні клініки та 

ферми навчально-дослідного господарства 

університету.  

 

 

Теми аудиторних занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теми лекцій 

1. Клінічна фармакологія. Предмет і задачі клінічної  

фармакології. Фармакодинаміка та фармакокінетика 

лікарських речовин. Взаємодія лікарських засобів. Побічна 

дія ліків. 

2. Фармакокінетика лікарських засобів залежно від їх 

властивостей, способу застосування ліків, фізіологічних 

особливостей організму та його функціонального стану. 

3-5. Раціональне застосування хіміотерапевтичних та 

протизапальних речовин за окремих хвороб. 

6-7. Характеристика лікарських речовин за дією на різні 

системи та обґрунтування до їхнього застосування за певної 

патології. 

 

Теми лабораторних занять 

1. Види дії лікарських речовин. Фактори, що впливають на 

прояв фармакологічного ефекту лікарських речовин. 

2. Інфузійна терапія. Препарати для парентерального 

живлення. 

3. Практичне обгрунтування до застосування препаратів 

мікро- та макроелементів. 

4. Практичне обгрунтування до застосування препаратів 

вітамінів. 

5. Фармакотерапія за запальних процесів у тварин. 

Характеристика та практичне застосування нестероїдних 

протизапальних препаратів. 

6. Класифікація та властивості хіміотерапевтичних засобів. 

Особливості використання антибіотиків уветеринарії. 

7. Фармакотерапія за розладів функції центральної нервової 

системи. 

8. Клінічна фармакологія лікарських засобів за хвороб 

органів дихання. 

9. Клінічна фармакологія лікарських засобів за хвороб 

органів травлення. 

10. Клінічна фармакологія лікарських засобів за хвороб 

органів матки, яєчників та молочної залози. 

11. Клінічна фармакологія за хвороб сечовидільної системи. 

12. Клінічна фармакологія за хірургічної патології. 

13. Фармакотерапія за паразитарних хвороб. 

14. Лікування отруєнь лікарськими засобами. 

Рекомендована 

література 

1. Ветеринарні препарати. Довідник. / Канюка О.І., Харів І.І., 

Гунчак В.М., Гуфрій Д.Ф. Львів Видавництво ПП «Бодлак», 

2005. – 642 с. 

2. Клінічна ветеринарна фармакологія/ за ред. О.І. Канюки. – 
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О.: Астропринт, 2011. – 296 с. 

3. Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 10th Edition /Jim 

E. Riviere (Editor), Mark G. Papich (Editor). – 2017, Wiley-

Blackwell. - 1552 р.  

4. Хмельницький Г.О., Духніцький В.Б. Ветеринарна 

фармакологія.  Київ. – 2017. – 571 с. 

5. Современный курс ветеринарной медицины Кирка / пер. с 

анг. – М.: ООО «Аквариум Принт», 2005. – 1376 с.: ил 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 

Предмет A B C D E F G H 

Клінічна 

фармакологія 
14 10 48 10 8 - - 

90 

(3кредити) 

Дата останньої 

модифікації програми 

28.08.2019 р. 

 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА 

Викладачі  

Ірина Рубленко, доктор габілітований, DVM (гарант); Володимир 

Зоценко, PhD, DVM; Андрій Андрійчук, PhD, DVM (лабораторна 

діагностика інфекційних хвороб), Вовкотруб Наталія, PhD, DVM 

(лабораторна діагностика (хіміко-токсикологічні методи 

дослідження), Володимир Шаганенко PhD, DVM (лабораторна 

діагностика  паразитарних хвороб);  Наталія Тишківська та Оксана 

Хіцька PhD, DVM (лабораторні дослідження у гігієні харчових 

продуктів); Тарас Царенко PhD, DVM (епізоотологія та система  

діагностичних процедур) 

Форми навчання: Лекції/практичні 

Обʼєм навчального навантаження: кредитів EСTS – 7 (210 год);  

Тижневе навантаження:  11,12 семестр – 4 (1/3) 

Присутність студента: вибіркова 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення 

дисципліни 

  6 курс,  11,12 семестр 

Передумови 

вивчення 

дисципліни 

“Анатомія тварин”, “Цитологія, гістологія, ембріологія”, “Фізіологія 

тварин”, «генетика та молекулярна біологія клітини», “Ветеринарна 

мікробіологія”, “фізіологія тварин”, “Ветеринарна мікробіологія та 

імунологія”, «безпечність, якість харчових продуктів та кормів» 

«епізоотологія, інфекційні хвороби та профілактична медицина», 

«ветеринарна токсикологія», «гігієна харчових продуктів та 

державний контроль», «організація ветеринарної служби та охорона 

громадського здоров’я», «зоонози та концепція єдиного 

здоров’я»,“Ветеринарна клінічна біохімія”, “Пропедевтика та 

діагностична візуалізація”, “Ветеринарна токсикологія 

“Фармакологія та фармакотерапія”,  “Паразитологія та інвазійні 

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AJim+E.+Riviere
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AJim+E.+Riviere
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AMark+G.+Papich
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хвороби” 

Методи контролю 

знань 
Залік, іспит 

Умови для 

проходження 

курсу 

Вагітні студенти можуть не відвідувати цей предмет 

Результати 

навчання та 

компетентності 

Студенти повинні знати і уміти: 

Знання:  
- знати організацію та діяльність лабораторій, СОПи, питання 

біобезпеки, біоризиків, біоетики, устаткування, програми, 

постанови та закони лабораторної справи, міжлабораторні 

порівняльні випробування, міжнародні стандарти лабораторних 

методів досліджень; методики лабораторних досліджень для 

діагностики та контролю стану здоров’я та проведенням заходів з 

лікування і профілактики хвороб різної етіології;  

- знати процедури відбору та підготовки проб, сучасні методи 

дослідження біоматеріалів та обробки отриманих результатів; 

принципи проведення лабораторних методів дослідження; 

- планувати протиепізоотичні заходи з урахуванням 

використання найбільш ефективних діагностичних тестів;  

розраховувати їх ефективність у конкретних епізоотичних 

ситуаціях, етіологію, патогенез, епізоотологію інвазійних 

захворювань тварин, зокрема транскордонні згідно вимог МЕБ; 

- чинне законодавство в галузі ветеринарної медицини, контролю 

якості та безпечності харчових продуктів;   

- основні методи біохімічних та хіміко-токсикологічних досліджень, 

методи оцінювання; про сутність та динаміку фізико-хімічних та 

біологічних процесів, які відбуваються в організмі тварин у нормі та за 

патології під впливом  збудників інвазій;  

- знати основні клінічні методики лабораторних досліджень для 

контролю стану здоров’я тварин  та контролю за проведенням заходів із 

лікування  хворих тварин за інвазійної патології. 

Вміння:  
- володіти загальними знаннями щодо організації та 

функціонування випробувальних лабораторій (GLP - належна 

лабораторна практика); 

- володіти різними методами досліджень у ветеринарній 

медицині (атомна емісія, газова і рідинна хроматографія, 

полімеразна ланцюгова реакція, атомна адсорбційна діагностика, 

імуноферментний аналіз, біохімічні методи аналізу і інші); 

- вміти обирати адекватні лабораторні методи для ефективного 

вирішення конкретних науково-практичних задач;  

- аналізувати та інтерпретувати значення отриманих 

лабораторних показників і зіставляти виявлені факти з сучасними 

концепціями, гіпотезами та теоріями; 

- розробляти та застосовувати протоколи діагностики 

інфекційних хвороб, порівнювати їх з літературними даними, 

вміти проводити відбір, консервування, пакування і пересилання 

проб тваринного і рослинного походження, оформляти протоколи 

результатів досліджень, використовувати лабораторне обладнання; 

володіти методиками спеціальних досліджень окремих органів та їх 
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систем і апаратів, проводити лабораторні дослідження 

(випробування) продуктів харчування, підготувати, обробити 

зразки матеріалу, продуктів; провести утилізацію відходів, проб, 

матеріалів та реактивів, провести дезінфекцію лабораторного 

посуду, інструментів, біологічного матеріалу, лабораторного 

обладнання, провести діагностичні дослідження об’єктів 

навколишнього середовища; 

- користуватися сучасними інформаційними ресурсами, 

узагальнення та статистичну обробку отриманих результатів хіміко-

токсикологічних досліджень,  

- - володіти методологією для проведення хіміко-токсикологічних 

досліджень для встановлення діагнозу хвороб у тварин незаразної, 

інфекційної та інвазійної етіології з  використанням лабораторних  

методів;  

- - планувати протиепізоотичні заходи з урахуванням використання 

найбільш ефективних діагностичних тестів, розраховувати їх  

ефективність у конкретних епізоотичних ситуаціях, розробляти та 

застосовувати протоколи діагностики інфекційних хвороб. 

Опис дисципліни 

База проведення 

занять з 

дисципліни 

Аудиторії і лабораторія кафедри. 

науково-дослідні лабораторії БНАУ, державні та приватні 

лабораторії Київської області, музей і лабораторія кафедри 

паразитології та фармакології, Міжкафедральні клініки та ферми 

навчально-дослідного господарства університету, державні та 

приватні клініки для тварин-компаньйонів, ферми 

сільськогосподарських підприємств 

Теми аудиторних 

занять 

Теми лекцій: Модуль 1. Організація діяльності лабораторій 

(І.Рубленко, В.Зоценко, А.Андрійчук) 

1. Групи патогенності лабораторій, будова, правила роботи, 

техніка безпеки у різних групах та особиста профілактика, 

класифікація. Знання і застосування правил з лабораторної 

біобезпеки, управління ризиками. Обладнання робочого місця. 

Визначення правила утилізації відходів, відпрацьованих проб, 

матеріалів та реактивів. 

 

Модуль 2. Загальні питання мікробіології у лабораторії 

(І.Рубленко, В.Зоценко, А.Андрійчук). 
1.Програми, постанови та закони лабораторної справи при 

дослідженні мікробіологічних показників та особливо-небезпечних 

збудників.  

 

Модуль 3. Лабораторна діагностика бактеріологічних та 

вірусних методів дослідження (І.Рубленко, В.Зоценко, 

А.Андрійчук) 

1. Кодекс етики для працівників діагностичних лабораторій. 

Застосування електронних (комп’ютерних) лабораторних 

інформаційних систем. 

2. Ознайомлення та використання експрес-тестів для виділення 

та ідентифікації патогенних збудників. 

 

Модуль 4. Використання діагностичних тестів у системі  

протиепізоотичних заходів (Т.Царенко) 
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1.Вибір та інтерпретація діагностичних тестів у 

епізоотологічному дослідженні. 

2.Система діагностики інфекційних хвороб тварин у забезпеченні 

епізоотичного благополуччя. 

3.  

4. Модуль 5. Лабораторні дослідження у гігієні харчових продуктів 

(О.Хіцька, Н.Тишківська). 
1.Організація діяльності та функціонування лабораторій. 

Міжнародний стандарт ISO 17025. Управління роботою лабораторії. 

Технічні вимоги до лабораторії.  

2.Процедури підтвердження ефективності (якості) лабораторної 

діагностики: внутрішній та перехресний аудит; верифікація 

(перевірка), валідація (підтвердження); забезпечення системи 

контролю якості досліджень (внутрішньолабораторний та 

міжлабораторний контроль). МПВ (міжлабораторні порівняльні 

випробування). 

 

Модуль 6. Хіміко-токсикологічні методи діагностики хвороб 

(Н.Вовкотруб) 

1.Організація роботи хіміко-токсикологічних відділів лабораторій 

ветеринарної медицини (згідно вимог ДСТУ:ISO 17025). 

2. Об’єкти токсикологічного та біохімічного дослідження. Методи 

ізоляції отруйних речовин з різних об’єктів ветеринарного 

контролю (патологічного матеріалу). 

 

Модуль 7. Діагностика паразитарних хвороб (В.Шаганенко) 

1.Вступ. Спеціальні гельмінтологічні дослідження у практиці лікаря 

ветеринарної медицини. Ураження органів і систем при 

паразитарних хворобах. Діагностичні ознаки яєць гельмінтів, 

члеників та личинок гельмінтів. 

2. Діагностичні ознаки збудників акарозів та ентомозів тварин. 

Діагностичні ознаки збудників протозоозів тварин та птиці, 

інформативність мікроскопічних методів дослідження. 

 

 

Теми практичних занять:   

Модуль 1. Організація діяльності лабораторій (І.Рубленко, 

В.Зоценко, А.Андрійчук) 

1. Міжлабораторні порівняльні випробування. Вивчення питань 

біобезпеки, біоризиків, СОПів. (Д) 

2. Мікроскопія бактерій різних нозологічних груп. 

Виготовлення препаратів-мазків, препаратів-відбитків із культур 

мікроорганізмів та досліджуваного матеріалу. Приготування 

барвників, особливості фарбування різних нозологічних груп. (Е) 

3. Підготовка та принципи обробки зразків біологічного та 

патологоанатомічного матеріалу тварин, продуктів тваринного 

походження, кормів, грунту, води, рослин. Санітарний стан 

лабораторних приміщень. (Е) 

4. Методи вивчення рухливості різних таксономічних груп 

мікроорганізмів. Контроль якості дезинфекції та стерилізації 

боксів, обладнання тощо. (Е) 

5. Семінар (В)  
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Модуль 2. Загальні питання мікробіології у лабораторії 

(І.Рубленко, В.Зоценко, А.Андрійчук). 
6. Прилади для ІФА. Вимірювальне та допоміжне обладнання 

для проведення ІФА. Класифікація методів ІФА. Основні етапи 

ІФА. Можливі помилки при проведенні ІФА. Оцінка результатів 

ІФА. Принцип проведення, переваги, недоліки, аналітичні 

характеристики. (Е, Д) 

7. Методи виявлення та ідентифікації інфекційних агентів 

(бактерій грибів, вірусів) у повітрі. (Е) 

8. Методи виявлення та ідентифікації інфекційних агентів 

(бактерій грибів, вірусів) у воді. (Е) 

9. Методи виявлення та ідентифікації інфекційних агентів 

(бактерій, грибів) у ґрунті. (Е) 

10. Семінар (В) 

 

Модуль 3. Лабораторна діагностика бактеріологічних та 

вірусних методів дослідження (І.Рубленко, В.Зоценко, 

А.Андрійчук) 

11. Лабораторні методи дослідження в діагностиці інфекційних 

хвороб ВРХ. (ЕД) 

12. Лабораторні методи дослідження в діагностиці інфекційних 

хвороб свиней. (ЕД) 

13. Лабораторні методи діагностики інфекційних хвороб птахів. 

(ЕД) 

14. Лабораторні методи дослідження в діагностиці інфекційних 

хвороб коней. (Д) 

15. Лабораторні методи дослідження в діагностиці інфекційних 

хвороб овець. (Д) 

16. Лабораторні методи діагностики інфекційних хвороб собак. 

Лабораторні методи діагностики інфекційних хвороб котів. (Д)  

17. Лабораторні методи діагностики інфекційних хвороб 

лабораторних тварин. (Д) 

18. Лабораторні методи діагностики інфекційних хвороб 

екзотичних тварин. (Д) 

19. Лабораторні методи діагностики інфекційних хвороб риби. 

Лабораторні методи діагностики інфекційних хвороб комах. 

Визначення якості ветеринарно-імунологічних засобів (вакцин, 

сироваток (ЕД) 

20. Семінар (В) 

 

Модуль 4. Використання діагностичних тестів у системі  

протиепізоотичних заходів (Т.Царенко) 

1. Регулюванні використанні методів досліджень у 

епізоотологічних дослідженнях на міжнародному та національному 

рівні (Д).  

2. Вибір методів досліджень для забезпечення епізоотичного 

благополуччя, розрахунок ефективності діагностичних тестів (Д). 

3. Діагностичні процедури під час епізоотичного розслідування 

(Д).  

4. Семінар (В). 
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5. Модуль 5. Лабораторні дослідження у гігієні харчових продуктів 

(О.Хіцька, Н.Тишківська) 

1. Лабораторні методи контролю залишків забруднюючих речовин, 

токсикантів та ветеринарних препаратів у харчових продуктах (D).  

2. Використання ІФА для контролю небезпечних факторів та 

фальсифікації харчових продуктів. Визначення залишкової 

кількості антибіотиків і антибактеріальних речовин у харчових 

продуктах (Е). 

3. Контроль безпечності та натуральності харчових продуктів за 

допомогою молекулярно-генетичних досліджень (ПЛР) (D).  

4. Семінар (В). 

 

Модуль 6. Хіміко-токсикологічні методи діагностики хвороб 

(Н.Вовкотруб) 

1. Моніторинг лабораторних методів дослідження. Процедури 

відбору матеріалу для хіміко-токсикологіного дослідження. Вплив 

лікарських засобів на результати біохімічних досліджень. 

2. Фізичні та фізико-хімічні принципи використання апаратури 

в клінічній лабораторній практиці. 

3. Опрацювання методики постановки біопроб з метою 

визначення токсичності речовин тваринного та рослинного 

походження. 

4.Семінар (В). 

 

Модуль 7. Діагностика паразитарних хвороб (В.Шаганенко) 

1. Лабораторна діагностика гельмінтозів. Відбір проб фекалій і 

доставка в лабораторію. Методи нативного мазка, седиментаціі, 

флотації. 

2. Методи гельмінтоларвоскопії. Фарбування та ідентифікація 

личинок збудників гельмінтозів Лабораторна діагностика легеневих 

гельмінтозів 

3. Вітальні та мортальні методи діагностики акарозів тварин. 

Лабораторно-діагностичні дослідження за протозоозів тварин.  

4. Семінар (В). 
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Аграрна освіта, 2010. – 284 с. 

2. Tackling drug-resistant infections globally: final report and 

recommendations. 2016. – 84p.  https://amr-

review.org/sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf. 
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2012. – 216 с. 

4. Лабораторне дослідження крові тварин та інтерпретація його 

результатів / [Левченко В.І, Головаха В.і., Сахнюк В.В та ін.]; За 

ред. В.І. Левченка і В.М. Безуха. – Біла Церква, 2015. – 136 с. 

5. Уиллард Майкл Д. Лабораторная диагностика в клинике 

мелких домашних животных / Майкл Д. Уиллард, Гарольд Тверден, 

Торнвальд Грант Г. – М.: ООО "Акваріум Бук", 2004. – 432 с. 
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[Левченко В.І., Головаха В.І., Кондрахін І.П. та ін.]; За ред. В.І. 

Левченка. – К.: Урожай, 2010. – 470 с. 

7. Veterinary clinical parasitology / Anne M. Zajac, Gary A. 

Conboy. – Blackwell Publishing, 2011. – 8th ed. – 368 p.  

8. Veterinary parasitology / M.A. Taylor, R.L. Coop, R.L. Wall // 

Blackwell Publishing. – Carlton, 2015. – 4th ed. – 1029 р. 

9. Довідник з диференціювання збудників інвазійних хвороб / 

Пономар С.І., Гончаренко В.П., Соловйова Л.М. ; за ред. С.І. 

Пономаря. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 237 с. 

10. Veterinary Epidemiology 4th ed. Michael Thrusfield. John Wiley 

& Sons, 19 лют. 2018 р. - 888 стор.  

11. Epidemiology for Field Veterinarians: An Introduction. Evan 

Sergeant, Nigel Perkins. CABI, 28 лип. 2015 р. - 319 стор. 

12. Animal Disease Surveillance and Survey Systems: Methods and 

Applications. by Mo Salman. November 2003 

13. ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій 

14. ДСТУ ISO 19011:2012 Настанова щодо здійснення аудитів 

систем управління — міжнародний стандарт, котрий має настанови 

з аудиту системи управління підприємства.  

15. ДСТУ ISO 10012: 2005 “Вимоги до процесів вимірювання та 

вимірювального обладнання”  

16. ДСТУ 2708 «Метрологія. Повірка засобів вимірювальної 

техніки. Організація і порядок проведення» 

Мова викладання Українська 

Таблиця 3.1.12 – Години навчального плану з предметів, що перелічені в ЄС, взяті 

кожним студентом 

Предмет A B C D E FХ 

клінічні 

G H 

Лабораторна 

діагностика 

       210 

(7 кредитів) 

4 2 18 2 4 - - Епізоотол. 

30 

(1 кредит) 

4 2 18 2  4 - Паразитол. 

30 

(1 кредит) 

8 6 42 17 17 - - Мікробіол. 

(3 кредити) 

4 2 18 4 2 - - ВСЕ 

30 

(1 кредит) 

4 2 18 6  - - ТЕРАПІЯ 

30 

(1 кредит) 

Дата останньої 

модифікації програми 

28.08.2019 р. 
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Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни ХВОРОБИ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН 

Викладачі 

Шаганенко В.С. PhD, DVM; Царенко Т.М. PhD, DVM; Новік 

О., DVM; Мельник А.Ю. PhD, DVM; Сакара В., магістр, 

DVM; Власенко С.А., доктор габілітований, DVM; Єрошенко 

О.В. PhD, DVM; Андрієць В.Г. PhD, DVM; Утеченко М.В. 

PhD, DVM. 

Форми навчання: Лекції/практичні 

Об’єм навчального навантаження: кредитів EKTS – 7 (210 год.);  

Тижневе навантаження: 4 (1/3) 

Присутність студента: вибіркова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

6М курс, 11-12 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

“Анатомія тварин”, “Цитологія, гістологія, ембріологія”, 

“Фізіологія тварин”, «Генетика та молекулярна біологія 

клітини», “Ветеринарна мікробіологія”, “Фізіологія тварин”, 

“Ветеринарна мікробіологія та імунологія”, «Безпечність, 

якість харчових продуктів та кормів» «Епізоотологія, 

інфекційні хвороби та профілактична медицина», 

«Ветеринарна токсикологія», «Організація ветеринарної 

служби та охорона громадського здоров’я», «Зоонози та 

концепція єдиного здоров’я», “Ветеринарна клінічна 

біохімія”, “Пропедевтика та діагностична візуалізація”, 

“Ветеринарна токсикологія “Фармакологія та 

фармакотерапія”,  “Паразитологія та інвазійні хвороби” 

Методи контролю знань Залік, іспит 

Результати навчання та 

компетентності 

Результати навчання, визначені Стандартом вищої освіти 

України для спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»: 

РН1, РН9, РН10, РН11, РН12. 

Студенти повинні знати і уміти: 

Знання:  

 знати особливості будови організму за норми та можливі 

зміни форми і будови органів за патології, а також морфо-

фізіологічні особливості репродуктивної функції 

лабораторних тварин;  

 знати особливості утримання, методів клінічного 

дослідження, лікування і профілактики внутрішніх 

незаразних хвороб лабораторних тварин; 

 знання етіології, патогенезу, епізоотології інфекційних та 

інвазійних захворювань лабораторних тварин, зокрема 

транскордонних згідно вимог МЕБ і принципи ерадикації 

спалахів інфекційних хвороб серед лабораторних тварин. 
 

Вміння: 
 проводити відбір, консервування, пакування і пересилання 

зразків тваринного походження для досліджень за 
інфекційних, інвазійних та внутрішніх незаразних хвороб, 
проводити некропсію загиблих лабораторних тварин, 
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вести ветеринарний облік, оформляти звітну 
документацію; 

 аналізувати й інтерпретувати результати лабораторних  
досліджень за інфекційних, інвазійних та внутрішніх 
незаразних хвороб лабораторних тварин, включно із  
результатами патологоанатомічного розтину, з 
урахуванням досягнень науки і практики; 

 вміти проводити лікувальні та діагностичні маніпуляції, за 
внутрішніх незаразних хвороб та відбір зразків у клінічно 
здорових лабораторних тварин; 

 вміти провести акушерське, гінекологічне дослідження, 
здійснювати контроль та стимулювання репродуктивної 
функції у самок лабораторних тварин, а за встановлення 
патології надати адекватне лікування; 

 виявляти джерела збудників інфекцій та інвазій 
лабораторних тварин, визначати фактори і механізм їх 
передачі; забезпечувати ізольоване утримання хворих  
тварин; здійснювати заходи, спрямовані на недопущення 
поширення збудників інфекційних та інвазійних 
захворювань лабораторних тварин за межі епізоотичного 
вогнища і ліквідацію самого вогнища. 

Опис дисципліни 

База проведення занять 

з дисципліни 

Аудиторії і лабораторії кафедр факультету ветеринарної 

медицини, Міжкафедральні клініки університету, державні та 

приватні клініки для тварин-компаньйонів, віварій. 

Теми аудиторних занять Теми лекцій: 

Модуль 1. Інвазійні хвороби лабораторних тварин 

(Шаганенко В.С. PhD, DVM) 

1. Вступ. Інвазійні захворювання кролів. Особливості 

діагностики, лікування та профілактики. 

2. Інвазійні захворювання мурчаків, щурів та мишей. 

Особливості діагностики, лікування та профілактики. 

Модуль 2. Інфекційні хвороби лабораторних тварин 

(Царенко Т.М. PhD, DVM; Новік О., DVM) 

1. Особливості епізоотології хвороб лабораторних тварин. 

2. Бактеріальні, вірусні та грибкові хвороби лабораторних 

тварин: запобігання та контроль. 

Модуль 3. Внутрішні хвороби лабораторних тварин 

(Мельник А.Ю. PhD, DVM; Сакара В., магістр, DVM) 

1. Внутрішні хвороби лабораторних тварин спричинені 

порушенням обміну речовин та годівлі. 

2. Внутрішні хвороби лабораторних тварин спричинені 

порушенням умов утримання. Введення документації по 

роботі з лабораторними тваринами. 

Модуль 4. Особливості репродукції лабораторних 

тварин (Власенко С.А., доктор габілітований, DVM; 

Єрошенко О.В. PhD, DVM.) 

1. Особливості репродукції кролів. 

2. Особливості репродукції мурчаків та мишей. 

Модуль 5. Особливості хірургічного забезпечення у 

лабораторних  тварин (Андрієць В.Г. PhD, DVM.) 

1. Топографічна анатомія та анестезіологічне забезпечення 

оперативних втручань у лабораторних тварин (місцеве та 

загальне знеболення, інфузійна терапія та реанімаційні 
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заходи). 

2. Профілактика травматизму за стресових станів у 

лабораторних тварин. Використання принципів добробуту 

для профілактики хвороб та зменшення кількості випадків 

травматизму. 

Модуль 6. Патологічна анатомія лабораторних тварин 

(Утеченко М.В. PhD, DVM.) 

1. Загальна характеристика та анатомо - фізіологічні 

особливості лабораторних тварин (безхребетних та 

хребетних). 

2.  Біобезпека. Патологічна анатомія лабораторних тварин. 

 Теми практичних занять: 

Модуль 1. Інвазійні хвороби лабораторних тварин 
(Шаганенко В.С. PhD, DVM) 

5. Фасціольоз, діагностика, лікування та профілактика. 

6. Ларвальні цестодози. Ехінококоз та цистицеркоз пізіформний. 

7. Трихостронгілідози кролів 

8. Псороптоз кролів.  

9. Еймеріоз кролів 

10. Семінар 

11. Нематодози мурчаків (Paraspidodera uncinata, Тrichuris 

gracilis) 

12. Саркоптоз мурчаків (Trixicarus cavia) 

13. Нематодози мишей та щурів (гіменолепідоз, оксиуратози ) 

14. Еймеріоз мурчаків, щурів та мишей 

15. Семінар 

Модуль 2. Інфекційні хвороби лабораторних тварин 

(Царенко Т.М. PhD, DVM; Новік О., DVM) 

21.Епізоотологічні особливості інфекційних хвороб у 

лабораторних тварин. Організація протиепізоотичних заходів 

серед лабораторних тварин. 

22.Бактеріальні хвороби лабораторних тварин. 

23.Вірусні хвороби лабораторних тварин. 

24.Грибкові хвороби лабораторних тварин. 

25.Семінар. 

Модуль 3. Внутрішні хвороби лабораторних тварин 

(Мельник А.Ю. PhD, DVM, Сакара В., магістр, DVM) 

1. Особливості клінічного дослідження, відбору крові та  

введення лікарських препаратів у лабораторних тварин. 

2. Хвороби спричинені порушенням вітамінно-мінерального 

обміну в лабораторних тварин. 

3. Хвороби сечовидільної системи в лабораторних тварин. 

4. Морфологічне та біохімічне дослідження крові лабораторних 

тварин. 

5. Семінар 

Модуль 4. Особливості репродукції лабораторних  тварин 

(Власенко С.А., д-р габілітований, DVM; Єрошенко О.В. PhD, 

DVM.) 

1. Діагностика вагітності, контроль за її перебігом; 

2. Патологія родів та рододопомога; 

3. Діагностичний алгоритм та особливості терапії за 

акушерських, гінекологічних та андрологічних хвороб у 
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кролів. 

4. Діагностичний алгоритм та особливості терапії за 

акушерських, гінекологічних та андрологічних хвороб 

мурчаків та мишей 

5.  Семінар 

 

Модуль 5. Особливості хірургічного забезпечення у 

лабораторних  тварин (Андрієць В.Г. PhD, DVM.) 

1. Анестезіологічне забезпечення, реанімаційні заходи та 

моніторинг анестезованих лабораторних тварин. 

2. Хірургія м’яких тканин, лікування ран у лабораторних 

тварин 

3. Способи діагностики, лікування та профілактики кістково-

суглобової патології у лабораторних тварин 

4. Хірургічні методи лікування патології сечостатевої 

системи у лабораторних тварин 

5. Семінар 

Модуль 6. Патологічна анатомія лабораторних тварин 

(Утеченко М.В. PhD, DVM.) 

1. Загальна характеристика безхребетних та хребетних 

лабораторних тварин. Особливості їх будови. Техніка безпеки 

під час дослідження. 

2. Морфо-функціональні особливості організму безхребетних. 

3. Морфо-функціональні особливості хребетних. 

4. Лабараторні тварини: їх топографічна анатомія внутрішніх 

органів та особливості патолого-анатомічної діагностики. 

5. Семінар 

Рекомендована 

література: 

1. Fox, James G. Laboratory animal medicine. Elsevier, 2015. 

2. Laboratory Animal Medicine (Third Edition) American 

College of Laboratory Animal Medicine 2015, P 411–461. 

3. Nicklas, Werner. "Infections in laboratory animals: Importance 

and control." The Welfare of Laboratory Animals. Springer, 

Dordrecht, 2007. 23-35. 

4. Veterinary clinical parasitology / Anne M. Zajac, Gary A. Conboy. 

– Blackwell Publishing, 2011. –8th ed. – 368 p.  

5. Veterinary parasitology / M.A. Taylor, R.L. Coop, R.L. Wall // 

Blackwell Publishing. – Carlton, 2015. – 4th ed. – 1029 р. 

6. Довідник з диференціювання збудників інвазійних хвороб / 

Пономар С.І., Гончаренко В.П., Соловйова Л.М. ; за ред. С.І. 

Пономаря. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 237 с. 

7. Инфекционные болезни лабораторных животных. / 

Сидорчук, Александр Андреевич; Глушков, Анатолий 

Андреевич. 2009.– 128 с. 

8. Лабораторная диагностика в клинике мелких домашних 

животных / Уиллард М., Тведтен Г., Торнвальд Г.; под 

ред. д.б.н. В.В. Макарова. – М.: ООО «АКВАРИУМ БУК», 

– 2004. – 432 с. 

9. Лабораторні методи досліджень у біології, 

тваринництві та ветеринарній медицині : Довідник / 

В.В. Влізло, Р.С. Федорук, І.Б. Ратич та ін.; за ред. В.В. 

Влізла. — Львів: Сполом, 2012. – 764 с. 

10. Мелкие домашние животные Болезни и лечение. / Петер К. 
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Бергхоф. – М.; Из-во:Аквариум, 2006. – 224 с. 

11. Новосад Н.В. Лабораторні тварини і техніка біологічного 

експерименту: Навчально-методичний посібник для 

студентів біологічного факультету денного та заочного 

відділень (напрям підготовки: «Біологія»; галузь знань: 

«Природничі науки»). – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 85 с. 

12. Про захист тварин від жорстокого поводження. Закон 

України №3447-IV. Відомості Верховної Ради України 

(ВВР). – 2006. –№ 27, 230 с. 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 

Дисципліна A 
Лекції 

B 
Семінари 

C 
Самостійна 

D 
Практичні 

E 
Неклінічні 

FX 
Клінічні 

 

Хвороби 
лабораторних 

тварин 

4 4 34 8 10 0 Паразитологія 

60 год (2 кредити) 

4 2 16 8 0 0 Епізоотологія 
30 год (1 кредит)  

4 2 16 4 2 2 
Терапія 

30 год (1 кредит) 

4 2 16 4 2 2 
Акушерство 

30 год (1 кредит) 

4 2 16 4 4  
Хірургія 

30 год (1 кредит) 

4 2 16 2  6 
Пат.анатомія 

30 год (1 кредит) 

Загалом, год 24 14 114 34 14 10 210 

Дата останньої модифікації 

програми 
28.08.2020 р 

 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни ХВОРОБИ ЕКЗОТИЧНИХ ТВАРИН ТА ДИКОЇ ФАУНИ 

Викладачі 

Шаганенко В.С. PhD, DVM; Царенко Т.М. PhD, DVM; 

Савченюк М., DVM; Мельник А.Ю. PhD, DVM; Сакара В., 

магістр, DVM; Власенко С.А., доктор габілітований, DVM; 

Єрошенко О.В. PhD, DVM; Яремчук А.В. PhD, DVM; 

Утеченко М.В. PhD, DVM. 

Форми навчання: Лекції/практичні 

Об’єм навчального навантаження: кредитів EKTS – 7 (210 год.);  

Тижневе навантаження: 4 (1/3) 

Присутність студента: вибіркова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

6М курс, 11-12 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

“Анатомія тварин”, “Цитологія, гістологія, ембріологія”, 

“Фізіологія тварин”, «Генетика та молекулярна біологія 

клітини», “Ветеринарна мікробіологія”, “Фізіологія тварин”, 

“Ветеринарна мікробіологія та імунологія”, «Безпечність, 

якість харчових продуктів та кормів» «Епізоотологія, 

інфекційні хвороби та профілактична медицина», 

«Ветеринарна токсикологія», «Організація ветеринарної 
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служби та охорона громадського здоров’я», «Зоонози та 

концепція єдиного здоров’я», “Ветеринарна клінічна 

біохімія”, “Пропедевтика та діагностична візуалізація”, 

“Ветеринарна токсикологія “Фармакологія та 

фармакотерапія”,  “Паразитологія та інвазійні хвороби” 

Методи контролю знань Залік, іспит 

Результати навчання та 

компетентності 

Результати навчання, визначені Стандартом вищої освіти 

України для спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»: 

РН1, РН9, РН10, РН11, РН12 

 

Студенти повинні знати і уміти: 

Знання:  

 знати особливості будови організму за норми та можливі 

зміни форми і будови органів за патології, а також морфо-

фізіологічні особливості репродуктивної функції 

екзотичних та диких тварин;  

 знати особливості утримання, методів клінічного 

дослідження, лікування і профілактики внутрішніх 

незаразних та хірургічних хвороб, принципи 

анестезіологічного забезпечення екзотичних і диких 

тварин; 

 знання етіології, патогенезу, епізоотології інфекційних та 

інвазійних захворювань диких та екзотичних тварин, 

зокрема транскордонних згідно вимог МЕБ, принципи та 

методи організації нагляду за епізоотичною ситуацією у 

дикій фауні. 
 

Вміння: 
 проводити відбір, консервування, пакування і пересилання 

зразків тваринного походження для досліджень за 
інфекційних, інвазійних та внутрішніх незаразних хвороб, 
проводити некропсію загиблих тварин, вести 
ветеринарний облік, оформляти звітну документацію; 

 аналізувати й інтерпретувати результати клініко-
біохімічних, лабораторних  досліджень на інфекційні та 
інвазійні хвороби і результати патологоанатомічного 
розтину, з урахуванням досягнень науки і практики; 

 вміти проводити хірургічні маніпуляції, остеосинтез, 
операції на м’яких тканинах, ендоскопію та лікування 
внутрішніх незаразних хвороб у екзотичних тварин та 
дикої фауни  

 вміти провести акушерське, гінекологічне дослідження, 
здійснювати контроль та стимулювання репродуктивної 
функції у самок екзотичних та диких тварин, а за 
встановлення патології надати адекватне лікування; 

 виявляти джерела збудників інфекцій та інвазій диких та 
екзотичних тварин, визначати фактори і механізм їх 
передачі; забезпечувати ізольоване утримання хворих  
тварин; здійснювати заходи, спрямовані на недопущення 
поширення збудників інфекційних та інвазійних 
захворювань диких та екзотичних тварин за межі 
епізоотичного вогнища і ліквідацію самого вогнища. 

Опис дисципліни 
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База проведення занять 

з дисципліни 

Аудиторії і лабораторії кафедр факультету ветеринарної 

медицини, Міжкафедральні клініки університету, державні та 

приватні клініки для тварин-компаньйонів, зоопарки. 

Теми аудиторних занять Теми лекцій: 

Модуль 1. Інвазійні хвороби екзотичних тварин та дикої 

фауни (Шаганенко В.С. PhD, DVM) 

3. Вступ. Окремі інвазійні хвороби диких парнокопитних та 

кабанів, особливості діагностики. 

4.  Окремі інвазійні хвороби голубів та папуг. Інвазійні 

захворювання плазунів. Особливості діагностики, 

лікування та профілактики. 

Модуль 2. Інфекційні хвороби екзотичних тварин та дикої 

фауни (Царенко Т.М. PhD, DVM) 

1. Епізоотологічні особливості та основні інфекційні хвороби 

екзотичних тварин. 

2. Епізоотологія основних інфекційних хвороб у дикій фауні 

та нагляд за ними. 

Модуль 3. Внутрішні хвороби екзотичних тварин та дикої 

фауни (Мельник А.Ю. PhD, DVM; Сакара В., магістр, DVM) 

3. Типи утримання, ветеринарне забезпечення й схеми 

вирощування екзотичних тварин та дикої фауни в умовах 

зоопарків та прородничих куточків. 

4. Групова антиген неспецифічна профілактика хвороб 

екзотичних тварин та дикої фауни. Метаболічні хвороби 

екзотичних тварин та дикої фауни (аліментарна дистрофія, 

ожиріння, гепатодистрофія, А-, D-, Е- і В-гіповітамінози 

птиці, порушення обміну мінеральних речовин). 

Модуль 4. Особливості репродукції екзотичних тварин та 

тварин дикої фауни (Власенко С.А., доктор габілітований, 

DVM; Єрошенко О.В. PhD, DVM.) 

3. Особливості репродукції екзотичних тварин. 

4. Особливості репродукції тварин дикої фауни. 

Модуль 5. Особливості хірургічного забезпечення у 

екзотичних та диких тварин (Яремчук А.В. PhD, DVM.) 

3. Топографічна анатомія (особливості оперативних втручань 

та оперативні доступи у різних анатомо-топографічних 

ділянках) та анестезіологічне забезпечення оперативних 

втручань у тварин різних видів (місцеве та загальне 

знеболення, інфузійна терапія та реанімаційні заходи). 

4. Профілактика травматизму за стресових станів у диких та 

екзотичних тварин. Використання принципів добробуту 

для профілактики хвороб та зменшення кількості випадків 

травматизму (аналіз умов утримання, різновиди 

травматизму та шляхи його профілактики) 

Модуль 6. Патологічна анатомія екзотичних тварин та 

дикої фауни (Утеченко М.В. PhD, DVM.) 

3. Загальна характеристика класу плазунів. Анатомо-

фізіологічні особливості лускатих, дзьобоголових, черепах 

і крокодилів, екзотичних птахів і ссавців, мозоленогих і 

слонових. 

4. Біобезпека. Патологічна анатомія екзотичних тварин та 

окремих представників дикої фауни 
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 Теми практичних занять: 

Модуль 1. Інвазійні хвороби екзотичних тварин та 

дикої фауни (Шаганенко В.С. PhD, DVM) 

16. Трематодози диких парнокопитних (фасціольоз, 

парамфістоматидози, дикроцеліоз). 

17. Ларвальні цестодози диких парнокопитних. Ехінококоз та 

цистицеркоз тенуікольний. 

18. Монієзіоз диких парнокопитних 

19. Трихуроз та трихінельоз диких тварин 

20. Протозоози диких тварин (бабезіоз, тейлеріоз) 

21. Cемінар 

22. Окремі гельмінтози голубів (давеніоз, сингамоз, аскаридіоз) 

23. Еймеріоз голубів та папуг 

24. Гельмінтози плазунів 

25. Протозоози плазунів 

26. Семінар 

Модуль 2. Інфекційні хвороби екзотичних тварин та 

дикої фауни (Царенко Т.М. PhD, DVM) 

26. Епізоотологічні особливості інфекційних хвороб у 

екзотичних тварин. Хвороби екзотичних птахів та 

гризунів. 

27. Інфекційні хвороби рептилій,  амфібій, екзотичних риб 

та комах. 

28. Епізоотологічні особливості інфекційних хвороб у 

дикій фауні. Організація епізоотологічного нагляду. 

Інтерфейс дикі-домашні тварини. 

29. Значимі інфекційні хвороби дикої фауни. Сучасні 

тенденції розвитку епізоотичної ситуації у зв’язку із 

екологічними змінами у дикій природі. 

30. Семінар. 

Модуль 3. Внутрішні хвороби екзотичних тварин та 

дикої фауни (Мельник А.Ю. PhD, DVM, Сакара В., 

магістр, DVM) 

1. Особливості фізіології та клінічного дослідження 

екзотичних тварин та дикої фауни різних видів. Анамнез. 

Аналіз утримання і годівлі. 

2. Ветеринарна документація у зоопарку. 

3. Хвороби органів яйцеутворення: сальпінгоперитоніт,  

утруднена яйцекладка, жовтковий перитоніт. 

4. Аліментарна дистрофія, білом’язова хвороба, перозис, 

сечокислий діатез 

5. Семінар 

Модуль 4. Особливості репродукції екзотичних тварин 

та тварин дикої фауни (Власенко С.А., д-р габілітований, 

DVM; Єрошенко О.В. PhD, DVM.) 

6. Діагностика вагітності, контроль за її перебігом; 

7. Патологія родів та рододопомога; 

8. Діагностичний алгоритм та особливості терапії за 

акушерських, гінекологічних та андрологічних хвороб у 

екзотичних тварин. 

9. Діагностичний алгоритм та особливості терапії за 

акушерських, гінекологічних та андрологічних хвороб 
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тварин дикої фауни 

10.  Семінар 

Модуль 5. Особливості хірургічного забезпечення у 

екзотичних та диких тварин (Яремчук А.В. PhD, DVM.) 

6. Анестезіологічне забезпечення, реанімаційні заходи та 

моніторинг анестезованих дрібні ссавці, птахи, рептилії та 

представників дикої фауни 

7. Хірургія м’яких тканин (практичне освоєння 

топографічної анатомії та хірургії дрібних ссавців, птахів, 

рептилій та представників дикої фауни 

8. Способи діагностики, лікування та профілактики кістково-

суглобової патології у дрібних ссавців, птахів, рептилій та 

представників дикої фауни 

9. Хірургічні методи лікування патології сечостатевої 

системи у дрібних савців, птахів, рептилій та 

представників дикої фауни 

10. Семінар 

Модуль 6. Патологічна анатомія екзотичних тварин та 

дикої фауни (Утеченко М.В. PhD, DVM.) 

1. Загальна характеристика класу рептилій. Особливості 

будови лускатих. Техніка безпеки під час дослідження 

рептилій. 

2. Морфо-функціональні особливості організму змій. 

Біологія змій.  

3. Морфо-функціональні особливості крокодилів і черепах, 

екзотичних птахів та екзотичних ссавців 

4. Екзотичні птахи і ссавці їх топографічна анатомія 

внутрішніх органів та особливості патолого-анатомічної 

діагностики. 

5. Семінар 

Рекомендована 

література: 

13. Infectious Diseases of Wild Mammals and Birds in 

Europe. Dolores Gavier‐Widén. J. Paul Duff. Anna Meredith., 

2012 

14. Kaneko, Jiro Jerry. Clinical Biochemistry of Domestic 

Animals / Jiro Jerry Kaneko, John W. Harvey, Michael L. 

Bruss. – 6th ed. – Vital source Technologies, Inc. – 2008. – 

936 p. 

15. Miller, Eric R., and Murray E. Fowler, eds. Fowler's Zoo and 

Wild Animal Medicine, Volume 8-E-Book. Vol. 8. Elsevier 

Health Sciences, 2014. 

16. Thomas, Nancy J., D. Bruce Hunter, and Carter T. 

Atkinson, eds. Infectious diseases of wild birds. John 

Wiley & Sons, 2008. 

17.Veterinary clinical parasitology / Anne M. Zajac, Gary A. Conboy. 

– Blackwell Publishing, 2011. –8th ed. – 368 p.  

18. Veterinary Epidemiology 4th ed. Michael Thrusfield. John 

Wiley & Sons, 19 лют. 2018 р. – 888 р. 

19.Veterinary parasitology / M.A. Taylor, R.L. Coop, R.L. Wall // 

Blackwell Publishing. – Carlton, 2015. – 4th ed. – 1029 р. 

20. Williams, Elizabeth S., and Ian K. Barker, eds. Infectious 

diseases of wild mammals. John Wiley & Sons, 2008. 

21. Брем А.Э. Жизнь животных: млекопитающие. Птицы. 
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Рептилии. Земноводные. Рыбы. Насекомые : (пер. с нем.): 

Москва; Эксмо, 2007. - 957 с.  

22. Васильев Д. Б. Ветеринарная герептология: ящерицы. – 

М.: ПроектФ, 2005. – 480 с. 

23. Внутрішні хвороби тварин: Підручник / [Левченко В.І., 

Кондрахін І.П., Влізло В.В. та ін.] : за ред. В.І. Левченка. – 

Біла Церква, 2015. – Ч. 2. – 610 с. 

24. Гильмутдинов Р.Я.; Иванов А.В., Панин А.Н. 

Инфекционные болезни экзотических и диких животных. 

– М, Колос. – 2010. – 666 с. 

25.  Довідник з диференціювання збудників інвазійних хвороб / 

Пономар С.І., Гончаренко В.П., Соловйова Л.М. ; за ред. С.І. 

Пономаря. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 237 с. 

26. Клінічна діагностика хвороб тварин: [Підручник] / [В.I. 

Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.]; За ред. В.I. 

Левченка. – Біла Церква, 2017. – 612 с. 

27. Коцюмбас Г.І. Методи розтину змій / Методичні 

рекомендації для студентів факультету ветеринарної 

медицини. – Львів. – 2000. – 25 с. 

28. Лабораторная диагностика в клинике мелких домашних 

животных / Уиллард М., Тведтен Г., Торнвальд Г.; под 

ред. д.б.н. В.В. Макарова. – М.: ООО «АКВАРИУМ БУК», 

– 2004. – 432 с. 

29. Опасность инфекционных заболеваний экзотических 

животных для человека // Здоров"я тварин і ліки : видання 

для спеціалістів вет. мед. – 2013. – N9. – С. 24–25. 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 

Дисципліна A 
Лекції 

B 
Семінари 

C 
Самостійна 

D 
Практичні 

E 
Неклінічні 

FX 
Клінічні 

 

Хвороби 
екзотичних 

тварин та дикої 
фауни 

4 4 34 18 0 0 Паразитологія 

60 год (2 кредити) 

4 2 16 8 0 0 Епізоотологія 
30 год (1 кредит)  

4 2 16 4 2 2 
Терапія 

30 год (1 кредит) 

4 2 16 4 2 2 
Акушерство 

30 год (1 кредит) 

4 2 16 0 6 2 
Хірургія 

30 год (1 кредит) 

4 2 16 4 0 4 
Пат.анатомія 

30 год (1 кредит) 

Загалом, год 24 14 114 38 10 10 210 

Дата останньої модифікації 

програми 
28.08.2020 р 

 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни ДЕРМАТОЛОГІЯ 
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Викладачі 

Сергій Рубленко, доктор габілітований, DVM (гарант); 

Володимир Шаганенко , PhD, DVM, Тарас Царенко , PhD, 

DVM 

Форми навчання: Лекції/практичні 

Об’ємнавчального навантаження: кредитівEСTS–3(90 год.);  

Тижневе навантаження:8 год 

Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

6 курс, 11 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

“Анатомія тварин”, “Цитологія, гістологія, ембріологія”, 

“Фізіологія тварин”, “Патологічна фізіологія”, “Ветеринарна 

мікробіологія”, “Пропедевтика та діагностична візуалізація”, 

“Фармакологія та фармакотерапія”, “Анестезіологія та 

оперативна хірургія”, “Загальна і спеціальна хірургія ”, 

“Паразитологія та інвазійні хвороби”, “Епізоотологія та 

інфекційні хвороби ” 

Методи контролю знань Іспит 

Результати навчання та 

компетентності 

Результатом вивчення дисципліни є набуття студентами 

знання щодо патогенезу та діагностичних алгоритмів хвороб 

шкіри 

Вміння і здатність приймати рішення щодо діагностичних і 

лікувальних процедур у тварин різних видів з шкірним 

синдромом  

Опис дисципліни 

База проведення занять з 

дисципліни 

Аудиторії, лабораторія кафедри празитології, 

міжкафедральна клініка ФВМ БНАУ, державні та приватні 

клініки дрібних тварин 

Теми аудиторних занять Теми лекцій: 

– Інфекційні хвороби з дерматологічним синдромом 

– Паразитарні хвороби з дерматологічним синдромом 

– Місцева та загальна фармакотерапія у дерматології 

– Гнійничкові захворювання шкіри та її придатків 

 Теми практичних і самостійних занять: 

– Методи діагностики хвороб шкіри (клінічні, мікроскопія 

зішкрібав шкіри, алгоритми лабораторних досліджень – 

гематологічних, гормональних, бактеріологічних) 

– Протоколи діагностики і лікування акародерматозів 

– Протоколи діагностики і лікування метаболічних хвороб 

шкіри 

– Протоколи діагностики і лікування уражень шкіри 

бактеріями і грибками 

– Протоколи діагностики і лікування аутоімунних хвороб 

шкіри 

– Протоколи діагностики і лікування гнійничкових хвороб 

шкіри та її придатків 

Рекомендована література: 1. Патерсон С. Кожные болезни кошек. – М.: Аквариум 

ЛТД, 2002– 168 с. 

2. Ниманд Х.Г., Сутер П.Ф. Болезни собак, Пер с 

немецкого. М.: Аквариум. – 2008. – 800 с. 

3. Hnilica, Keith A., and Adam P. Patterson. Small Animal 
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Dermatology-E-Book: A Color Atlas and Therapeutic Guide. 

Elsevier Health Sciences, 2016. 

4. Pascoe, Reginald R., and Derek C. Knottenbelt. Manual of 

equine dermatology. WB Saunders, 1999. 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 

Предмет A B C D E F G H 

Дерматологія  
14  58  10 8  

90 

(3 кредити) 

Дата останньої модифікації 

програми 

28.08.2019 р. 

 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни КЛІНІЧНА ОНКОЛОГІЯ 

Викладачі  
Михайло Рубленко, доктор габілітований, DVM (гарант); 

Микола Утеченко PhD, DVM 

Форми навчання: Лекції/практичні 

Обʼєм навчального навантаження: кредитів EKTS – 3 (90 год.);  

Тижневе навантаження:  
Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

6 курс, 11 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

“Анатомія тварин”, “Цитологія, гістологія, ембріологія”, 

“Фізіологія тварин”, “Патологічна фізіологія”, 

“Анестезіологія та оперативна хірургія”, “Ветеринарна 

мікробіологія”, “Пропедевтика та діагностична 

візуалізація”, “Фармакологія та фармакотерапія”, 

“Загальна та спеціальна хірургія”, “Патологічна анатомія 

та некропсія” 

Методи контролю знань Іспит 

Результати навчання та 

компетентності 

Студенти повинні знати і розуміти молекулярно-

біологічні та гістоморфологічні механізми різних типів 

неоплазій них процесів, їх класифікаційні характеристики 

Володіти клініко-патоморфологічними і візуальними 

діагностичними алгоритмами та методами онкохірургії, 

хіміо- та променевої терапії з адекватним 

анестезіологічним забезпеченням за пухлин у тварин 

Опис дисципліни 

База проведення занять з 

дисципліни 

Аудиторії, музей хірургічної патології і клас фантомів, 

лабораторія кафедри, зал некропсії, міжкафедральні 

клініки, державні та приватні клініки для тварин-

компаньйонів 
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Теми аудиторних занять Теми лекцій: 

– Молекулярно-біологічні та гістопатоморфологічні 

механізми неоплазійних процесів 

– Клінічні стадії та класифікація TNM 

– Принципи анестезіологічного забезпечення , хірургії, 

хіміо- та променевої терапії у онкологічно хворих 

тварин 

– Цитологічна та гістологічна діагностика пухлин 

 Теми практичних і самостійних занять: 

– Методи біології пухлин, їх цито- і гістологічне 

дослідження 

– Діагностичні критерії паранеопластичних синдромів і 

візуалізації пухлин 

– Діагностичні критерії онкологічних захворювань 

різних органів і систем у тварин-компаньйонів, коней, 

лабораторних і екзотичних тварин 

– Лікування пухлин молочних залоз, сечостатевої 

системи і мʼяких тканин 

Рекомендована література: 1. Анестезія та добробут тварин. Карін Портьє (VetAgro 

Sup), Рубленко С.В., Андрієць В.Г., Рубленко М.В., 

Ільніцький М.Г., Власенко В.М. – БілаЦерква. – 2019.54 

с. 

2. Оптимізація хірургічного лікування неоплазій у 

дрібних домашніх тварин та попередження їх 

метастазування: науково-методичний посібник / Д.Д. 

Білий, М.В. Рубленко. – Дніпро, 2017. – 32 с. 

3.  Уайт Р.А. Онкологические заболевания мелких 

домашних животных. / М.Дж. Брели, Д.Е. Босток, 

Р.Денис и др.. ; Под ред.. Р.А. Уайта // Пер. с англ. – М. : 

Аквариум, 2003. – 352 с. 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 

Предмет A B C D E F G H 

Клінічна онкологія 
14 4 48  12 12  

90  

(3 кредити) 

Дата останньої модифікації 

програми 

28.08.2019 р. 

 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни ОРТОПЕДІЯ КОНЕЙ 

Викладачі  Олександр Ємельяненко, PhD, DVM 

Форми навчання: Лекції/практичні 

Обʼєм навчального навантаження: кредитів EKTS – 3 (90 год.);  

Тижневе навантаження:  
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Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

6 курс, 11 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

“Анатомія тварин”, “Цитологія, гістологія, ембріологія”, 

“Фізіологія тварин”, “Патологічна фізіологія”, 

“Анестезіологія та оперативна хірургія”, “Пропедевтика та 

діагностична візуалізація”, “Фармакологія та 

фармакотерапія”, «Загальна та спеціальна хірургія 

великих тварин» 

Методи контролю знань Залік 

Результати навчання та 

компетентності 

Студенти повинні знати: 

- патогенез та зміни біомеханіки кінцівок за їх патології , 

механізми запальних і регенеративних процесів у 

суглобових хрящах і сухожилках 

Вміти: 

- формувати діагностичні алгоритми за хвороб кінцівок з 

використанням клінічних та візуальних методів 

дослідження, проводити функціональну та ортопедичну 

розчистку копит у коней, володіти основами підковування 

коней та проведення провідникової анестезії і типових 

операцій на копиті 

Опис дисципліни 

База проведення занять з 

дисципліни 

Аудиторії, музей хірургічної патології і лабораторія 

кафедри, міжкафедральні клініки та конеферми 

навчально-дослідного господарства університету, 

державні та приватні  

Теми аудиторних занять Теми лекцій: 

 Анатомотопографічні дані осьового та периферичного 

скелету коней. Вплив конституції коня на копита. Вади 

постановки грудних і тазових кінцівок та їх вплив на 

копита на ходьбу коня. Методи діагностики. 

 Особливості знеболювання за ортопедичних 

маніпуляцій у коней. Підготовка коня до знеболювання. 

Застосування транквілізаторів для фармакологічного 

занепокоєння похідними фенотіазіну, альфа 2 агоністами, 

бензодіазепанами та похідними бутирофенолу. Місцеве 

знеболювання, загальне інгаляційних та неінгаляційний 

наркоз. Найпоширеніші схеми для знеболювання коней 

 Хвороби суглобів та м’язів. Діагностика та лікування 

гострих та хронічних запалень суглобів. Вивихи суглобів 

 Хвороби сухожилків та сухожилкових піхв. Хвороби 

сухожилків у робочих і спортивних коней.  

Фізіотерапевтичні та хірургічні методи лікування.  

Хірургічні способи лікування контрактури.  

 Деформації копит у коней. Види та методи усунення.  

 Хвороби копит. Хвороби мякушних хрящів. Асептичні 

та гнійні пододерматити. Запалення човникового блоку 

(подотрохлеїт) – діагностика та лікування.  
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 Теми практичних і самостійних занять: 

 Вступ. Техніка безпеки. Особливості фіксації коней за 

ортопедичної патології.  

 Клініко-функціональні методи діагностики 

(провідникове знеболювання, діагностичні пункції 

суглобів, алгоритм діагностики кульгавості у коней, 

оцінка постановки кінцівок та її вплив на форму копита).  

 Інструментальні методи діагностики (УЗД, 

рентгенографія, термографія) 

 Загальні методи лікування та профілактики. 

Антисептичні пов’язки на рани кінцівок та ушкоджень 

основи шкіри. 

 Хвороби м’язів та суглобів. Асептичні та гнійні 

артрити (артроскопія, введення лікарських засобів у 

суглоби, вивих колінної чашки – діагностика та хірургічне 

лікування, методи діагностики та лікування шпату).  

 Хвороби сухожилків (клінічне та ультрасонографічне 

дослідження сухожилків поверхневого, глибокого та 

міжкісткового мʼяза згиначів пальця, тенотомія 

сухожилків згиначів пальця, накладання охолоджуючих та 

зігріваючих компресів, ін’єкції репаративних та 

протизапальних препаратів при захворюваннях 

сухожилків, сухожилкові шви).  

 Хвороби кістково-звязкового апарату (екзостози, 

бурсити, переломи кісток пальця, запалення п’яткових та 

копитних хрящів, консервативні та оперативні методи). 

 Основи розчистки копит у коней. Обрізання надмірно 

відрослого копитного рогу, корекція стінки і підошви 

копита 

 Хвороби копит (некроз сухожилку глибокого згинача 

пальця. Хірургічні доступи до копитних хрящів і методи їх 

резекції. Зняття передньої стінки копита за рогового 

стовпчика).   

 Основи підковування коней. Виготовлення підкови 

(стандартна та ортопедична), підковування коня. 

Рекомендована література: 1. Stashak TS: Adams Lameness in Horses 5th Ed., Lippincott 

Williams and Wilkins 2001, pp.1008  

2. Pollitt CC: Color Atlas of the Horse´s Foot, Mosby, 2000,  

3. M. W. Ross, S. J. Dyson: Diagnosis and Management of 

Lamenness. Elsevier Sunders. 2011 

4. Д.В. Сарбаш Ортопедія коней. Посібник / Сарбаш Д.В., 

Рубленко М.В., Кантемир О.В. та ін.. Харків: ХДЗВА, 

2018. – 194 с. 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 

Предмет A B C D E F G H 

Травматологія та 

ортопедія собак і 

котів 

12 2 54  14 8  

90  

(3 

кредитів) 

Дата останньої модифікації 

програми 

28.08.2019 р. 
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Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни НЕВРОЛОГІЯ ДРІБНИХ ТВАРИН 

Викладачі 
Михайло Рубленко, доктор габілітований, DVM (гарант); 

Володимир Головаха, DVM 

Форми навчання: Лекції/практичні 

Об’ємнавчального навантаження: кредитів EСTS – 3 (90 год.);  

Тижневе навантаження: 8 год 

Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

6 курс, 12 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

“Анатомія тварин”, “Цитологія, гістологія, ембріологія”, 

“Фізіологія тварин”, “Патологічна фізіологія”, 

“Ветеринарна мікробіологія”, “Пропедевтика та 

діагностична візуалізація”, “Фармакологія та 

фармакотерапія”, “Анестезіологія та оперативна хірургія”, 

“Загальна і спеціальна хірургія”, “Медицина внутрішніх 

хвороб тварин” 

Методи контролю знань Залік 

Результати навчання та 

компетентності 

Результатом вивчення дисципліни є набуття студентами 

знання щодо патогенезу та діагностичних алгоритмів 

неврологічних синдромів у тварин 

Вміння і здатність приймати рішення щодо діагностичних 

алгоритмів і лікувальних процедур у тварин з 

неврологічними синдромами  

Опис дисципліни 

База проведення занять з 

дисципліни 
Аудиторії, міжкафедральна клініка ФВМ БНАУ, державні 

та приватні клініки дрібних тварин 

Теми аудиторних занять Теми лекцій: 

– Метаболічні хвороби з неврологічними синдромами 

– Травми і пухлини, що супроводжуються 

неврологічними синдромами 

– Центральні і периферичні вестибулярні порушення 

– Парези і паралічі, атаксії за ушкоджень хребта і 

спинного мозку  

 Теми практичних і самостійних занять: 

– Схема і методи проведення неврологічного дослідження 

– Спеціальні неврологічні дослідження (рефлекторні, 

чутливі та больові реакції) та інтерпретація діагностичних 

результатів 

– Диференціальна діагностика гормональних та 

метаболічних неврологічних синдромів (Хвороба 

накопичення глікогену, мукополісахаридоз, гіпо- і 

гіперкальціємія, гіпо- і  гіперкаліємія, синдром Кушинга, 

уремічна енцефалопатія, гепатоецефалопатія) 
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–  Діагностика і лікування уражень черепно-мозкових 

нервів 

– Диференціальна діагностика болю в ділянках шиї і 

спини 

– Диференціальна діагностика гострих і хронічних 

парезів кінцівок 

Рекомендована література: 5. Крисман Ш., Мариани К., Платт С., Клемонс Р. 

Неврология собак и кошек. Пер с англ. М.: Аквариум 

Принт, 2016. – 290 с.  

6. Ниманд Х.Г., Сутер П.Ф. Болезни собак, Пер с 

немецкого. М.: Аквариум. – 2008. – 800 с. 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 

Предмет A B C D E F G H 

Наврологія дрібних 

тварин 
12  54 4 10 10  

90  

(3 кредити) 

Дата останньої модифікації 

програми 

28.08.2019 р. 

 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни ОФТАЛЬМОЛОГІЯ 

Викладачі 
Михайло Рубленко, доктор габілітований, DVM (гарант); 

Володимир Андрієць, PhD, DVM 

Форми навчання: Лекції/практичні 

Об’ємнавчального навантаження: кредитівEСTS–3 (90 год.);  

Тижневе навантаження:8 год 

Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

6 курс, 12 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

“Анатомія тварин”, “Цитологія, гістологія, ембріологія”, 

“Фізіологія тварин”, “Патологічна фізіологія”, 

“Ветеринарна мікробіологія”, “Пропедевтика та 

діагностична візуалізація”, “Фармакологія та 

фармакотерапія”, “Анестезіологія та оперативна хірургія”, 

“Загальна і спеціальна хірургія” 

Методи контролю знань Іспит 

Результати навчання та 

компетентності 

Результатом вивчення дисципліни є набуття студентами 

знання щодо патогенезу та діагностичних алгоритмів 

хвороб очей у тварин різних видів  

Вміння і здатність приймати рішення щодо проведення  

діагностичних процедур за патології очей, їх хірургічного 

і фармакотерапевтичного лікування з наданням 

адекватного анестезіологічного забезпечення у тварин 

різних видів 
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Опис дисципліни 

База проведення занять з 

дисципліни 
Аудиторії, лабораторія кафедри, клініки дрібних тварин, 

офтальмологічний кабінет 

Теми аудиторних занять Теми лекцій: 

– Особливості анатомії і фізіології очей, їх обстеження, 

місцевого та загального знеболювання в офтальмології 

– Клінічна фармакотерапія і основні хірургічні методи у 

ветеринарній офтальмології:  

– Найбільш поширені хвороби очей у коней 

– Найбільш поширені хвороби очей у собак і кішок 

– Найбільш поширені хвороби очей у екзотичних тварин 
– Хвороби з офтальмологічним синдромом у 

сільськогосподарських тварин 
 Теми практичних занять 

– Основні діагностичні методи в офтальмології тварин 

(протокол офтальмологічного дослідження, неврологічні, 

тонометрія очного тиску, біомікроскопія, офтальмоскопія, 

тест Ширмера, гоніоскопія, тест з флуоресцином) 

– Анестезіологічне забезпечення та хірургічний 

офтальмологічний інструментарій  

– Діагностичні протоколи і лікування хвороб рогівки, 

кон’юнктиви і повік 

– Діагностичні протоколи і лікування катараки, глаукоми 

та хвороб судинної оболонки ока 

– Дослідження очного дна та захворювання сітківки  

Рекомендована література: 7. Риис Р.К. Офтальмология мелких домашних 

животных. Пер. с англ.. – М.: ООО «Аквариум - Принт» 

2006. – 280 с. 

8. Фитерстоун Х., Холт Э. Офтальмология собак и 

кошек. Основные принципы диагностики на примере 

клинических случав. Пер. с англ. – М.: Издательство 

Аквариум, 2018 – 208 с. 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 

Предмет A B C D E F G H 

Травматологія та 

ортопедія собак і 

котів 

12  54  12 12  
90  

(3 кредити) 

Дата останньої модифікації 

програми 

28.08.2019 р. 

 

 

с. Animal Production Тваринництво 
 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Біолого-технологічний факультет 

Назва дисципліни ГІГІЄНА ТВАРИН 
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Викладачі  
Балацький Юрій, PhD, DVM; 

Бондаренко Леся, PhD, DVM; 

Форми навчання: Лекції/практичні 

Обʼєм навчального навантаження: кредитів EСTS – 4 (120 год.);  

Тижневе навантаження: 0,5 лекцій, 2 практичних 

Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

2 курс, 4 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

«Неорганічна та аналітична хімія», «Анатомія тварин», 

“Фізіологія тварин”,  

Методи контролю знань Залік 

Результати навчання та 

компетентності 

Результати навчання, визначені Стандартом вищої 

освіти України для спеціальності 211 «Ветеринарна 

медицина»: РН6, РН7, РН8, РН9, РН10. 

Студенти повинні знати і грамотно використовувати 

термінологію гігієнічних параметрів у ветеринарній 

медицині, приймати рішення щодо вибору ефективних 

методів лікування та профілактики хвороб тварин 

враховуючи забезпечення оптимальних умов утримання. 

Розробляти карантинні та оздоровчі заходи профілактики 

та лікування хвороб різної етіології з урахуванням 

забезпечення відповідних параметрів мікроклімату у 

виробничих приміщеннях. Формулювати висновки щодо 

ефективності обраних методів і засобів утримання, годівлі 

та лікування тварин, профілактики заразних і незаразних 

хвороб, а також виробничих і технологічних процесів на 

підприємствах з утримання, експлуатації тварин різних 

класів і видів. Здійснювати моніторинг причин поширення 

хвороб різної етіології та біологічного забруднення 

довкілля відходами тваринництва, а також матеріалами та 

засобами ветеринарного призначення. Розробляти 

санітарно-гігієнічні заходи, спрямовані на захист 

населення від хвороб, спільних для тварин і людей. 

Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні 

методи і підходи вирішення проблемних ситуацій 

стосовно оптимізації умов утримання тварин. Володіти 

спеціалізованими програмними засобами для забезпечення 

оптимальних параметрів мікроклімату у тваринницьких 

приміщеннях. 

Опис дисципліни 

База проведення занять з 

дисципліни 

Аудиторії, науково-дослідні лабораторії БНАУ 

міжкафедральні клініки та ферми навчально-дослідного 

господарства університету, ферми сільськогосподарських 

підприємств 

Теми аудиторних занять 1. Вступ до дисципліни, мета вивчення дисципліни. 

Поняття та терміни гігієни тварин.. 

2. Фізичні властивості повітряного середовища. 

3. Гігієна догляду за тваринами. 

4. Гігієна транспортування тварин. 

5. Гігієна великої рогатої худоби. 
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6. Гігієна свиней. 

7. Гігієна овець. 

8. Гігієна коней. 
Рекомендована література: 1. Демчук М.В., Чорний М.В., Високос М.П. Гігієна 

тварин. Харків.- Еспада, 2006. – 424 с. 

2. Демчук М.В., Чорний М.В., Високос М.П. та інші. 

Гігієна тварин. Практикум. – К.: Сільгоспосвіта. – 1994. – 

196 с. 

3. Тлумачник понять і термінів з ветеринарної санітарії та 

гігієни [Навч. посібник] - / Д.А. Засєкін, Н.І. Косянчук, 

М.Д. Кучерук, В.В. Соломон,. – К: Видавництво ДП 

«Укртехінформ»– 2015. –269 с. 

4. Ветеринарна гігієна та санітарія (запитання та відповіді)  

Д.А. Засєкін, Н.І. Косянчук, В.В. Соломон,. М.Д. Кучерук, 

– К: Видавництво ПП «Дірект Лайн»– 2014. –208 с. 

5. Санітарні норми для тваринницьких та переробних 

підприємств України [Навч. посібник] /, Д.А. Засєкін, В.М. 

Поляковський. В.В. Соломон – К: Видавництво «Центр 

учбової літератури». – 2015. – 400 с. 
Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 

A 
лекції 

B 
семінари 

C 
самостійна 

D 
лабораторна 
і настільна 

робота 

E 
неклінічні з 
тваринами, 
макетами 

F 
клінічні з 
тваринами 

G 
інше 

H 
разом 

16 - 56 48 - - - 120 

Дата останньої модифікації програми 28.08.2020 р. 

 

 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 

Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни БІОТЕХНОЛОГІЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ 

Викладачі  

Любов Онищенко,  старший викладач кафедри екології та 

біотехнології, Ольга Шулько, доцент кафедри екології та 

біотехнології  

Форми навчання: Лекції/практичні 

Обʼєм навчального навантаження: кредитів EСTS–3 (90 год);  

Тижневе навантаження: 4 семестр – 4 (1/3) 

Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

2 М курс, 4 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

«Біохімія», «Мікробіологія»,  «Молекулярна біологія», 

«Клітинна та генетична інженерія», «Ветеринарна 

вірусологія», «Генетика», «Імунологія», “Годівля тварин”. 
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Методи контролю знань 
Залік 

Результати навчання та 

компетентності 

Студенти повинні знати і уміти: 

Знання: 

– сучасний стан біотехнології; 

– ензимологію, створення рекомбінантних ДНК; 

– шляхи переробки відходів народного господарства 

для забезпечення екологічного благополуччя довкілля; 

– методику оцінки екологічного впливу різних 

виробництв на навколишнє середовище; 

–основні поняття і термінологію данної дисципліни. 

Вміння: 

– методики розрахунків параметрів біоконверсії, 

гнойової біомаси в біогаз; 

– розраховувати параметри анаеробного зброджування 

гнойової біомаси та біомаси водоростей для одержання 

біогазу як альтернативного носія, особливо в умовах 

глибокої економічної та екологічної кризи; 

– впроваджувати безвідходні технології для 

забезпечення екологічного благополуччя довкілля; 

– застосування імобілізованих ферментів у ветеринарній 

медицині. 

– технологія вирощування спіруліни для використання в 

годівлі тварин. 

 

Опис дисципліни 

База проведення занять з 

дисципліни 
Аудиторії, лабораторія кафедри та ферми навчально-

дослідного господарства університету,  

Теми аудиторних занять – Вступ. Значення біотехнології 

– Органічі і неорганічні полімерні носії 

– Фізичні і хімічні методи іммобілізації 

– Промислові біотехнології, основані на використанні 

іммобілізованих ферментів в харчовій промисловості 

– Біотехнологія отримання біопалива шляхом 

анаеробногозброджування 

– Біотехнологія вермикультивування 

– Наукові основи раціонального управління та 

користування навколишнім середовищем. 

– Класифікація органічних та неорганічних полімерних 

носіїв для іммобілізації ферментів. 

– Адсорбція уреази на цеоліті та вивчення активності 

іммобілізованого і вільного ферменту 

– Іммобілізація глюкоамілази і вивчення активності 

іммобілізованого та вільного ферментів. 

– Вивчення властивостей глюкоамілази. 

– Збереження  ферментативної активності різних форм 

ферменту при дії денатуруючих факторів – іонів важких 

металів. 

– Вивчення впливу на активность вільного і 

іммобілізованого ферменту глюкоамілази денатуруючого 

фактору – реакції (рН) середовища. 

– Іммобілізація протосубтиліну і порівняння активності 
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вільного та іммобілізованого ферменту. 

– Вивчення стійкості протосубтиліну (збереження 

ферментативної активності) до дії денатуруючого фактору 

– іонів важких металів. 

– Вивчення впливу на активность вільного та 

іммобілізованого ферменту протосубтиліну 

денатуруючого фактору – реакції (рН) середовища. 

– Вплив протосубтиліну на активность вільного та 

іммобілізованого ферменту глюкоамілази. 

– Вивчення збереження активності вільного та 

іммобілізованого ферменту глюкоамілази при 

комплексній дії на фермент іонів важких металів і кислого 

середовища. 

– Вивчення збереження активності вільного та 

іммобілізованого ферменту протосубтиліну при 

комплексній дії на фермент іонів важких металів і кислого 

середовища. 

– Біометаногенез та його етапи 

– Негативний вплив відходів на навколишнє середовище. 

– Новітні методи очищення води. 

 

Р67–69 рекомендована 

література: 

1. Біотехнологія: Підручник /В.Г.Герасименко, 

М.О.Герасименко, М.І.Цвіліховський, та ін.; За. аг.Ред. 

В.Г. Герасименко. – К.: Фірма «ІНКОС», 2006. – 647с. 

2. Герасименко В.Г. Біотехнологічний словник, К., 1991. 

3. Герасименко В.Г., Герасименко М.О. та ін. 

Біотехнологія у тваринництві / Гене-тика 

сільськогосподарських тварин, К., 1996, с. 188-233. 

4. Кудлай І., Луценко М. Технологія переробки відходів 

молочної ферми з використанням біогазової установки 

/Техніка і технології АПК. – 2010. – 310. –С. 10-13. 

5. Погорелый Л.В., Луценко М.М. 

Биотехнологическиесистемы в животноводстве. – К., 1992. 

– С.268-292. 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 
A 

лекції 
B 

семінари 
C 

самостійна 
D 

лабораторні 
E 

неклінічні з 
тваринами, 
макетами 

F 
клінічні з 
тваринами 

G 
інше 

H 
разом 

14 42 34  - -  90 

Дата останньої модифікації 

програми 

28.08.2019 р. 

 

 

d. Food Safety and Quality, Veterinary Public Health and One Health Concept 

Безпечність, якість харчових продуктів, ветеринарне громадське 

здоров’я та концепція "Єдиного здоров’я" 
 

Назва університету: Білоцерківський національний аграрний університет 
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Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни БІОБЕЗПЕКА І БІОЗАХИСТ 

Викладачі  Тарас Царенко, PhD, DVM, Олександра Новік, PhD, DVM 

Форми навчання: Лекції/практичні/семінари 

Об’єм навчального навантаження: кредитів EСTS  – 3 (90 год.);  

Тижневе навантаження: 1/2 

Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення дисципліни 

6 курс, 12 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

«Вступ у спеціальність», «Ветеринарна епідеміологія», 

«Професійна етика з основами біобезпеки та біоетики», 

«Ветеринарна мікробіологія та імунологія», «Епізоотологія, 

інфекційні хвороби та профілактична медицина», «Організація 

ветеринарної служби та охорона громадського здоров’я», 

«Ветеринарне законодавство та судова медицина», «Управління 

здоров’ям стада», «Хвороби жуйних тварин», «Хвороби 

свиней», «Хвороби птахів». 

Методи контролю 

знань 
залік 

Результати навчання 

та компетентності 

Студенти повинні знати і уміти: 

Знання: 

- знати основи біобезпеки і біозахисту, елементи біобезпеки, 

нормативні документи з біобезпеки; 

- знати шляхи забезпечення відповідного рівня біобезпеки 

відповідно галузі, методи аналізу ризиків. 

- знати вимоги до біобезпеки для господарств за видами 

тварин та лабораторій; 

- знати принципи та шляхи впровадження інфекційного 

контролю у клініках ветеринарної медицини. 

- знати типи та способи використання засобів індивідуального 

захисту і дезінфікуючих речовин 

Вміння: 

- вміти провести аналіз ризиків та розробити систему 

біобезпеки на виробництві; 

- вміти використовувати індивідуальні засоби захисту; 

- вміти розробляти і впроваджувати плани дезинфекції та 

інфекційного контролю; 

- вміти розробляти програми біозахисту в лабораторіях та на 

біологічних підприємствах. 

Опис дисципліни 

База проведення 

занять з дисципліни 
Навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, ізолятори, лабораторії, 

навчальна ферма. 

Теми аудиторних 

занять 

Лекції. 

Тема 1. Основи біобезпеки та біозахисту. 

Тема 2. Аналіз та управління біологічними ризиками. 

Тема 3. Засоби біобезпеки та біозахисту. 
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Тема 4. Персональна біобезпека ветеринарного лікаря. 

Тема 5. Біобезпека та біозахист у промисловому тваринництві. 

Тема 6. Біобезпека і біозахист у ветеринарних клініках. 

 Практичні заняття: 

Тема 1. Основи біобезпеки. Елементи біобезпеки. Біозахист 

лабораторій, біологічних виробництв. Біотероризм. 

Тема 2. Аналіз та управління біологічними ризиками. Шляхи 

зменшення біологічних ризиків. 

Тема 3. Зоонози продуктивних тварин, собак і котів, екзотичних 

тварин та шляхи їх передачі. Попередження прояву зоонозів.  

Тема 4. Семінар 

Тема 5. Особиста біобезпека ветеринарного лікаря. Інфекційний 

контроль зоонозів та хвороб тварин в господарствах та в 

клініках дрібних тварин.  

Тема 6. Лабораторна біобезпека ті біозахист. Рівні біологічної 

безпеки. Контроль шкідливих факторів. Зберігання хімічних 

речовин та біоматеріалів. Біозахист в лабораторіях. 

Тема 7. Практичне використання засобів індивідуального 

захисту. План дезинфекції. Інженерні елементи біобезпеки.  

Тема 8. Семінар.  

Тема 9. Біобезпека у молочному скотарстві. 

Тема 10. Біобезпека у свинарстві та птахівництві. 

Тема 11. Біобезпека та інфекційний контроль у ветеринарних 

клініках. 

Тема 12. Семінар. 

Рекомендована 

література: 

20. Guidelines for Veterinary Personal Biosecurity /Australian 

Veterinary Association, 2011.– 59 р. 

21. General biosecurity guidelines / AAEP, 2017 .– 15 р. 

22. Biological safety: principles and practices / editors, Diane 

O. Fleming, Debra L. Hunt.—4th. ed. 642 p.  

23. Bases of biosafety for research institutions of biological profile / 

Y. Salyha, I. Luchka, V. Rosalovskyii.. 2017. – 218 р. 

24. Управління біоризиками: Посібник з лабораторної 

біобезпеки,  WHO, – 2006 – 37 с. 

25. Голубнича В. М. Біобезпека та біозахист у біологічних 

лабораторіях 1-го та 2-го рівнів біобезпеки : монографія / В. 

М. Голубнича, М. В. Погорєлов, В. В. Корнієнко. – Суми: 

Сумський державний університет, 2016. – 123 c. 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 

Предмет A B C D E F G H 

Біобезпека і 

біозахист 

12 6 54 18 - - - 90 

(3 кредити) 
A: лекції; B: семінари; C: контрольоване самонавчання; D: лабораторна та описова робота, 

E: неклінічна робота на тваринах; F: клінічна робота на тваринах; G: інші (вкажіть); H: разом 

Дата останньої 

модифікації програми 

Розроблена вперше у 2020-2021 н. р. 
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Назва факультету: Факультет ветеринарної медицини 

Назва дисципліни БІОПРЕПАРАТИ 

Викладачі  Тарас Царенко, PhD, DVM, Олександра Новік, PhD, DVM 

Форми навчання: Лекції/практичні/семінари 

Об’єм навчального навантаження: кредитів EСTS  – 3 (90 год.);  

Тижневе навантаження: 1/2 

Присутність студента: обов’язкова 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення дисципліни 

6 курс, 12 семестр 

Передумови вивчення 

дисципліни 

«Вступ у спеціальність», «Ветеринарна епідеміологія», 

«Професійна етика з основами біобезпеки та біоетики», 

«Ветеринарна мікробіологія та імунологія», «Епізоотологія, 

інфекційні хвороби та профілактична медицина», «Організація 

ветеринарної служби та охорона громадського здоров’я», 

«Ветеринарне законодавство та судова медицина», «Управління 

здоров’ям стада», «Хвороби жуйних тварин», «Хвороби 

свиней», «Хвороби птахів». 

Методи контролю 

знань 
залік 

Результати навчання 

та компетентності 

Студенти повинні знати і уміти: 

Знання: 

- знати основи передумови та історію розвитку галузі 

створення біопрепаратів; 

- принципи імунітету та імунної пам’яті; 

- знати принципи створення та впровадження у практику 

вакцин, сироваток, бактеріофагів та інших біопрепаратів; 

- знати основи створення вакцин до бактеріальних, вірусних та 

інших заразних хвороб; 

- знати сучасний стан та перспективи розвитку галузі 

біопрепаратів. 

Вміння: 

- вміти аналізувати ринок біопрепаратів; 

- вміти створити план виробництва біопрепаратів різних видів; 

- вміти прогнозувати ефекти від використання біопрепаратів у 

промисловому тваринництві та у домашніх тварин; 

- вміти розробляти програми біозахисту в лабораторіях та на 

біологічних підприємствах. 

Опис дисципліни 

База проведення 

занять з дисципліни 
Навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, ізолятори, лабораторії, 

навчальна ферма. 

Теми аудиторних 

занять 

Лекції. 

Тема 1. Історія розробки біопрепаратів в медицині та 

ветеринарії. 

Тема 2.  Інфекційний процес та передумови 

вакцинопрофілактики. 

Тема 3. Імунологічна пам'ять та різні форми імунітету. 
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Тема 4. Основи технології виготовлення вакцин і сироваток. 

Тема 5. Бактеріофаги, індивідуальні вакцини та інші типи 

біопрепаратів. 

Тема 6. Зберігання, транспортування та реалізація 

біопрепаратів. 

 Практичні заняття: 

Тема 1. Історія вакцинації та імунотерапії. Успіхи 

вакцинопрофілактики на глобальному та національному рівні. 

Політика міжнародних організацій щодо біопрепаратів (МЕБ, 

ВООЗ, ФАО) 

Тема 2. Інфекційний процес. Імунна відповідь. Імунітет та його 

види. Імунна пам'ять. Методи контролю імунітету. 

Неспецифічна імунопрофілактика. 

Тема 3. Принципи вакцинопрофілактики. Використання вакцин 

у ветеринарії та медицині. Схеми щеплень та проблема 

створення  довготривалого специфічного імунітету.  

Тема 4. Семінар 

Тема 5. Технологія виробництва вірусних вакцин.  

Тема 6. Технологія виробництва бактеріальних вакцин. 

Тема 7. Виготовлення гіперімунних сироваток.  

Тема 8. Виготовлення бактеріофагів, індивідуальних вакцини та 

інших типи біопрепаратів. Вакцини в онкології.  

Тема 9. Семінар.  

Тема 10. Ринок біопрепаратів. Зберігання, транспортування та 

реалізація біопрепаратів. 

Тема 11. Створення програм вакцинації у промисловому 

тваринництві та для домашніх тварин. 

Тема 12. Семінар. 

Рекомендована 

література: 

26. Вакцинология. / Медуницин Н.В., М.: 2004, 448 с. 

27. Tizard, Ian R. Veterinary Immunology-E-Book. Elsevier Health 

Sciences, 2017. 

28. Schultz, Ronald D. Veterinary vaccines and diagnostics. 1999. 

29. Brun, Alejandro. Vaccine technologies for veterinary viral 

diseases. 2016. 

30. Thomas, Sunil. Vaccine Design. Springer New York, 2016. 

31. OIE. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial 

Animals. https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-manual/ 

Мова викладання Українська 

Структура дисципліни за видами занять 

Предмет A B C D E F G H 

Біопрепарати 12 6 54 18 - - - 90 

(3 кредити) 
A: лекції; B: семінари; C: контрольоване самонавчання; D: лабораторна та описова робота, 

E: неклінічна робота на тваринах; F: клінічна робота на тваринах; G: інші (вкажіть); H: разом 

Дата останньої 

модифікації програми 

Розроблена вперше у 2020-2021 н. р. 
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