
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«СПЕЦІАЛЬНА ПРОПЕДЕВТИКА, ТЕРАПІЯ І ПРОФІЛАКТИКА

ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ ТВАРИН»

для здобувачів вищої освіти рівня «Магістр» зі спеціальності 211
«Ветеринарна медицина» галузь знань – 21 Ветеринарна медицина

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

ЄКТС
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти

– обов’язкова.

Мета навчальної  дисципліни:  полягає  у удосконалення теоретичних
знань  і  практичних  навиків  розпізнавання  хвороб  тварин,  методології
проведення  аналізу  отриманих  даних  досліджень  тварин.  Поглибити
теоретичні знання і отримати практичні навики з обраного напрямку, а також
підготувати магістранта до самостійної роботи за вибраною дисципліною. 

Завдання навчальної дисципліни є: 
 освоїти  методики  клініко-лабораторних  досліджень  та  методи

постановки  діагнозу  і  диференціальної  діагностики  внутрішніх  хвороб
тварин; 

 опанувати  сучасні  методи  лікування  і  профілактики  найбільш
поширених внутрішніх хвороб тварин; 

 отримати навики аналізу, узагальнення матеріалу з вибраної проблеми
при написанні магістерської роботи. 

Програма навчальної дисципліни:
Тема 1. Визначення поняття пропедевтики у ветеринарній медицини. 
Тема  2.  Розпізнавання  хворобливого  процесу  та  методи,  які

використовуються для дослідження тварин.
Тема 3. Дослідження серцево-судинної системи. 
Тема 4. Дослідження органів дихання.
Тема 5. Дослідження органів травлення.
Тема 6. Дослідження печінки.
Тема 7. Дослідження сечової системи.
Тема 8. Дослідження нервової системи.
Тема 9. Дослідження системи крові.
У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть

сформовані наступні компетентності:
Загальні компетентності:
 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 знання  та  розуміння  предметної  області  та  розуміння  професійної

діяльності;
 здатність до проведення досліджень на відповідному рівні;
 вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;



 здатність працювати в команді;
 здатність працювати автономно.
Спеціальні предметні компетентності:
 головні  симптоми  та  синдроми  і  принципи  лікування  кардіо-

респіраторних хвороб; 
 головні  симптоми  та  синдроми  і  принципи  лікування  при

імунодефіцитних та аутоімунних захворюваннях; 
 головні симптоми та синдроми і  принципи лікування неврологічних

захворювань; 
 головні  симптоми  та  синдроми  і  принципи  лікування  шлунково-

кишкових захворювань; 
 головні симптоми та синдроми і принципи лікування ендокринних та

незаразних дерматологічних захворювань. 
Результати навчання:
 уміти розпізнавати (діагностувати) хвороби сільськогосподарських та

домашніх тварин різної етіології; 
 уміти  володіти  сучасними  методиками  клініко-лабораторних

досліджень хворих тварин та вміти аналізувати отримані результати; 
 володіти сучасними методами лікування внутрішніх хвороб тварин з

урахуванням способу їх утримання; 
 розробляти  сучасні  схеми  і  заходи  профілактики  хвороб

сільськогосподарських тварин. 
 користуватись новими досягненнями в галузі діагностики, лікування та

профілактики хвороб тварин.
Вид підсумкового контролю – іспит.


