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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Основи ветеринарії» є вибірковою компонентою ОПП. 
Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції - 26 год.; практичні заняття 

- 24 год., самостійна робота - 100 год. 
Формат проведення: лекції, практичні заняття, семінарські заняття, 

консультації. Підсумковий контроль – залік. 
 

ПРЕРЕКВІЗІТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 
таких дисциплін (пререквізитів): «Анатомія», «Мікробіологія». 

Основні положення навчальної дисципліни можуть застосовуватися 
при вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Гігієна тварин». 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної дисципліни 
Дисципліна спрямована на забезпечення фундаментальної і практичної 

професійної підготовки в області теорії і практики управління комерційними 
проектами, а також засвоєння методів оцінки результативності системи 
управління комерційними проектами, на забезпечення формування системи 
знань про сучасні методи управління комерційними проектами. 

 
Мета вивчення навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни - набуття студентами навичок 
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та умінь розпізнавати патологічні процеси в організмі хворої тварини, 
визначати причини й умови їх прояву, складати характеристик хвороби та 
вживати заходів профілактики і боротьби з хворобами.  

 
Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення студентами вимог, норм та правил організації технологічних 
процесів у тваринництві, встановлення діагнозу через клінічні ознаки 
(симптоми) хвороби, надання першої невідкладної допомоги хворим 
тваринам та проведення профілактичних заходів, охорона навколишнього 
природного середовища від забруднення; техніки кастрації самців та самок 
сільськогосподарських тварин і техніки обрізання копит і ратиць у тварин; 
опанування загальними та спеціальними методами дослідження тварин і 
введення лікарських речовин. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 
повинен володіти інтегральною, загальними та фаховими компетентностями. 

інтегральна компетентність: 
Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі 

ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень, упровадження інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог. 

загальні компетентності: 
ЗК 3 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
ЗК 4 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 
спеціальні (фахові) компетентності: 
ФК 1 Здатність використовувати професійні знання в галузі виробництва 

і переробки продукції тваринництва для ефективного ведення бізнесу. 
ФК 11 Здатність застосовувати знання організації та управління 

технологічним процесом переробки продукції тваринництва для ефективного 
ведення господарської діяльності підприємства. 

ФК 13 Здатність використовувати спеціальні знання для проведення 
санітарно-гігієнічних і профілактичних заходів на фермах та інших об’єктах 
із виробництва і переробки продукції тваринництва. 

Програмні результати: 
ПРН 11 Забезпечувати дотримання біологічної безпеки на підприємствах 

із виробництва та переробки продукції тваринництва та впливати на 
дотримання вимог щодо збереження навколишнього середовища. 

 
Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні 

навички (softskills): комунікативність (реалізується через: метод роботи в 
парах та групах, метод самопрезентації), робота в команді (реалізується 
через: метод проєктів), лідерські навички (реалізується через: робота в 
групах, метод проєктів, метод самопрезентації). 



 
План вивчення навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Атестація 1 

Власна патологія терапія внутрішніх незаразний захворювань с-г тварин 
Тема 1. Вступ. 
Вивчення Закону 
України про 
ветеринарну медицину 

16 4  2  10 
14 2 2   10 

Тема 2. Поняття про 
хворобу, патологічні 
процеси в органах і 
тканинах с-г тварин. Їх 
профілактика та 
лікування. 

16 4  2  10 

14 2 2   10 

Тема 3. Гіпо- та 
гіпербіотичні зміни в 
органах і тканинах. 

14 2  2  10 
14 2 2   10 

Тема 4. Методи 
клінічних досліджень 
сільськогосподарських 
тварин. 

14 2  2  10 
10     10 

Тема 5. Дослідження 
системи органів 
дихання у 
сільськогосподарських 
тварин. 

14 2  2  10 

10     10 

Тема 6. Дослідження 
серцево-судинної 
системи. 

14 2  2  10 
14     10 

Разом 88 16  12  60 72 6 6   60 
Атестація 2 

Інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин 
Тема 7. Внутрішні 
незаразні хвороби 
сільськогосподарських 
тварин. 

14 2  2  10 15     15 

Тема 8. Кормові 
отруєння. 

14 2  2  10 15     15 

Тема 9. Інвазійні 
хвороби 
сільськогосподарських 
тварин. 

14 2  2  10 15     15 

Тема 10. Цестодози 
сільськогосподарських 
тварин. 

11 2  4  5 15     15 

Тема 11. Методи 
діагностики та заходи 
боротьби з 
нематодозами 

9 2  2  5 18     18 



сільськогосподарських 
тварин. 
Разом 62 10  12  40 78     78 

Усього годин  150 26  24  100 150 6 6   138 

 
 

Самостійна робота здобувача вищої освіти 
Самостійна робота студента організовується шляхом видачі 

індивідуального переліку питань і практичних завдань з кожної теми, які не 
виносяться на аудиторне опрацювання та виконання індивідуального 
творчого завдання (гугл-презентації, реферату).  

Самостійна робота здобувача є одним із способів активного, 
цілеспрямованого набуття нових для нього знань та умінь. Вона є основою 
його підготовки як фахівця, забезпечує набуття ним прийомів пізнавальної 
діяльності, інтерес до творчої роботи, здатність вирішувати наукові та 
практичні завдання. 

Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає, за необхідності, 
отримання консультацій або допомоги відповідного фахівця. Навчальний 
матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою програмою для 
засвоєння здобувачем у процесі самостійної роботи, виноситься на поточний 
і підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 
під час аудиторних занять. Організація самостійної роботи здобувачів 
передбачає: планування обсягу, змісту, завдань, форм і методів контролю 
самостійної роботи, розробку навчально-методичного забезпечення; 
виконання здобувачем запланованої самостійної роботи; контроль та 
оцінювання результатів, їх систематизацію, оцінювання ефективності 
виконання здобувачем самостійної роботи. 

Індивідуальні завдання здобувач виконує самостійно під керівництвом 
викладача згідно з індивідуальним навчальним планом. 

У випадку реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача 
заняття можуть проводитись за індивідуальним графіком. 

 
Види самостійної роботи 

№  Вид самостійної роботи Години Терміни 
виконання 

Форма та метод 
контролю 

1 Підготовка до лекційних та 
практичних занять 

30 щотижнево Усне та письмове 
опитування 

2 Підготовка самостійних питань з 
тематики дисципліни 

20 щотижнево Усне опитування 

3 Індивідуальні творчі завдання 
(виконання гугл-презентації, 
презентації за заданою 
проблемною тематикою, 
дослідницькі проєкти) 

30 4 рази на 
семестр 

Спостереження за 
виконанням, 
обговорення, 

виступ з 
презентацією, 
усний захист 

4 Підготовка до контрольних робіт 
та тестування 

20 2 рази на 
семестр 

Тестування у 
системі  



Moodle 
Разом 100   

 
Список основної та додаткової літератури 

Основна 
1. Bangert SK, Marshall WJ, editors. Clinical biochemistry: metabolic and 

clinical aspects, 6th ed. London: Churchill Livingstone, 2008. 
2. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, editors. Tietz textbook of clinical 

chemistry and molecular diagnostics, 5th ed. St.Louis, MO: Elsevier Saunders, 
2011. 

3. Colman RW, Hirsh J, Marder VJ, Salzman EW, editors. Hemostasis and 
thrombosis; basic principles and clinical practice, 5th ed. Philadelphia, PA: JB 
Lippincott Company, 2006. 

4. Dacie JV, Lewis SM. Practical haematology, 11th ed. London: Churchill 
Livingstone, 2011. 

5. Doucette LJ. Mathematics for the clinical laboratory, 2nd ed. 
Philadelphia, PA: Saunders Co., 2011. 

6. Harmening DM, editor. Clinical hematology and fundamentals of 
hemostasis, 5th ed. Philadelphia, PA: FA Davies Company, 2008.  

7. Hoffbrand AV. Essential haematology  /  V. Hoffbrand, P.A.H. Moss, - 
6th ed. Oxford: Wiley-Blackwell Scientific Publications, 2011.  

8. Young DS, editor. Effects of preanalytical variables on clinical 
laboratory tests. Washington, DC: AACC Press, 2007. 

9. Barbara J. Bain. Blood Cells: A Practical Guide, 5 th Edition, Oxford: 
Wiley-Blackwell, 2015, 504 p. 

Додаткова 
1. Клінічна лабораторна діагностика : підруч. для студентів і лікарів-

інтернів мед. закл. вищ. освіти, фахівців лаб. діагностики і клініцистів різних 
спец. / за ред. Л. Є. Лаповець. Київ : Медицина, 2019. 471 с. 

 
Контроль і оцінка результатів навчання 

У кінці семестру, здобувач вищої освіти може набрати до 60% 
підсумкової оцінки за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом 
семестру, до 10% за показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної 
роботи та студентської активності і до 30% підсумкової оцінки – за 
результатами підсумкового контролю. 

 
Розподіл балів за видами навчальної роботи 

 Вид навчальної діяльності  Бали 
Атестація 1 

1 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5 
2 Участь у роботі на практичних заняттях 5 
3 Виконання контрольих робіт, тестування 10 



4 Індивідуальні завдання, виконання самостійної роботи 10 
 Всього за атестацію 1 30 
 Атестація 2  
5 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5 
6 Участь у роботі на практичних заняттях 5 
7 Виконання контрольих робіт, тестування 10 
8 Індивідуальні завдання, виконання самостійної роботи 10 
 Всього за атестацію 2 30 
 Показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної 

роботи та студентської активності 
10 

 Підсумкове тестування 30 
 Разом 100 

 
Шкала оцінки знань здобувача 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  
для екзамену 

90 – 100 А відмінно   
82-89 В 

добре  75-81 С 
66-74 D задовільно  
60-65 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю  
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим  
повторним вивченням дисципліни 
 

Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів 
набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної 
дисципліни (менше 35 балів), то він не допускається до заліку чи екзамену. 
Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 
контрольних заходів є виконання індивідуальної творчої роботи 
(презентації).  

Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів 
неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих 
документів як окремі кредити вивчення навчальних дисциплін. 



Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
 

Участь у дискусіях на 
лекційних та 

практичних заняттях, 
виконання 

контрольних робіт, 
індивідуальні та 
групові творчі 

завдання, тестування 

Критерії оцінювання 

90-100% 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
самостійно та аргументовано його викладає під час усних 
виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 
літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

73-89% 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 
обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 
письмових відповідей, в основному розкриває зміст 
теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 
при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких 
питань не вистачає достатньої глибини та аргументації,  
допускаються  при  цьому  окремі  несуттєві неточності та 
незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових 
завдань. 

55-72% 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 
основний зміст під час усних виступів та письмових 
відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 
обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 
літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 
помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

35-54% 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 
Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 
викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, 
недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві 
неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

15-34% 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 
зміст більшості питань теми під час усних виступів та 
письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 
помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0-15% 
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, 
не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 
Не вирішив жодного тестового завдання. 
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