
Дисципліна Морфологічна діагностика хвороб тварин 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Морфологічна 

діагностика хвороб тварин»  значно підвищиться, якщо здобувач 

вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Анатомія свійських тварин», «Цитологія, гістологія, 

ембріологія»; «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин»; 

«Патологічна морфологія»; «Ветеринарна мікробіологія»; 

«Ветеринарна вірусологія»; «Фізіологія тварин»; «Патологічна 

фізіологія»; «Ветеринарна радіобіологія»; «Латинська мова». 

Що буде вивчатися Загальна клініко-морфологічна характеристика інфекційних 

хвороб. Значення імунних і алергічних захворювань у перебігу, 

завершенні інфекційних хвороб. Патогенез загальних і місцевих 

змін у разі бактеріальних, вірусних інфекцій. Змішані інфекції, їх 

ускладнення. Механізм розвитку хвороби. Причини і механізм 

смерті тварин від інфекційних хвороб. Загальна характеристика 

бактеріальних, вірусних хвороб свиней та птиці. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, направлені на вивчення структурних зміни в органах і 

тканинах худоби, свиней і свійської птиці при різних інфекційних 

захворюваннях, з акцентуванням уваги на відмінності 

морфологічних проявів при тих чи інших хворобах тварин. 

Практична направленість процесу вивчення патологоанатомічних 

змін під час розтину тварин базуватиметься на визначенні 

характерних ознак, аналізі виявлених морфологічних змін, 

обгрунтуванні висновків причини забелі тварини, що допоможе 

студенту краще зрозуміти окремі аспекти механізму розвитку 

хвороби і засвоїти морфогенез змін за того чи іншого 

захворювання. Ознайомитись із прижиттєвою та посмертною 

діагностикою патологічних процесів за допомогою 

морфологічних методів. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної 

медицини.  

2. Використовувати інформацію із вітчизняних та іноземних 

джерел для розроблення діагностичних, лікувальних і 

підприємницьких стратегій.  

3. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які 

відбуваються в організмі тварин у нормі та за патології.  

5. Установлювати зв’язок між клінічними проявами захворювання 

та результатами лабораторних досліджень.  

7. 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, розведення чи 

експлуатації тварин різних класів і видів.  

9. Розробляти заходи, спрямовані на захист населення від хвороб, 

спільних для тварин і людей.  

11. Узагальнювати та аналізувати інформацію щодо ефективності 



роботи ветеринарних фахівців різного підпорядкування. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК 7. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань / видів економічної діяльності).  

спеціальні 

СК 2. Здатність використовувати інструментарій, спеціальні 

пристрої, прилади, лабораторне обладнання та інші технічні 

засоби для проведення необхідних маніпуляцій під час виконання 

професійної діяльності.  

СК 3. Здатність дотримуватися правил охорони праці, асептики та 

антисептики під час здійснення фахової діяльності.  

СК 5. Здатність застосовувати методи і методики 

патологоанатомічної діагностики хвороб тварин для встановлення 

остаточного діагнозу та причин їх загибелі.  

СК 6. Здатність здійснювати відбір, пакування, фасування і 

пересилання проб біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень.  

СК 7. Здатність організовувати, проводити лабораторні та 

спеціальні діагностичні дослідження й аналізувати їх результати. 

СК 12. Здатність розробляти та реалізовувати заходи, спрямовані 

на захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей.  

розробляти стратегії профілактики хвороб різної етіології.  

СК 16. Здатність оберігати довкілля від забруднення відходами 

тваринництва, а також матеріалами та засобами ветеринарного 

призначення.  

СК 18. Здатність використовувати спеціалізовані програмні 

засоби для виконання професійних завдань.  

СК 19. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність серед 

фахівців, працівників галузі та населення.  

СК 20. Здатність організовувати, здійснювати і контролювати 

документообіг під час здійснення професійної діяльності. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення лабораторно-практичних занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані 

(таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні /  лабораторні / самостійна робота  

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


