
Дисципліна Гігієна службових собак 

Рівень ВО другий (магістерський) рівень 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти дисциплінами:  

фізіологією, біохімією, мікробіологією, годівлею, екологією, гігієною 

тварин та ветеринарною санітарією, основи біобезпеки, біоетики та 

екології у ветеринарній медицині. 

Що буде вивчатися вплив факторів зовнішнього середовища на організм і здоров’я 

службових собак. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до утримання та 

годівлі службових собак. Виконання повсякденних гігієнічних процедур 

та зоогігієнічні і ветеринарно-санітарні заходи щодо профілактики 

захворювань собак. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

метою курсу «Гігієна службових собак»  є розширення і поглиблення у 

студентів знань сучасного стану і перспектив розвитку утримання 

службових собак; забезпечення студентів теоретичними та практичними 

знаннями сучасної гігієни для проведення комплексу ветеринарно-

санітарних заходів, спрямованих на збереження здоров’я, підвищення 

працездатності службових собак та контроль за їх здоров’ям. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

у результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

вирішувати конкретні завдання з коригування годівлі  службових собак 

різного віку, фізіологічного стану (вагітні, лактуючі) шляхом 

застосування кормів промислового виробництва і натуральних; 

досліджувати параметри мікроклімату та зовнішнього середовища в 

цілому, визначати показники санітарної якості води, кормів і давати їм 

гігієнічну оцінку, а також володіти прийомами догляду за службовими 

собаками та застосовувати набуті знання на практиці.  Ллікар 

ветеринарної медицини повинен володіти здатністю застосовувати 

знання у практичних ситуаціях, приймати обґрунтовані рішення, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; використовувати 

інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, лабораторне обладнання 

та інші технічні засоби для проведення необхідних маніпуляцій під час 

виконання професійної діяльності; розробляти стратегії безпечного, 

санітарно-обумовленого утримання тварин; володіти знаннями з 

біобезпеки, біоетики та добробуту тварин; розробляти та реалізовувати 

заходи, спрямовані на захист населення від хвороб, спільних для тварин 

і людей та оберігати довкілля від забруднення відходами тваринництва, 

а також матеріалами та засобами ветеринарного  призначення.      

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

студент повинен володіти такими загальними компетенціями як здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях, здатністю проведення 

досліджень на відповідному рівні, прийняттям обґрунтованих рішень, 

забезпечувати якість виконуваних робіт, спілкуватися з нефахівцями 

своєї галузі, працювати в міжнародному контексті. Також володіти 

фаховими компетенціями як: здатність використовувати інструментарій, 

спеціальні пристрої, прилади, лабораторне обладнання та інші технічні 

засоби для проведення необхідних маніпуляцій під час виконання 

професійної діяльності, розробляти стратегії безпечного, санітарно-

обумовленого утримання тварин, володіти знаннями з біобезпеки, 

біоетики та добробуту тварин, розробляти та реалізовувати заходи, 

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

розробляти стратегії профілактики хвороб різної етіології, оберігати 

довкілля від забруднення відходами тваринництва, а також матеріалами 

та засобами ветеринарного  призначення, здійснювати просвітницьку 

діяльність серед фахівців, працівників галузі та населення.   
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