
 

Дисципліна Клінічна діагностика та діагностична візуалізація хворих тварин  

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Клінична діагностика 

та діагностична візуалізація хворих тварин» значно підвищиться, 

якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких 

дисциплін як: «Інформаційні технології», «Біофізика», «Біохімія», 

«Біомедичні прилади, апарати і комплекси», «Мікропроцесорна 

техніка», «Лабораторно-аналітична техніка», «Системи біомедичної 

візуалізації», «Основи анатомії, фізіології та патології людини», 

«Основи анатомії, фізіології та патології тварин». 

 
Що буде вивчатися Фізико-хімічні та біологічні процеси, які відбуваються в організмі 

тварин у нормі та за патології. Клінічниі, інструментальні та 

лабораторні методи дослідження хворих тварин. Методи 

дослідження  тварин і техніка застосування основних та окремих 

спеціальних методів дослідження. Збір та аналіз одержаних 

результатів дослідження. Діагностичне і прогностичне значення 

симптомів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають формування системних знань з теорії та 

практики проведення клінічних досліджень та візуалізації хворих 

тварин, аналізу, обробки та представлення їх результатів; 

комплексне використання клінічних, інструментальних та 

лабораторних методів дослідження хворих тварин забезпечує 

об’єктивну діагностику та прогнозування перебігу захворювання, 

розробку ефективних лікувально-профілактичних заходів.  

 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Вивчити та застосовувати нові методи, прилади та інструменти 

кліничної діагностики та діагностичної візуалізації хворих тварин, 

техніку й послідовність їх застосування під час дослідження 

окремих органів і систем, виявлені за цього ознаки, симптоми 

хвороби й основні шляхи розпізнавання хвороб. 

2. Мати здатність самостійно працювати з необхідними технічними 

пристроями та за їх показниками визначати параметри 

досліджуваних об’єктів. 

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

відбуваються в організмі тварин у  нормі та за патології.  

4. Знати основні параметри будови функції органів та 

характеристики і призначення технічних пристроїв, які 

використовують для з’ясування цих параметрів. 

5. Вивчити технічні та функціональні характеристики систем і 

засобів, що використовуються у ветеринарній медицині для 

діагностики та діагностичної візуалізації хворих тварин.  

6. Вміти застосовувати інструменти, спеціальні пристрої, прилади, 

лабораторне обладнання та інші технічні засоби для з’ясування 

стану організму тварин чи необхідних маніпуляцій.  

7. Вміти проводити клінічні дослідження з метою формулювання 

висновків щодо стану тварин чи встановлення діагнозу. 

8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 



інформаційні системи для аналізу результатів кліничної 

діагностики та діагностичної візуалізації хворих тварин. 

9. Вміти самостійно вирішувати питання стосовно необхідності 

проведення призначених клінічних і лабораторних досліджень, 

інтерпретувати їх результати, обґрунтовувати діагноз та прогноз 

захворювання. 

10. Обґрунтовувати необхідність та визначати, які саме технічні 

засоби потрібно використовувати у кожному конкретному випадку.   

11. Застосовувати фізичні, хімічні, біологічні та математичні методи 

в аналізі отриманих клінічних та лабораторних показників. 

12. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування 

власного часу. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності);  

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій;  

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

спеціальні 

СК1. Здатність обґрунтувати, обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій для прийняття рішень на рівні, 

необхідному для вирішення задач кліничної діагностики та 

діагностичної візуалізація хворих тварин; 

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, 

розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; 

СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту; 

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 

організації; 

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації 

в процесі управління;  

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в 

процесі управління людьми; 

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість; 

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом.  

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію; 

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 



розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні /  лабораторні / самостійна робота  

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


