
Дисципліна Польова хірургія службових собак 

Рівень ВО Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Польова хірургія 

службових собак» значно підвищиться, якщо здобувач вищої 

освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Загальна хірургія», «Спеціальна хірургія», «Анатомія тварин», 

«Фізіологія тварин». 

Що буде вивчатися Основні особливості військово-польової хірургії у службових 

собак, механізм поранення собак під час збройного конфлікту та 

у надзвичайних ситуаціях; хірургічне лікування ран у службових 

собак, отриманих у збройному конфлікті та у надзвичайних 

ситуаціях, інфекції військових поранень,  сторонні тіла; опікові 

та хімічні ураження собак; анестезії та аналгезії у військово-

польової хірургії. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають формування системних знань з теорії та 

практики з питань: основні особливості військово-польової 

хірургії у службових собак, механізм поранення собак під час 

збройного конфлікту та у надзвичайних ситуаціях; хірургічне 

лікування ран у службових собак, отриманих в озброєному 

конфлікті та у надзвичайних ситуаціях, інфекції військових 

поранень,  сторонні тіла; опікові та хімічні ураження собак; 

анестезії та аналгезії у військово-польової хірургії; підготувати 

студентів з військово-польової хірургії службових собак в обсязі, 

необхідному для виконання обов'язків відповідно до призначення 

у воєнний час і при надзвичайних ситуаціях. 

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. 

4.  Розробляти карантинні та оздоровчі заходи, методи терапії, 

профілактики, діагностики та лікування хвороб різної етіології.  

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

спільних для тварин і людей.  

6.  Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи 

і підходи вирішення проблемних ситуацій професійного 

походження.  

7. Узагальнювати та аналізувати інформацію щодо ефективності 

роботи ветеринарних фахівців різного підпорядкування.  

8. Розуміти логічну послідовність дій та вміти оформляти 

відповідну документацію під час проведення судово-

ветеринарної експертизи.  

9.  Знати правила зберігання різних фармацевтичних засобів та 

біопрепаратів, шляхів їх ентерального чи парентерального 



застосування, розуміти механізм їх дії, взаємодії та комплексної 

дії на організм тварин.  

10. Знати правила та вимоги біобезпеки, біоетики та добробуту 

тварин.  

11. Здійснювати просвітницьку діяльність серед працівників 

галузі та населення.  

12.  Володіти спеціалізованими програмними засобами для 

виконання професійних завдань. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

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

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної галузі та професії. 

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 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт 

   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 4. Здатність проводити клінічні дослідження з метою 

формулювання висновків щодо стану тварин чи встановлення 

діагнозу. 

СК 5. Здатність застосовувати методи і методики патолого-

анатомічної діагностики хвороб тварин для встановлення 

остаточного діагнозу та причин їх загибелі.  

СК 9. Здатність проводити акушерсько-гінекологічні та 

хірургічні заходи і операції. 

СК 11. Здатність застосовувати знання з біобезпеки, біоетики та 

добробуту тварин у професійній діяльності. 

СК 14. Здатність проводити судово-ветеринарну експертизу. 

СК 19. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність серед 

фахівців, працівників галузі та населення. 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення лабораторних занять та 

самостійної роботи студентів, інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, лабораторні, самостійні 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


