
Дисципліна Фітотерапія тварин  

Рівень ВО другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Фітотерапія 

тварин» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Цитологія, 

гістологія, ембріологія», «Органічна хімія», «Біохімія тварин», 

«Фізіологія тварин», «Анатомія свійських тварин», «Латинська 

мова», «Ветеринарна фармакологія».   

Що буде вивчатися  Вибіркова дисципліна «Фітотерапія тварин» надає можливості не 

тільки засвоїти основні теоретичні аспекти фітотерапії та 

узагальнити отримані в процесі навчання знання про лікарські 

рослини і засоби рослинного походження, а й набути практичних 

навичок з їх використання для профілактики та в комплексному 

лікуванні на різних етапах захворювання, а також реабілітації 

хворих тварин. Широке використання рослинної сировини для 

виготовлення лікувальних препаратів має особливе значення 

тому, що такі препарати значно дешевші і ефективніші замінники 

синтетичних, а це суттєво сприяє зниженню собівартості 

продукції тваринництва. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Фітотерапія тварин - одна з підготовчих дисциплін. Головна мета 

вивчення цієї дисципліни полягає у оволодінні студентами 

теоретичних знань багатства флористичних запасів України як 

лікарських засобів природного походження і як етіологічних 

факторів отруєнь тварин. Опановуючи дисципліну студенти 

повинні навчитися визначати ключові поняття фітотерапії як 

навчальної дисципліни; трактувати взаємозв'язок між вмістом 

біологічно активних речовин лікарських рослин і їх 

фармакологічною дією; оволодіти методикою виготовлення 

основних лікарських форм з рослинної сировини і використання 

фітозасобів; вибирати фітозасоби загальної та специфічної дії 

залежно від наявних функціональних розладів у хворих тварин. 

Вивчення курсу ґрунтується на структурно-логічному зв'язку із 

знаннями таких дисципліни, як загальна біологія, ботаніка. Знання 

дисципліни допомагає студенту у вивченні фармакології та 

багатьох клінічних дисциплін 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1. Відтворювати термінологію з компонентів освітньої 

програми. 

ПРН 2. Визначати особливості функціонування, патоморфологічні 

зміни в органах і системах організму за різного фізіологічного 

стану тварини. 

ПРН 7. Пояснювати сутність та динаміку розвитку фізіологічних 

процесів, які виникають в організмі тварин під впливом факторів 

зовнішнього середовища. 

ПРН 10. Розуміти сутність процесів виготовлення, зберігання та 

переробки біологічної сировини. 



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 області та розуміння 

професії. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово, здатність спілкуватися іншою мовою . 

ЗК  5. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК  6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, 

приймати обґрунтовані рішення, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

ЗК  7. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з 

експертами з інших галузей). 

ЗК  8. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 9.Визначеність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків. 

ЗК  10. Прагнення до збереження довкілля. 

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 6.  Здатність проводити відбір, пакування, фасування і 

пересилання проб біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень. 

СК 15. Здатність організовувати нагляд і контроль за 

виробництвом, зберіганням, транспортуванням та реалізацією 

продукції тваринного і рослинного походження. 

СК 16. Здатність оберігати довкілля від забруднення відходами 

тваринництва, а також матеріалами та засобами ветеринарного 

призначення. 

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 

 


