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На програми підготовки фахівців рівня вищої освіти «бакалавр» зі 

скороченим терміном навчання приймаються громадяни України, іноземці, а 

також особи без громадянства, які постійно проживають на території України і 

мають середню спеціальну освіту за ОКР «молодший спеціаліст» зі спеціальності 

«Ветеринарна медицина» кваліфікації  фельдшер ветеринарної медицини. 

Зарахування студентів на програму підготовки фахівців освітнього рівня 

"бакалавр" зі скороченим терміном навчання відбувається на конкурсній основі, 

за результатами вступних випробувань, середньому балу документу про 

попередню освіту та відповідних пільг. 

Вступні випробування проводяться у формі тестування з комплексу 

фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін за обсягами програми 

підготовки фахівців зі спеціальності «Ветеринарна медицина», ОКР «Молодший 

спеціаліст». 

Перелік напрямків за якими здійснюється фахово-професійна підготовка: 

- інфекційні хвороби тварин 

- незаразні хвороби тварин 

- лабораторна діагностика у ветеринарній медицині 

- ветеринарно-санітарна експертиза 

- біотехнологія у ветеринарній медицині 

- патологічна анатомія та судова ветеринарія 

- патологічна фізіологія 

- клінічна фармакологія 

- хірургічна патологія 

Бакалаврська програма базується на передовому досвіді та програмах 

наукових досліджень кафедр і дозволяє поряд з отриманням ґрунтовної 

теоретичної та практичної підготовки провести фундаментальні наукові 

дослідження в різних галузях ветеринарної медицини. 

Безпосередня підготовка здобувачів вищої освіти після їх зарахування 

здійснюється на відповідних кафедрах навчально-наукового інституту 

ветеринарної медицини (далі  інститут). Здобувач вищої освіти, зарахований на 



навчання протягом всього періоду підготовки навчається згідно затвердженого 

навчального плану за СО "бакалавр" зі скороченим терміном навчання, зі 

спеціальності 211 "Ветеринарна медицина". 



ВСТУП 

 

Головним завданням фахового вступного випробування зі спеціальності 

«Ветеринарна медицина» є виявлення у вступників спеціальних знань і 

практичних навичок з комплексу фахових навчальних дисциплін. 

Для вступників на СО «бакалавр» зі скороченим терміном навчання за 

спеціальністю «Ветеринарна медицина» цей комплекс включає наступні 

дисципліни: 

1. Епізоотологія з мікробіологією 

2. Патологічна фізіологія 

3. Фізіологія 

4. Клінічна діагностика та внутрішні хвороби тварин 

5. Хірургія ветеринарної медицини 

6. Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння тварин 

7. Клінічна діагностика та внутрішні хвороби тварин 

При складанні фахового вступного випробування за фахом вступники 

повинні відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики молодшого 

спеціаліста показати високу фундаментальну та фахову професійну підготовку з 

комплексу фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін за обсягами 

програми підготовки фахівців зі спеціальності «Ветеринарна медицина», ОКР 

"Молодший спеціаліст". 

Вступник повинен виявити: 

а) знання з морфології, фізіології, біохімії, поширення та активності 

мікроорганізмів та вірусів в навколишньому середовищі; 

б) знання тонкої (мікроскопічної) та ультратонкої (субмікроскопічної) 

будови структур організму; 

в) оволодіння теоретичними і практичними знаннями із загальної 

профілактики і терапії, терапевтичної техніки, окремих внутрішніх хвороб 

тварин, їх етіологію, патогенез, симптоми, перебіг, діагностику, лікування та 

профілактику; 



г) знання процесів, що виникають у результаті впливу хвороботворних 

чинників, а також процесів видужування, адаптації, компенсації втрачених 

структур і функцій, імунологічних процесів; 

д) знання правил і порядку проведення ветеринарно-санітарної 

експертизи м'яса і м'ясних продуктів, риби, молока і молочних продуктів, яєць, 

рослинних продуктів та меду з метою запобігання захворюванню людей на 

антропозоонози та інші хвороби при споживанні харчових продуктів, запобігти 

реалізації недоброякісних, фальсифікованих продуктів харчування; 

е) знання з практичного застосування лікарських препаратів у практиці 

ветеринарної медицини, залежно від фармакодинаміки та біотрансформації ліків 

у організмі тварин різних видів та особливостей патогенезу хвороби; 

є) знання закономірностей процесів виникнення, розвитку, поширення і 

згасання інфекційних хвороб тварин і розробки раціональних заходів 

профілактики і ліквідації епізоотій; 

ж) знання етіології, патогенезу, методів діагностики і раціонального 

лікування та профілактики того чи іншого хірургічного захворювання; 

з) знання морфології та біології паразитичних організмів, епізоотологію, 

особливості імунітету, патогенез, симптоми патолого-анатомічні зміни, 

діагностику, засоби боротьби і профілактики викликаних ними хвороб; 

к) оволодіння практичними навичками на базі знань норм і патології 

осіменіння, запліднення, вагітності, родів і післяродового періоду, хвороб 

новонародженого приплоду. 

 

 

 

  



ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ В РОЗРІЗІ ДИСЦИПЛІН 

 

АНАТОМІЯ 

 

1. Вступ в анатомію 

Поняття про анатомію як науку, її місце серед біологічних дисциплін. Основні 

етапи розвитку анатомії. Вітчизняні анатомічні школи та напрямки. Об’єкти 

вивчення анатомії. Види анатомії. Морфологічні поняття. 

2. Апарати сечовиділення та розмноження. Вивчає будову нутрощів: 

апарати дихання, сечовиділення та розмноження. Морфо-функціональний 

взаємозв’язок органів сечостатевого апарату свійських тварин. 

3. Анатомія птиці. Особливості будови організму свійської птиці, пов’язані з 

їх походженням в філогенезі та пристосованістю до польотів.  

4. Анатомія серцево-судинної системи свійських тварин.  

Інтегруюча роль судинної системи. Загальна характеристика кровоносної 

системи, її анатомічний склад. Кола кровообігу. Особливості кіл кровообігу у 

плода. Загальна схема будови серця. Живильні судини серця. Судини кіл 

кровообігу, пов’язані з серцем. Клапанний апарат, фіброзний скелет, провідна 

система серця. Серозне та фіброзне осердя, їх зв’язок з 

серцем. 
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ЕПІЗООТОЛОГІЯ З МІКРОБІОЛОГІЄЮ 

 

Тема 1. Загальна епізоотологія.  

Основні поняття епізоотології. Предмет і завдання епізоотології. Зв'язок 

епізоотології з іншими науками. Методи епізоотології. Джерела збудника 

інфекції. Переносники збудника інфекції. Епізоотична ланцюг (джерела збудника 

інфекції, механізм передачі збудника, сприйнятливе тварина). Епізоотичний очаг. 

Методи вивчення, характеристика, аналіз. Джерела інфеції. Пошук, вивчення, 

аналіз Маловідомі інфекції и екзотичні зоонози. Маловідома і нова інфекційна 

патологія. Вірусні та бактеріальні інфекції. Інфекційні хвороби. Поняття про 

спорадичні випадки інфекційних хвороб (спорадії), ензоотіі, панзоотій, епізоотії. 

Тема 2. Імунологія.  

Поняття про імунітет.  Інфекційна імунологія. Неінфекційна імунологія. 

Способи (механізми, рівні) захисту організму тварини від інфекцій. Види 

набутого імунітету. Фактори імунологічної реактивності. Функції системи 

комплементу. Визначення терміна «фагоцитоз». Профілактична та вимушена 

імунізація, методи і техніка щеплень. Одночасна вакцинація тварин проти кількох 

інфекцій.  Масові серологічні обстеження. Отримання, консервування та 

зберігання сироваток. Серологічні реакції. Серум-банки та музеї штамів. 

Алергічні реакції. 
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КЛІНІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ ТВАРИН 

 

1. ЗАГАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА І ТЕРАПІЯ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ 

ТВАРИН 

1.1. Основи загальної терапії внутрішніх хвороб тварин. Правила, види і методи 

терапії. Етіотропна терапія: суть та різновиди. Протимікробна, пребіотико-, 

пробіотико- і антидототерапія. Патогенетична терапія: суть і різновиди. 

Неспецифічна стимулювальна терапія: різновиди і механізм дії. Протеїно- та 

імуностимулювальна терапія. 

1.2. Загальна профілактика внутрішніх хвороб тварин. Аналіз годівлі тварин і 

якості кормів. Антипоживні речовини (антиаліментарні, інгібітори протеаз, 

антивітаміни, антимінеральні). Токсичні речовини кормів: глікозиди (нітро- і 

тіоглікозиди, сапоніни, полі фенольні сполуки). Застосування засобів хімічного і 

мікробіологічного синтезу для профілактики внутрішніх хвороб тварин. 

1.3. Диспансеризація сільськогосподарських тварин, її теоретичні основи, етапи 

та завдання. Диспансеризація: теоретичні основи і практичні аспекти. 

Особливості диспансеризації тварин різних видів. 



2. ХВОРОБИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ І ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМ 

 

2.1. Хвороби серцево-судинної системи Класифікація хвороб серцево-судинної 

системи. Хвороби перикарда. Травматичний перикардит. Диференціальна 

діагностика травматичного перикардиту і ретикулоперитоніту. Лікування та 

профілактика хвороб перикарда. 

2.2. Хвороби міокарда Хвороби міокарда. Міокардіодистрофія: етіологія, 

патогенез, симптоми. Диференціальна діагностика міокардіодистрофії і 

міокардиту. Лікування тварин з ураженням міокарда. 

2.3. Хвороби системи дихання Класифікація хвороб системи дихання, їх 

поширення. Пневмонії: визначення, класифікація за етіологією, характером 

ексудації і ступенем ураження легеневої тканини. Катаральна бронхопневмонія: 

визначення, етіологія, патогенез, симптоми. Диференціальна діагностика бронхіту 

і пневмоній. Лікування і профілактика пневмоній молодняку. Альвеолярна 

емфізема легень. Хвороби плеври: етіологія, патогенез, симптоми, діагностика і 

лікування. 

 

3. ХВОРОБИ СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ, ПЕЧІНКИ І ЖОВЧНИХ ХОДІВ 

 

3.1. Хвороби системи травлення. Класифікація хвороб. Закупорення стравоходу. 

Гіпотонія рубця. Ацидоз і алкалоз рубця. Гостра тимпанія рубця. Хвороби шлунка 

і кишок: зміщення сичуга, гастрит (абомазит), гастроентерит. Хвороби шлунка і 

кишок із синдромом колік: класифікація, основні симптоми, методи діагностики, 

принципи лікування. Розширення шлунка. Копростаз. 3.2. Хвороби печінки та 

жовчних ходів Класифікація хвороб. Основні синдроми (жовтяниця, холестаз) у 

разі хвороб печінки і жовчних ходів. Гепатодистрофія: етіологія, патогенез, 

симптоми, методи діагностики. Диференціальна діагностика (гепатодистрофія, 

паренхіматозний і гнійний гепатит, цироз), лікування і профілактика хвороб 

печінки. 



3.3. Хвороби очеревини та підшлункової залози Перитоніт. Водянка черевної 

порожнини. Диференціальна діагностика, лікування і профілактика. 

Класифікація. Основні синдроми хвороб підшлункової залози: больовий, 

холестатичний і зовнішньо-секреторної залози. Атрофія підшлункової залози. 

 

4. ХВОРОБИ СЕЧОВОЇ, НЕРВОВОЇ, ЕНДОКРИННОЇ ТА ІМУННОЇ 

СИСТЕМ. ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВІ 

 

4.1. Хвороби сечової системи. Класифікація, поширення. Хвороби нирок 

(гломерулонефрит, пієлонефрит і нефротичний синдром): етіологія, патогенез, 

симптоми. Диференціальна діагностика, лікування і профілактика хвороб нирок. 

Хвороби сечових шляхів. Уроцистит. Хронічна гематурія великої рогатої худоби. 

4.2. Хвороби нервової системи Класифікація. Хвороби головного мозку 

запального характеру: менінгоенцефаліт. Функціональні нервові хвороби: 

епілепсія і еклампсія. 

4.3. Хвороби ендокринної системи Причини ендокринопатій та їх класифікація. 

Хвороби щитоподібної залози: гіпотиреоз та ендемічний зоб. Хвороби 

підшлункової залози. Цукровий діабет. Хвороби прищитоподібних залоз. 

Післяродова гіпокальціємія. 

4.4. Хвороби системи крові Анемії: класифікація, етіологія, методи діагностики і 

лікування. 

4.5. Хвороби імунної системи 

Аутоімунні хвороби: загальна характеристика. Гемолітична хвороба 

новонародженого молодняку. Алергічні хвороби. Загальні методи діагностики і 

лікування. 

5. ХВОРОБИ, СПРИЧИНЕНІ ПОРУШЕННЯМ ОБМІНУ РЕЧОВИН 

 

5.1. Хвороби, зумовлені порушенням білкового, вуглеводного та ліпідного обміну 

Класифікація, поширення, особливості перебігу та діагностики. Кетоз: 

визначення, етіологія, патогенез, діагностика, лікування і профілактика. 



5.2. Хвороби, зумовлені порушенням обміну мікро-та мікроелементів 

Остеодистрофія і рахіт. Післяродова гіпофосфатемія. Профілактика хвороб, 

спричинених порушенням обміну макроелементів. 

5.3. Мікроелементози тварин Класифікація поширення, загальні принципи 

діагностики і профілактики. Гіпокобальтоз і гіпокупроз. 

5.4. Хвороби, спричинені порушенням обміну вітамінів А-гіповітаміноз. 

Недостатність вітамінів В1 і В5. 

 

6. ХВОРОБИ МОЛОДНЯКУ, ПТИЦІ ТА ХУТРОВИХ ЗВІРІВ 

 

6.1. Хвороби молодняку Класифікація, хвороб молодняку. Особливості фізіології 

травлення у новонародженого молодняку. Гіпоглікемія і гіпопластична анемія 

молодняку. Імунодефіцитний стан новонародженого молодняку: класифікація, 

причини, методи діагностики і профілактики. 

6.2. Шлунково-кишкові хвороби новонародженого молодняку Аліментарна і 

токсична диспепсія молодняку. Диференціальна діагностика неінфекційних 

шлунково-кишкових хвороб новонародженого молодняку і колібактеріозу. 

Лікування і профілактика шлунково-кишкових хвороб новонародженого 

молодняку. Паракератоз поросят. Білом’язова хвороба молодняку, 

диференціальна діагностика ензоотичної атаксії ягнят. 

6.3. Хвороби птиці Загальна характеристика. Основні напрями профілактики 

метаболічних і респіраторних хвороб. Хвороби травлення. 

6.4. Хутрових звірів Біологічні особливості хутрових звірів. Поширення 

внутрішніх хвороб хутрових звірів. Профілактика хвороб хутрових звірів. 
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ФІЗІОЛОГІЯ 

 

Тема 1. Вступ. Визначення фізіології як науки, її зв’язок з іншими науками. 

Короткий нарис історії розвитку фізіології. Єдність організму і регуляторні 

механізми.  

Тема 2. Загальна фізіологія збудливих тканин. Класифікація збудників. 

Подразнення і збудження. Природа електричних явищ у живих тканинах.   

Тема 3. Фізіологія м’язів. Властивості м’язів, види їх скорочення, механізм та 

хімізм цього явища. Фізіологія нервового волокна. Збудливість і лабільність 

нервових волокон. 

Тема 4. Загальна фізіологія центральної нервової системи. Рефлекс, класифікація 

рефлексів, рефлекторна дуга, зворотній аферентний зв’язок. Нервові центри, їх 

властивості. Координація діяльності нервових центрів.   

Тема 5. Спинний мозок. Методи вивчення функцій спинного мозку.  Центри та 

провідні шляхи спинного мозку. Головний мозок. Тонічні рефлекси ствола мозку. 

Методи вивчення функцій кори великих півкуль. 

Тема 6. Вегетативна нервова система. Характеристика симпатичної та 

парасимпатичної нервової систем. 

Тема 7. Фізіологія аналізаторів. 

Тема 8. Фізіологія залоз внутрішньої секреції. Характеристика гормонів. 

Механізм дії гормонів. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Характеристика окремих 

залоз внутрішньої секреції. Регуляція їх функцій  

Тема 9. Фізіологія серця. Провідна система серця. Властивості серцевих м’язів. 

Цикл серцевої діяльності. Тони серця та серцевий поштовх. Електричні явища в 



серці. Регуляція діяльності. Рух крові по судинах. Типи судин. Кров’яний тиск і 

швидкість руху крові. Пульс. Кровообіг у плода. Розподіл крові в організмі 

Тема 10. Дихання. Еволюція дихання. Механізми вдиху і видиху. Типи дихання. 

Газообмін у легенях і тканинах. Гази крові. Регуляція дихання.  

Тема 11. Регуляція складу крові. Лімфа. Рух лімфи по лімфатичним судинам. 

Гемостаз.  

Тема 12. Функції органів травлення. Роль ферментів у травленні. Травлення в 

ротовій порожнині. Травлення у шлунку. Склад і властивості шлункового соку. 

Регуляція секреції. Моторика шлунку. Блювання, його механізм і значення. 

Тема 13. Травлення в тонкому кишечнику. Склад і значення жовчі, 

підшлункового соку, соку залоз тонких кишок. Травлення в товстому кишечнику 

Тема 14. Обмін речовин. Методи вивчення. Обмін білків, ліпідів, вуглеводів. 

Обмін енергії. Терморегуляція. 

Тема 15. Виділення. Склад сечі, сечоутворення, сечовиділення. Функції шкіри. 

Регуляція потовиділення. Сальні залози. Волосяний покрив тварин. Пігментація 

шкіри. 

Тема 16. Фізіологія статевих залоз. Статевий цикл. Осіменіння. Запліднення. 

Вагітність. Ріст і розвиток плода. Роди. Фізіологія лактації. Ріст, розвиток і будова 

молочних залоз. Хімічний склад і властивості молока та молозива. Місткісна 

система вимені. Секреція молока та регуляція молокоутворення. Молоковіддача. 
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ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ 

 

1. Загальна нозологія. Основні поняття загальної нозології. Поняття про 

здоров'я. Перехідні етапи здорового організму до хвороби. Передхвороба. 

Поняття про патологічну реакцію, патологічний процес, патологічний стан. 

Поняття хвороби. Види хвороби за перебігом: гострий, підгострий, хронічний. 

Періоди хвороби: інкубаційний (латентний), продромальний, виразних клінічних 

отак (власне хвороба) і кінець хвороби. Одужання повне і неповне: рецидиви, 

ускладнення. Завдання і методи патофізіології.  

2. Загальна етіологія і загальний патогенез. Роль знання етіології хвороби для 

профілактики і лікування тварин. Причини і умови виникнення хвороби. Поняття 

про зовнішні і внутрішні причини хвороби. Властивості патогенних факторів, їх 

основні категорії. Етіотропний принцип профілактики хвороби і терапії хворих 

тварин. Аналіз рефлекторної дуги під час дії патогенних подразників із 

реєстрацією дихання і серцевої діяльності.  

3. Дія хвороботворних факторів зовнішнього середовища. Хвороботворна дія 

фізичних чинників. Хвороботворна дія механічних факторів. Дія високої 

температури на організм. Місцеві і загальні явища під час опіків. Опіковий шок. 

Перегрівання. Тепловий удар. Дія на організм низької температури. Місцева дія 

холоду. Відмороження. Охолодження і його роль у виникненні простудних 

захворювань. Хвороботворна дія хімічних факторів неорганічного і органічного 

походження. Шляхи проникнення хімічних речовин в організм. Класифікація 

шкідливої дії хімічних речовин. Екзогенні отрути і ендотоксини. 

Аутоінтоксикація. Кормові отруєння тварин. Отруєння алкалоїдами гербіцидами і 

хімічними добавками. Поняття про вибіркову дію хімічних речовин. Вивчити в 



експерименті функціональні зміни організму у тварин при загальній дії фізичних 

факторів.  

Тема 4. Роль спадковості, конституції і віку в патології. Реактивність 

організму та її значення в патології. Спадкові і природжені хвороби. Конституція 

сільськогосподарських тварин як сприятливий фактор у виникненні хвороб. 

Значення конституції у забезпеченні стійкості до захворювань 

високопродуктивних тварин. Значення виду, статі і віку тварин у виникненні і 

прояві хвороб. Реактивність організму та її значення в патології. Реактивність і 

резистентність. Значення нервової та ендокринної систем у формуванні 

реактивності організму. Види реактивності. Бар'єрні пристосування. Фагоцитоз. 

Імунологічна реактивність. Механізми і компоненти імунологічних реакцій. Роль 

кооперації факторів імунітету в імунній відповіді організму. Імунологічна 

толерантність. Алергія, її види і механізм розвитку. Алергічні реакції негайного 

типу. Анафілаксія, її патогенез. Алергічні реакції сповільненого типу. Значення 

алергічних реакцій для діагностики інфекційних хвороб. Аутоалергія. 

Ідіосинкразія.  

Тема 5. Патологічна фізіологія клітини. Патологічна фізіологія місцевого 

кровообігу і мікро циркуляції. Основні причини ушкодження клітини. Специфічні 

і неспецифічні прояви ушкодження клітини. Типові порушення мікроциркуляції. 

Парціальна і повна обтурація мікросудин форменими елементами крові, 

клітинами ендотелію, гемокоагуляційними мікротромбами. Капілярно-трофічна 

недостатність. Роль фізіологічно активних речовин у порушенні мікроциркуляції. 

Реологічні властивості крові та їх роль у виникненні порушень мікроциркуляції. 

Артеріальна гіперемія. Види артеріальної гіперемії. Досліди з вивчення 

патогенезу гіпоксії.  

Тема 6. Запалення. Визначення поняття запалення. Етіологія запалення. Основні 

фази запальною процесу: альтерація, ексудація, проліферація. Ознаки запалення. 

Патогенез запалення. Зміни в запальній тканині. Біохімічні та фізико-хімічні 

зміни в зоні запалення. Медіатори запалення. Судинні зміни у разі запалення. 

Ексудація, еміграція лейкоцитів і механізм їх розвитку. Фактори хемотаксису. 



Види і властивості ексудату. Проліферація. Репаративна стадія запалення. 

Механізм проліферації. Класифікація запалень. Значення запалення для 

організму. Взаємовідношення запального процесу і організму. Нейроендокринна 

регуляція запалення. Значення імунних механізмів у розвитку і запалення. 

Біологічні принципи протизапальної терапії.  

Тема 7. Патологія теплової регуляції. Патофізіологічні процеси в тканинах. 

Визначення поняття гарячки; загальна характеристика. Етіологія гарячки. 

Патогенез гарячки: стадії гарячки та характер терморегуляції на різних її стадіях. 

Види гарячок. Типи гарячкових реакцій.  

Тема 8. Патофізіологія росту тканин. Гіпербіотичні процеси. Гіпертрофія і 

гіперплазія. Регенерація. Пухлинний ріст. Пухлини як патологія тканинного 

росту. Біологічні властивості і класифікація пухлин. Основні властивості 

доброякісних і злоякісних пухлин. Етіологія пухлин. Хімічні, фізичні та 

біологічні канцерогенні фактори. Патогенез пухлинного процесу.  

Тема 9. Типові порушення обміну речовин. Порушення регуляції обміну 

речовин. Порушення основного обміну. Порушення вуглеводного обміну на стадії 

всмоктування, утилізації та використання вуглеводів. Гіперглікемія. Цукровий 

діабет. Гіпоглікемія. Розлади проміжного обміну вуглеводів. Порушення 

ліпідного обміну. Розлади обміну жирів на стадії всмоктування, транспорту, 

депонування та використання ліпідів. Види гіперліпемії. Кетози. Жирова 

інфільтрація. Ожиріння. Порушення білкового обміну. Розлади перетравлення, 

всмоктування та синтезу білків. Протеїнемія. Порушення обміну амінокислот. 

Порушення обміну нуклеопротеїдів. Порушення обміну азотовмісних речовин. 

Порушення балансу азоту в організмі. Азотемія. Гіперамоніємія. Патофізіологія 

голодування. Види голодування. Повне голодування. Зміни функцій організму. 

Неповне голодування. Часткове якісне голодування. Вуглеводне, жирове і 

мінеральне голодування. Водне голодування. Роль недостатності вітамінів: 

жиророзчинних (А, Д, Е, К, F) та водорозчинних (С, В1, В2, В3, РР, В12), у 

розвитку патологічних змін в організмі та виникненні хвороб. Гіпоксія. 



Класифікація гіпоксій. Основні причини гіпоксій. Патогенез гіпоксій. Наслідки 

для організму. Види компенсацій у разі гіпоксій.  

Тема 10. Патофізіологія системи крові. Патофізіологія системного кровообігу. 

Загальна характеристика порушень функції системи крові. Зміни загального 

об'єму крові. Гіперволемія, гіповолемія, їх види і механізми виникнення, 

наслідки. Переливання крові. Гемотрансфузійний шок. Зміни кількісного і 

якісного складу еритроцитів. Анемії. Принципи класифікації анемій. 

Постгеморагічна, гемолітична, аліментарна, апластична анемії. Етіологія і 

патогенез. Картина крові у разі анемій.  

Тема 11. Патофізіологія системного кровообігу. Загальна характеристика 

розладів системи кровообігу. Недостатність кровообігу. Серцева недостатність 

кровообігу, її патогенез.  

Тема 12. Патофізіологія системи дихання. Загальна характеристика порушень 

системи дихання. Значення нервової і гуморальної регуляції в патології дихання. 

Показники порушення вентиляції легень (гіпер- і гіповентіляція, нерівномірна 

вентиляція).  

Тема 13. Патофізіологія системи травлення. Основні форми прояву патології 

травлення. Порушення апетиту, спраги. Розлади травлення у ротовій порожнині. 

Розлади слиновиділення та їх вплив на процес травлення. Порушення жуйки та 

акту ковтання. Порушення проходження кормової грудки стравоходом. 

Патологічна фізіологія травлення в однокамерному шлунку і сичузі: зміна 

секреторної функції, типи патологічної секреції, зміни травлення у разі гіпо- і 

гіперацидних станів. Порушення травлення в передшлунках жуйних. Порушення 

ферментації вмісту в передшлунках: причини і наслідки. Зміни моторної функції 

передшлунків. Переповнення рубця. Тимпанія. Порушення функції передшлунків 

у разі травматичного радикуліту. Патофізіологія печінки. Причини і наслідки 

порушення функцій печінки. Етіологія і патогенез гепатитів та цирозів печінки. 

Порушення бар'єрної функції печінки. Розлади утворення і виділення жовчі. 

Причини, патогенез і наслідки механічної, паренхіматозної і гемолітичної 



жовтяниць. Зміни пігментного обміну під час жовтяниць. Вплив складових частин 

жовчі на організм. Жовчнокам'яна хвороба.  

Тема 14. Патофізіологія нирок. Загальна характеристика порушень функцій 

сечоутворення і сечовиділення. Поняття про недостатність функції нирок. 

Екстраренальні фактори: зміни складу крові, порушення кровообігу, травлення, 

нервовогуморальної регуляції. Ренальні фактори: нефрози, нефрити, склерози 

нирок.  

Тема 15. Патофізіологія системи розмноження та лактації. Порушення функції 

органів розмноження у самців. Етіологія і патогенез порушень сперматогенезу. 

Причини та наслідки імпотенції. Порушення функції органів розмноження у 

самок. Причини та наслідки порушень овуляції. Порушення запліднення та 

утворення зиготи. Порушення розвитку плода в різні періоди вагітності. 

Патофізіологія ендокринної системи. Загальна характеристика порушень функції 

ендокринних залоз. Механізм дії гормонів. Етіологія і патогенез порушень 

ендокринної регуляції.  
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АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ ТА ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ ТВАРИН 

 

1 .Функціональні розлади яєчників у корів. 

2. Ендометрит у корів: етіопатогенез, клінічні ознаки, діагностика, лікування. 

3. Затримання посліду у корів. 

4. Нейрогуморальна регуляція статевої функції самок с/г тварин. 

5. Аборт: класифікація, перебіг, діагностика, профілактика. 

6. Мастит: класифікація, перебіг, діагностика, лікування. 



7. Акушерсько-гінекологічна диспансеризація в молочному скотарстві. 

8. Післяродовий парез у корів. 

9. Неплідність та яловість: визначення, класифікація, діагностика, 

профілактика. 

10. Субінволюція матки у корів. 

11. Штучне осіменіння корів та телиць. 

12. Методи оцінки якості сперми. Зберігання сперми. 

13. Лікування та профілактика маститу у корів. 

14. Трансплантація ембріонів у молочному скотарстві. 

15. Регуляція статевої функції самок при анафродизії. 

16. Фізіологія запліднення і вагітності. 

17. Характеристика статевого циклу. 

18. Штучне осіменіння свиноматок. 

19. Гіпофункція і атрофія яєчників: етіопатогенез, перебіг, діагностика, 

лікувально-профілактичні заходи. 

20. Орхіт та епідідіміт. 

21. Склероз та кістозне переродження яєчників: етіопатогенез, перебіг, 

діагностика, лікувально-профілактичні заходи. 
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ХІРУРГІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

1. Сучасні методи загального знеболювання тварин. 

2. Кровотеча: класифікація, методи зупинки та боротьба із втратою крові. 

3. Рани: симптоми, класифікація, методи загоювання. 

4. Первинна та вторинна хірургічна обробка ран. 

5. Аеробна хірургічна інфекція. 

6. Анаеробна хірургічна інфекція. 

7. Сепсис: етіопатогенез, клінічні ознаки, лікувально-профілактичні заходи. 

8. Екзема: етіопатогенез, протікання, лікування та профілактика. 

9. Гнійничкові ураження шкіри. 

10. Інфекційні кератокон’юнктивіти.  

11. Інвазійний кератокон’юнктивіт. 



12. Кон’юнктивіт: класифікація, етіологія, клінічні ознаки, діагностика, 

лікування.  

13. Артрит: класифікація, етіопатогенез, діагностика, лікувально-профілактичні 

заходи. 
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