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Загальні положення 

На програми підготовки фахівців вищої освіти освітнього ступеня 

«магістр» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які постійно проживають на території України і мають вищу 

освіту зі спеціальності «Ветеринарна медицина» та освітній ступінь 

«бакалавр» або ОКР «спеціаліст». 

Зарахування здобувачів вищої освіти на програму підготовки фахівців 

ОС «магістр» відбувається на конкурсній основі, за результатами вступних 

випробувань. 

Вступні випробування проводяться у формі тестування з комплексу 

фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін за обсягами 

програми підготовки фахівців зі спеціальності "Ветеринарна медицина", ОС 

«бакалавр». Тестові завдання складаються з двох компонентів: 

1. запитальна (змістовна) частина; 

2. варіанти відповіді, з яких здобувач вищої освіти обирає вірну. 

 

Перелік напрямків за якими здійснюється фахово-професійна 

підготовка:  

− заразні 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 

Магістерська 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  інституту). Здобувач вищої освіти, що 

зарахований на навчання, протягом всього періоду підготовки навчається 

згідно затвердженого навчального плану. 

 



ВСТУП 

 

Головним завданням фахового вступного випробування за 

спеціальністю "Ветеринарна медицина" є виявлення у вступників 

спеціальних знань і практичних навичок з комплексу фахових навчальних 

дисциплін. 

При складанні фахових вступних випробувань за спеціальністю 

вступники повинні відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики 

молодшого лікаря ветеринарної медицини показати високу фундаментальну 

та фахову професійну підготовку з комплексу фундаментальних і професійно 

орієнтованих дисциплін за обсягами програми підготовки фахівців ОС 

«бакалавр» зі спеціальності "Ветеринарна медицина". 

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 процесій; 

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 біо-

трансформації ліків у організмі тварин різних видів та особливостей 

патогенезу хвороби; 

с) 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 У РОЗРІЗІ 

ДИСЦИПЛІН  

 

ФАРМАКОЛОГІЯ 

 

Тема 1. Поняття про предмет вивчення. Номенклатура лікарських 

засобів. Фармакокінетика. 

Основні показники фармакокінетики лікарських препаратів. Основні 

шляхи введення та всмоктування лікарських препаратів. Розподіл лікарських 

препаратів в організмі. Скріплення та накопичення лікарських препаратів в 

організмі. Метаболізм (біотрансформація) лікарських препаратів. Метаболізм 

лікарських препаратів при лікарських взаємодіях. Виведення лікарських 



препаратів з організму. Біодоступність і біоеквівалентність лікарських 

препаратів. 

Тема 2. Фармакодинаміка. 

Клінічна оцінка дії лікарських препаратів. Види дії лікарських речовин. 

Механізми дії. Залежність дії лікарських речовин від стану організму. 

Принципи дозування ліків. 

Тема 3. Лікарські засоби, то пригнічують функції центральної 

нервової системи. 

Класифікація засобів, що пригнічують функції ЦНС. Засоби для 

наркозу. Премедікація. Анестезувальні суміші для тварин. Снодійні та 

седативні засоби. Нейролептики. 

Тема 4. Лікарські засоби, що впливають на периферичну нервову 

систему. 

Лікарські засоби, що діють переважно в ділянці аферентних нервів 

(місцевоанестезувальні засоби, в’яжучі, гіркоти, проносні, обволікальні та 

адсорбуючі, подразнювальні засоби). Лікарські засоби, що впливають на 

еферентну іннервацію (холіноміметичні, антихолінестеразні речовини, 

холіноблокувальні речовини, гангліоблокувальні речовини, курареподібні 

речовини, адренергічні речовини). 

Тема 5. Протимікробні препарати (антибіотики, сульфаніламідні, 

нітрофуранові). Особливості застосування при різних патологічних 

станах, показання та протипоказання. 

Антибіотики. Історія відкриття. Механізм протимікробної дії. Шляхи 

введення, розподіл, перетворення в організмі. Вплив на організм тварин. 

Антибіотики-стимулятори функцій організму. Особливості дії та 

застосування антибіотиків із групи пеніциліну, тетрацикліну, лівоміцетину, 

макролідів, аміноглікозидів. цефалоспоринів та інших груп. 

Тема 6. Антисептичні лікарські засоби. 

Антисептичні препарати. Препарати йоду. Розчин йоду, розчин 

Люголя, йодинол, йодиди. Речовини, що віддають кисень. Перекис водню, 



калію перманганат. Препарати групи хлору, їх характеристика, особливості 

механізму дії та застосування. Дія хлорного вапна, хлораміну Б. 

Дезінфікуючі препарати. Феноли крезоли, їх характеристика, особливості 

механізму дії та застосування. Група сірки. 

Тема 7. Луги, кислоти, метали. 

Характеристика та застосування кислот, лугів та мил. 

Тема 8. Нестероїдні протизапальні лікарські засоби. Анальгетики. 

Класифікація. Механізми дії, показання та протипоказання. 

Тема 9. Вітаміни. 

Вітамінні препарати. Загальна характеристика, класифікація. 

Препарати жиророзчинних та водорозчинних вітамінів. Показання до їх 

застосування. Принципи дозування та стандартизації. 

Тема 10. Протипаразитарні лікарські засоби. 

Ангельмінтні препарати. Механізм дії, токсичність та побічна дія 

антгельмінтиків. Основні правила дегельмінтизації. Особливості дії і 

застосування окремих препаратів різним видам тварин. Застосування групи 

хлорованих вуглеводнів, похідних бензолу, органічних, неорганічних, 

синтетичних та рослинних засобів. Сучасні ангельмінтні засоби широкого 

спектру дії: трематоциди, цестоциди, нематоциди. 

Групове дозування, преміксів, ангельмінтиків, кокцидіостатиків. 

Актуальність групової дегельментизації. Найбільш популярні фармакологічні 

засоби для групової дегельментизації. Порядок проведення групової 

дегельментизації. Особливості дегельментизації у рибних господарствах. 

Тема 11. Сечогінні, гепатотропні та маткові засоби. 

Механізм діуретичної дії похідних диметил ксантину, ртутних та 

сульфамідних препаратів, рослинних препаратів, гіпертонічних розчинів 

електролітів, гормональних препаратів. Класифікація жовчогінних засобів за 

механізмом дії та за походженням. Показання до застосування. 

Гепатопротектори. Маткові засоби, особливості механізму дії. Показання до 

застосування. 



Тема 12. Фармакотерапія при хворобах органів травлення. 

Блювотні препарати. Протиблювотні препарати. Проносні препарати. 

Обволікаючі препарати. В'яжучі препарати. Ентеросорбенти. Протибродильні 

препарати. Спазмолітичні препарати.  

Тема 13. Фармакологія засобів, що впливають на серцево-судинну 

систему. 

Серцеві глікозиди. Особливості хімічної структури серцевих 

глікозидів. Механізм кардіотонічної дії. Поняття про систолічну, діастолічну 

дії та вагусний ефект серцевих глікозидів. Показання та протипоказання до 

застосування. Препарати наперстянки, горицвіту, конвалії, строфанта та 

жовтушника. Засоби, що нормалізують ритм серцевих скорочень. Препарати, 

що впливають на зсідання крові (коагулянти та антикоагулянти). Замінники 

крові. Білкові, колоїдні та сольові замінники крові. 

Тема 14. Препарати, що впливають на обмін речовин. 

Гормональні препарати. Загальна характеристика. Умови ефективного 

застосування гормональних препаратів. Естрогенні, гестагенні та андрогенні 

препарати. Гормони гіпофізу. Препарати гормонів наднирників. Гормональні 

препарати підшлункової та щитоподібної залоз. Простагландини. Ферментні 

препарати. Тканинні препарати. Препарати амінокислот. Бактерійні 

препарати. Препарати мікроелементів. Препарати заліза, міді, кобальту, 

селену. Комплексні препарати мінеральних речовин. 
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ПАРАЗИТОЛОГІЯ ТА ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ ТВАРИН 

 

Тема 1. Загальна паразитологія 

(класифікація хазяїнів та паразитів, епізоотологічні особливості 

паразитарних хвороб, лабораторна діагностика інвазійних захворювань, 

специфічна профілактика та лікування тварин за паразитарних захворювань). 

Тема 2. Трематодози і цеетодози 

Фасціольоз, дикроцеліоз, парамфістомоз жуйних, опісторхоз та аляріоз 

м'ясоїдних тварин, простогонімоз, ехіностоматидози та нотокотилідози птиці. 

Цестодози: цистицеркоз бовісний, цистицеркоз целюлозний, ценуроз, 

ехінококоз, імагінальні цестодози м'ясоїдних тварин та птиці). 

Тема 3. Нематодози 

Оксіуратози, аскаридатози, стронгілятози, спіруратози, філяріатози, 

трихуратози, рабдидатози, акантоцефальози. 

Тема 4. Піроплазмідози, еймеріози, ізоспорози, саркомастігофорози, 

циліатози. 

Токсоплазмоз, цистоізоспороз, саркоцистоз, трихомоноз, 

трипаносомоз, гістомоноз та балантидіоз. 

Тема 5. Акарози та ентомози тварин 

Іксодіози, псороптози, саркоптози, демодекоз, сирінгофільоз, оводові 

та хвороби, викликані постійними та тимчасовими ектопаразитами. 
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ФІЗІОЛОГІЯ 

 

Тема І. 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. Кровообігу 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. Система вимені. Секреція молока та регуляція молокоутворення. 

Молоковіддача. 
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ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ 

 

Тема 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. 

Тема 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. 



Тема 3. Дія хвороботворних факторів зовнішнього середовища. 

Хвороботворна дія фізичних чинників. Хвороботворна дія механічних 

факторів. Дія високої температури на організм. Місцеві і загальна вища 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 мікроциркуляції. 

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.  

Гіпербіогичні 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 переправлення, 

всмоктування та синтезу білків. Ппопротеїнемія. 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, Б) та 

водорозчинних (С, В1, В2, В3, РР, В12), у розвитку патологічних змін в 

організмі та виникненні хвороб. Г іпоксія. 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. 

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. Розпади травлення у ротовій порожнині. Розлади слиновиділення га 

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 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, нерво-

гуморальної 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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ЕПІЗООТОЛОГІЯ З МІКРОБІОЛОГІЄЮ 

 

Тема 1. Загальна епізоотологія. 

Морфологія мікроорганізмів і методи їх індикації. Фізіологія 

мікроорганізмів і методи їх ідентифікації. Мікрофлора навколишнього 

середовища і продуктів тваринного походження. Патогенні кокоподібні 

мікроорганізми. Патогенні мікроорганізми - бактерії, бацили, клостридії, 

мікоплазми, рикетсії. Патогенні мікроскопічні гриби. Природа, основи 

класифікації вірусів. Патогенез вірусних інфекцій. Екологія вірусів. Імунітет, 

специфічна та не специфічна профілактика та хіміотерапія інфекційних 

хвороб тварин.  

Тема 2. Лабораторна діагностика інфекційних хвороб тварин. 

Відбір патологічного матеріалу, консервування, транспортування, 

підготовка до лабораторних досліджень, серологічна діагностика, ставлення 

біопроби. 

Тема 3. Хвороби спільні для декількох видів тварин. 

Хвороба Ауєскі, сибірка, туберкульоз, пастерелльоз, сальмонельоз, 

бруцельоз сказ, поліенцефаліт; лейкоенцефаліт; паненцефалі; 

менінгоенцефаліт; лептоспіроз, лістеріоз, гемоцитобластоз, трихофітія, 

хламідіоз, нодулярний дерматит гемобластоз; некробактеріозу, віспа. 



Тема 4. Хвороби жуйних тварин. 

Емкар, ящур, лейкоз, кампилобактеріоз, паратуберкульоз, чума ВРХ, 

Інфекційна агалактія овець і кіз, пара грип, брадзот, бруцельозний аборт 

овець, нфекційний епідидиміт баранів, псевдотуберкульозу губчаста 

енцефалопатія. 

Тема 5. Хвороби свиней. 

Чума свиней, африканська чума свиней, бешиха. 

Тема 6. Хвороби коней. 

Сап, мит, ІНАН. 

Тема 7. Хвороби птахів. 

Інфекційний ларинготрахеїт, інфекційний бронхіт, аденовірусна 

інфекція, інфекційна бурсальна хвороба, синдром зниження яйценосності, 

орнітоз, хвороба Ньюкасла, грип птахів, викликаний високопагогенним 

штамом збудника, хвороба Марека, 
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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, 

гіребіотико-, гіробіотико- і ангидототерапія. 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 ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМ 

 

2.1. Хвороби серцево-судинної системи Класифікація хвороб серцево-

судинної системи. Хвороби перикарда. Травматичний перикардит. 

Диференціальна діагностика травматичного перикардиту і ретикуло-

перитоніту. Лікування га профілактика хвороб перикарда.  



2.2. Хвороби міокарда Хвороби міокарда. Міокардіодистрофія: 

етіологія, патогенез, симптоми. Диференціальна діагностика міокардіо-

дистрофії 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 зовнішньосекреторної 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 головног о 

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 при щитоподібних 

залоз. Післяродова гіпокальціемія. 

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. Мікроелеменгози тварин Класифікація поширення, загальні 

принципи діагностики і профілактики. Гіпокобальтоз і гіпокуіроз. 

5.4. Хвороби, спричинені порушенням обміну вітамінів А-

гіповітаміноз. Недостатність вітамінів В1 і В5. 

 

5. 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. 

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. Параксратоз поросят. Білом’язова хвороба 

молодняку, диференціальна діагностика ензоотичної атаксії ягнят. 

6.2. Хвороби птиці Загальна характеристика. Основні напрями 

профілактики метаболічних і респіраторних хвороб. Хвороби травлення. 

6.3. Хутрових звірів Біологічні особливості ху трових звірів. 

Поширення внутрішніх хвороб хутрових звірів. Профілактика хвороб 

хутрових звірів. 

 

Література 

1. Борисевич В. Б. Загальна ветеринарно-медична хірургія / 

Борисевич В. Б.,Борисевич Б. В., Петренко О. Ф. та ін.  К. : Науковий світ, 

2001.  245 с. 

2. Внутрішні хвороби тварин / В. І. Левченко, І. И. Кондрахін, М. О. 

Судаков та ін.; за ред. В.І. Левченка.  Біла Церква, 1999.  - Ч. 1.   376 с. 



3. Внутрішні хвороби тварин / В. І. Левченко, І. П. Кондрахін, В. В. 

Влізло та ін.; за ред. В. І. Левченка.  Біла Церква, 2001.   Ч. 2.   544 с. 

4. Ветеринарна клінічна біохімія / В. І. Левченко, В. В. Влізло, І. П. 

Кондрахін та ін.; за ред. В. І. Левченка і В. Л. Галяса.  Біла Церква, 2002.   

400 с. 

5. Ветеринарна клінічна біохімія : навч. посіб. / М. І. Карташов, О.П. 

Тимошенко, Д. В. Кібкало та ін.; за ред. М. І. Карташова та О.П. Тимошенко. 

 Харків : Еспада, 2010.  400 с. 

6. Ветеринарна клінічна гематологія : навч. посіб. / 

О. І. Сукманський, С. І. Улизько ; за ред. О. І. Сукманського.  Одеса : ВМВ, 

2009.  168 с. 

7. Внутрішні хвороби тварин : практ. / М. І. Цвіліховський, В. І. 

Береза, В. С. Січкар та ін.  К. : Арістей, 2004.  140 с. 

8. Годівля сільськогосподарських тварин : підруч. /1. І. Ібатуллін, Д. 

О. Мельничук, Г. О. Богданов та ін.; за ред. І. І. Ібатулліна.  Вінниця : Нова 

книга. 2007.  616 с. 

9. Загальна терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин : практ. 

/ В.І.Левченко, 1. П. Кондрахін, Л. М. Богатко та ін. ; за ред. В. І. Левченка.  

Біла Церква, 2000.  224 с. 

10. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин / В. І. Левченко, В. 

В. Влізло, І. П. Кондрахін та ін. ; за ред. В. І. Левченка.  Біла Церква, 2004.  

608 с. 

11. Клінічна ветеринарна фармакологія / О. І. Канюка, В. Р. 

Файтельберг- Бланк, Ю. Лизогуб та ін. ; за ред. О. І. Канюки.  Одеса : 

Астропринт, 2006.  291 с. 

12. Кондрахин И. П. Диагностика и терапия внутренних болезней 

животных / И. П. Кондрахин.  М. : Аквариум-Принт, 2005.  830 с. 

13. Локес П. І. Лікарські рослини : підруч. / П. І. Локес, 

I. Г. Панасенко.  Полтава : Довкілля, 2010.  264 с. 



14. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин : навч. 

посіб. / В. І.Левченко, В. І. Головаха, І. П. Кондрахін та ін. ; за ред. В. І. 

Левченка.  К. : Аграрна освіта, 2010.  437 с. 

15. Кондрахин И. її. Эндокринные, аллергические и аутоиммунные 

болезни животных : справочник / И. П. Кондрахин.  М.: Колос, 2007.  251с. 

16. Фізіотерапія і фізіоирофілактика внутрішніх хвороб тварин : навч. 

посіб. / Б. В. Лисенко. В. І. Иемнровськнй. О. В. Семьонов. В. М. Соколик ; за 

ред. В. І. Немировського.  Дніпропетровськ : РВВ держагроунівсрситету, 

2006.  220 с. 

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ ТВАРИН  

Тема 1. Лікарські речовини, що використовуються при лікуванні 

тварин. 

Питання загальної фармакології. Біотрансформація. рецептура, лікарські 

форми. Аптека. Дезінфікуючі засоби. Протимікробні засоби. 

Протипаразитарні засоби. Засоби, що діють на ЦНС. Засоби, що діють на 

вегетативну нервову систему. Препарати, які діють на аферентні нервові 

закінчення. Речовини, що діють на серцево-судинну систему. 

Вітамінні препарати у ветеринарії. Ферментні препарати у ветеринарії. 

Гормональні препарати. Препарати фосфору, йоду, миш'яку. Солі лужних, 

лужнорезервних та важких металів. 

Шляхи введення лікарських речовин. Види терапії. Фізіотерапія і фізіо-

профілактика. 

Тема 2. Хвороби обміну речовин, вітамінози, отруєння 

Хвороби, спричинені порушенням вуглеводного, білкового, жирового га 

макроелементного обміну. Гіповітамінози і мікроелементози тварин. 

Отруєння токсинами кормів і кормовими добавками. 

Тема 3. Хвороби різних систем і органів. 

Хвороби серцево-судинної системи. Запальні процеси органів дихання. 

Хвороби органів травлення, печінки і очеревини, дихання, нирок, 



сечовидільної системи, шкіри, м'язів, судин. Пухлини. Захворювання 

сухожилків, сухожильних піхв і бурс. Хвороби нервової системи. 

Захворювання кісток і надкісниць. Захворювання суглобів. Пододерматити. 

Захворювання копит. Післякастраційні ускладнення. Захворювання ділянки 

ока. Сучасні лікарські препарати, що застосовуються при патології очей. 
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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. Гнійний пододерматит. 

13. Гнійно-некротичні ураження копитець. 

14. Грижі у свиней: класифікація, діагностика, 

лікувально-профілактичні заходи. 

15. Ревматичне ураження м’язів та суглобів. 

16. Післякастраційні ураження у самців. 

17. Постит та баланопостит у бугаїв та баранів. 

18. Сучасні методи лікування переломів кісток. 

19. Кон'юнктивіт: класифікація, етіологія, клінічні ознаки, діагностика, 

лікування. 

20. Артрит: класифікація, етіопатогенез, діагностика, лікувально- 

профілактичні заходи. 
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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. 

2. Трансплантація ембріонів у молочному скотарстві. 

3. Регуляція статевої функції самок при анафродизії. 

4. Фізіологія запліднення і вагітності. 

5. Характеристика статевого циклу.  

6. Штучне осіменіння свиноматок. 

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

лікувально-профілактичні заходи. 

8. Орхіт та епідидиміт. 

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

діагностика, лікувально-профілактичні заходи. 
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