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Кафедра акушерства та хірургії 

Навчальна практика проводиться у відповідності до робочої програми в 
об'ємі 15 годин. 

її метою є поєднання теоретичних знань студентів з практичним досвідом 
організації виробництва, відпрацювання професійних навиків роботи лікаря 
ветеринарної медицини. 

Під час навчальної практики студенти відвідують базові господарства 
СНАУ, що розташовані на території Сумської області. 

У процесі проходження практики студенти відпрацьовують основні 
теоретичні і практичні навички лікування тварин з хірургічною патологією, а саме 
при аеробній інфекції, пораненнях, закритих механічних ушкодженнях, хворобах 
кінцівок, а також методику розчистки і ортопедичної обробки копит. 

У ситуаційних завданнях відображені питання діагностики і лікування 
тварин при закритих і відкритих пошкодженнях, хворобах кінцівок. 

Робоча програма 
навчальної практики із «Загальної та спеціальної хірургії» для студентів 4 

курсу факультету ветеринарної медицини 

№№ 
п/п Тема та зміст заняття Обсяг 

годин 
1. Тема 1. Хірургічна інфекція. Лікування тварин з аеробною 

інфекцією. 
3 

2. Тема 2. Відкриті механічні ушкодження. Лікування 
поранених тварин. 

2 

-> 3. Тема 3, Закриті механічні ушкодження. Лікування тварин із 
закритими механічними пошкодженнями. 

о 

4, Тема 4. Хвороби кінцівок. Діагностика та лікування тварин з 
хворобами кінцівок. 

5 

5. Тема 5. Хвороби копит. Розчистка і ортопедична обробка 
копит. Лікування тварин з хворобами копит. 

3 

Разом: І5 

Місце проведення: віварій СНАУ, 1-й Сумський племінний кінний завод, 
TQB «Владана» Сумський р-н, с.Степанівка. 



СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 
з програми навчальної практики з дисципліни 

«Загальна та спеціальна хірургія» 

1. В ділянці стегна у 10-місячного бугая виявлено тверде, обмежене, болюче 
припухання тканин. З анамнезу тиждень тому в цій ділянці тварині була нанесена 
рана. Лікар призначив втирання гідрокортизонової мазі один раз на добу протягом 
тижня. Скоро припухлість зменшилась, почала розм'якшуватись, але у тварини 
підвищилась температура тіла, з'явилось загальне пригнічення, прискорене та 
поверхневе дихання. Поясніть вказані явища. Якщо лікар помилився в лікуванні, 
то де саме? Яке б лікування ви призначили в день встановлення діагнозу, і яке 
тепер? 

2. В ділянці плесна у корови фунгозна виразка розміром 9x6 см. Лікар 
призначив коротку новокаїнову блокаду, місцево - стрептоцид, після чого наклав 
тугу пов'язку Оцініть дії лікаря. 

3. У корови в міжщелеповому просторі знайдена нориця з омозолілими 
краями, через яку під час пережовування корму виділяється гнійний ексудат з 
домішками кормових мас, В раціоні годівлі - комбікорм, ячмінна полова, силос 
кукурудзяний. Розробіть і обґрунтуйте лікувально-профілактичпі заходи. 

4. В ділянці підгрудна у шестирічної корови виявлена припухлість 
розміром 8x8 см, обмежена, гаряча, болюча, флюктуюча при пальпації. Після її 
розтину виділявся гнійний ексудат жовтувато-білого кольору, сметаноподібної 
консистенції. Лікар промив порожнину розчином стрептоміцину в новокаїні і ввів 
марлевий дренаж просочений маззю Вишневського. Оцініть дії лікаря і, якщо він 
допустив помилку, поправте його. 

5. У бугая 15-місячного віку виявлено набряк в ділянці вінчика лівої тазової 
кінцівки, особливо виражене з боку зовнішнього пальця. Уражені тканини тверді, 
малоболючі. В ділянці вінчика фістула, при промиванні якої виділяться незначна 
кількість гнійно-фібринозного ексудату. Лікар діагностував флегмону вінчика, 
але лікування, що проводилося протягом тижня (зігріваючі компреси, новокаїнові 
блокади), не дало бажаного результату. Чому лікування виявилося неефективним, 
де була допущена помилка? 

6. Через три дні після травми собаці з закритим переломом кісток 
передпліччя ветлікарем на ЗО днів накладена імобілізуюча пов'язка. При огляді 
тварини після проведеного курсу лікування виявлено скривлення і неболюча 
рухомість в ділянці перелому. Яке виникло ускладнення, його причини і методи 
виправлення? 

7. Ветлікар виявив, що корова кульгає на задню праву, кінцівку. При огляді 
заплеснового суглоба встановлено наявність флюктуючого припухання, особливо 
в ділянці синовіальних виворотів. Температура тіла 38,6°С. Поставте діагноз та 
призначте лікування корови. 

8. У собаки в ділянці плесна виявлено м'яке, еластичне припухання тканин, 
розташоване під шкірою. Де-не-де в ньому при пальпації можна знайти місця 
затвердіння. Пункцією не виявлено ексудату і місць розпаду. Загальний стан 
тварини задовільний, кульгавості не помічено. З анамнезу: два місяці тому собаці 
в ділянці плесна нанесено удар внаслідок чого утворилася підшкірна гематома 



Припухання почало збільшуватись після клінічного видужання. Поставте: 
діагноз, призначте лікування тварини. 

9. Мерину віком 6 років дві години тому під час роботи була нанесена 
різана рана з боку плантарної поверхні вінцевого суглоба правої тазової кінцівки. 
Рана поперечна, довжиною 6 см, глибока, забруднена, зяюча; у її глибині видно 
обривки сухожилкових волокон. У стані спокою при спиранні на уражену 
кінцівку спостерігається дорзальна флексія вінцевого суглоба; під час руху -
утруднене винесення кінцівки. Поставте діагноз і призначте лікування. 

10. Пес потрапив під машину. При огляді було виявлено, що задня кінцівка 
неприродно вивернута, при пальпації і пасивних рухах у ділянці плесни 
відчувається крепітація. Якими при цьому будуть ваші дії? 

Завідувач кафедри акушерства та хірургі" 
д.вет.н., професор А.Й.Краєвський 


