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ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Хірургічні 
хвороби продуктивних тварин» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки бакалаврів галузі знань 21 - «Ветеринарна медицина» за 
спеціальністю 212 - «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є хірургічна патології 
окремих ділянок тіла тваринного організму, його органів і систем, місцевих 
особливостей виникнення і перебігу захворювання, диференціальної 
діагностики, лікувальних та профілактичних заходів. 

Міждисциплінарні зв'язки: 

№ 
п/п 

Перелік дисциплін, вивчення 
яких базується на знанні 

даної дисципліни у межах 
програми 

Період 
вивчення, 

курс/ 
семестр 

Кафедра 

1 Анатомія с/г тварин. 1/1-2 Анатомії, 
нормальної та 
патологічної 
фізіології 

2 Патологічна фізіологія с/г 
тварин. 

1 /2 

Анатомії, 
нормальної та 
патологічної 
фізіології 

5 Оперативна хірургія. 2 / 4 Акушерства та 
хірургії 

№ 
п/п 

Перелік дисциплін, які 
забезпечують вивчення даної 
дисципліни у межах програми 

Період 
вивчення, 

курс/ 
семестр 

Кафедра 

1 Виробнича переддипломна 
практика 

3/6 Акушерства 
та хірургії 

2 Дипломна робота. 

3/6 Акушерства 
та хірургії 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 

Змістовий модуль 1. 
Хірургічні хвороби в ділянці голови. Зміщення внутрішніх органів. 

Змістовий модуль 2. 
Хірургічні хвороби в ділянці таза і хвоста. Новоутворення.Хірургічні 
хвороби молочної залози. 

Змістовий модуль 3. 
Хвороби суглобів у продуктивних тварин. Анатомо-фізіологічнні 
особливості копитець продуктивних тварин.Хірургічні хвороби в ділянці 
вінчика, міжпальцьового склепіння і м'якуша. Хвороби основи шкіри 
копитець. 



Змістовий модуль 4. 
Хірургічні хвороби глибоких структур копитець. Контроль за станом 
копитець. Загальні профілактичні та лікувальні заходи при хворобах 
копитець. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни "Хірургічні хвороби 

продуктивних тварин" є формування системи спеціальних теоретичних знань 
і практичних навичок з діагностування, лікування і профілактики хірургічної 
патології у продуктивних тварин. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни " Хірургічні хвороби 
продуктивних тварин " є вивчення хірургічної патології окремих ділянок 
тіла тваринного організму, його органів і систем, місцевих особливостей 
виникнення і перебігу захворювання, диференціальної діагностики, 
лікувальних та профілактичних заходів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати:є тіологію і патогенетичні особливості клінічного прояву 

різноманітних нозологічних форм хірургічної патології у тварин різних 
видів, на підставі чого формується розуміння суті лікувальних 
профілактичних заходів у разі хірургічних хвороб. 

вміти: володіти сучасними методами діагностування хірургічних хвороб 
і проводити їх моніторинг, ставити діагноз, призначати раціональні методи 
лікування і профілактики, мати практичні навички надання хірургічної 
допомоги тваринам. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 
ЗкредитиЕСТ8. 

2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Хірургічні хвороби в ділянці голови.Масові хвороби очей. 
Рикетсійний, хламідійний, телязіознийкератокон'юнктивіт, мораксельозний і 
мікоплазмознийкон'юнктивокератит. Рани повік. Переломи кісток черепа і 
рогів. Актиномікоз. Запалення придаткових пазух голови. 
Тема 2. Зміщення внутрішніх органів. Зміщення сичуга у ВРХ. Грижі у 
телят і поросят. 

Змістовий модуль 2. 
Тема 3. Хірургічні хвороби в ділянці таза і хвоста. Перелом хвостових 
хребців і некроз хвоста.Переломи кісток таза, крижової кістки та параплегія 
тазових кінцівок. Розтяг крижово-клубового зчленування.Рани, атрезія, 
ректальний пролапс (діагностика і лікування).Післякастраційні 
ускладненняу бугаїв, кнурів, баранів. 
Тема 4. Новоутворення.Новоутворення на статевому члені у бугаїв. 



Тема 5. Хірургічні хвороби молочної залози.Етіологія, клінічні ознаки і 
методи лікування при травмах, звуженні соскового каналу, абсцесі, флегмоні, 
фурункульозі, актиномікозі та папіломах молочної залози. Ампутація частки 
молочної залози. 

Змістовий модуль 3. 
Тема 6. Хвороби суглобів у продуктивних тварин.Прекарпальний бурсит у 
великої рогатої худоби. Артроз тарсального суглоба у бугаїв. Артрити у 
свиней. 
Тема 7. Анатомо-фізіологічнні особливості копитець продуктивних тварин. 
Тема 8. Хірургічні хвороби в ділянці вінчика, міжпальцьового 
склепіння і м'якуша. Прокол м'якуша, міжпальцьового склепіння. 
Флегмона, гнійно-некротичні та виразкові ураження вінчика і 
міжпальцьового склепіння. Гниття рога м'якуша. Гнійне запалення 
міжпальцьових залоз у овець. Лімакс. 
Тема 9. Хвороби основи шкіри копитець. Травми, проколи підошви. 
Гострийасептичнийобмежений пододерматит, гострий та 
хронічнийдифузнийасептичний пододерматит, поверхневий та 
глибокийгнійний пододерматит, виразковий пододерматит, верукозний 
(бородавчастий) пододерматит, гангренозний пододерматит, некротичний 
пододерматит. Абаксіальнийгнійнийламініт. 

Змістовий модуль 4. 
Тема 10. Хірургічні хвороби глибоких структур копитець. Гостре 
асептичне запалення копитцевого суглоба (подартрит). Септичне запалення 
копитцевого суглоба. Септичний подотрохлеарний бурсит. Хронічний 
асептичний подотрохлеїт. Переломи копитцевої та човникової кістки 
Тема 11. Контроль за станом копитець. Особливості розчищення копитець. 
Ортопедичне підковування великої рогатої худоби. 
Тема 12. Загальні профілактичні та лікувальні заходи при хворобах 
копитець. Масові лікувально-профілактичні заходи при хворобах копитець. 
Спеціальна лікувально-профілактична підгодівля. Копитцеві ванни. 
Профілактика хвороб копитець у промислових комплексах та невеликих 
фермерських господарствах. 

3. Рекомендована література 
1. Борисевич В.Б., Борисевич Б.В. та ін. Ветеринарно-медична офтальмологія: 
Навчальний посібник / За ред.. В.Б. Борисевича. - К.: Арістей, 2006. - 212 с. 
2. Спеціальна ветеринарна хірургія / І.С. Панько, В.М. Власенко, А.А. Гамота та 
ін.; за ред. І.С. Панько. - Біла Церква: БДАУ, 2003. -416 с. 
3. Частнаяветеринарнаяхирургия / Б.С. Семенов, А.В. Лебедев, А.Н. Елисеев и 
др. Под ред. Б.С. Семенова и А.В. Лебедева. - М.: Колос, 1997. - 496 с. 



4. Хирургическиеболезнисельськохозяйственньїхживотньїх / К.И.Шакалов, 
И.А. Калашник, В.А.Лукьяновский и др. М.:Агропромиздат, 1987. 
5. Власенко В.М.,Тихонюк JI.A. Ветеринарна анестезіологія. - Біла Церква, 2003. 
-336с. 
6. Пухлини тварин: етіологія, патогенез, діагностика, комплексна терапія / А.А. 
Гам ота, В.І. Завірюха, Я.Г. Крупник, А.Р. Мисак. - Львів: Галицька видавнича 
спілка, 2007. - 168 с. 
7. Іздепський В.Й., Стоцький О.Г., Харенко М.І. та ін. Фізіотерапія при 
незаразних хворобах тварин. - Суми, 2006. - 132 с. 


