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м 
Назва теми. План год 

Розділі ГІГІЄНА СІЛЬСЬКОГОСРОДЛРСЬКИХТВАРИН 

1 Гігієна повітряного середовища. Мікроклімат тваринницьких приміщень Вплив 

факторів зовнішнього середовища на організм с/г тварин 

1. Вплив факторів зовнішнього середовища на організм с/г тварин Методи охорони та 

оздоровлення ґрунту. 

2. Мікроклімат тваринницьких приміщень. Показники мікроклімату в приміщенні для 

великої рогатої худоби, свиней, овець, кролів, птиці 

3. Значення санітарно-гігієнічного режиму на фермах та загальні вимоги техніки 

безпеки і особистої гігієни працівників тваринництва 

4 

2 Гігієна ґрунту, води, водопостачання і напування тварин 

1. Поліпшення та знезаражування води (фільтрація, знезаражування) 

2. Знезаражування та знешкодження стічних вод 

3. Вимоги до питної води 

2 

3 Гігієна кормів та годівлі тварин. 

1. Зоогігієнічна оцінка кормів 

2. Захворювання тварин зумовлені згодовуванням зіпсованих кормів 

3. Контроль за якістю кормів 

4 

4 Гігієна утримання, експлуатації і використання різних видів с-г. тварин та птиці. 

1. Методи контролю мікроклімату тваринницьких приміщень 

2. Природна і штучна освітленість приміщень для тварин 

3. Зоогігієнічне значення моціону для молодняку. 

4. Гігієна вим'я. 

4 
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РозділІІ ОСНОВИ ВЕТЕРИНАРІЇ 

5 Основні групи мікроорганізмів та вірусів, їх фізіологія. Роль мікроорганізмів і вірусів 

у природі. 

1. Фізіологія мікроорганізмів 

2.Поширення мікроорганізмів у природі, їх стійкість 

4 



6 Загальні причини розвитку патологічного процесу в організмі. 

1. Поняття про дію стресових подразників 

2. Запалення, їх причини, ознаки та стадії. 

3. Терморегуляція та її порушення 

4 

7 Основні лікарські речовини, їх дія на організм тварини 

1 .Основні форми лікарських речовин та шляхи їх введення в організм  

2.Найбільш вживані лікарські засоби у ветеринарії та фітотерапії і фізіотерапії 

2 

8 Прийоми поводження і методика клінічного дослідження тварин і способи надання 

лікувальної допомоги 

1 .Прийоми поводження із тваринами (підхід, фіксація, приборкування, повал 

2.Способи подання лікувальної допомоги 

6 

9 Внутрішні незаразні хвороби 

1 .Кастрація тварин різних видів 

2.Хвороби органів дихання, їх етіологія та профілактика 

4 

10 Хірургічні хвороби тварин. 

1. Загальні принципиі лікування. 

2. Травматизм (механічний, хімічний, біологічний, комбінований). Обмороження, опіки, 

удари, пролежні, гематома, абсцес. 

3. Поняття про рану. 

4. Хвороби суглобів, копит, ратиць. 

4 

11 Акушерсько - гінекологічні захворювання та відтворення стада 

1. Післяродові ускладнення. 

2. Неплідність і яловість. 

3. Патологія вагітності і пологів. 

4. Профілактика акушерсько-гінекологічних хвороб. 

5. Профілактика маститів у тварин 

4 

12 Надання першої лікувальної допомоги тваринам. 

1. Механічні способи лікування ( накладання швів, пов'язок, масаж). 

2. Способи введення лікарських препаратів ( через рот, підшкірно, внутрішньом'язево, 

методом інгаляцій). 

2 

13 Поняття про інфекційні хвороби тварин 

1 .Загальні заходи боротьби з інфекційними хворобами. 

2.0сновні інфекційні хвороби с/г тварин, їх профілактика (ящур, сибірка, туберкульоз, 

бруцельоз, чума свиней, бешиха свиней, (рожа), атрофічний риніт, пастерельоз птиці, 

сальмонельози 

4 



14 Інфекційні хвороби , спільні для різних видів тварин. 

1. Сибірка, ящур, бруцельоз, туберкульоз, пастельоз, лептоспіроз, сказ, хвороба 

Ауескі, лейкоз, Стригучий лишай (трихофітія, мікроспорія), віспа. 

2. Хвороби молодняку  (колібактеріоз,  сальмонельоз диплококова тінфекція,набрякова 

хвороба свиней). 

4 

15 Інфекційні хвороби окремих видів тварин 

1. Хвороби жуйних, 

2. хвороби свиней 

3. хвороби птиці 

4. хвороби кролів 

5. хвороби бджіл 

6. хвороби річкових риб 

4 

16 Інвазійні хвороби, їх профілактика 

1. Профілактика   основних    інвазійних   хвороб    (фасцільозу,    фінозу   свиней, 

аскаридозу свиней і курей) 

2. Заходи боротьби з кліщами. Ґедзеві хвороби. 

4 
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