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Поняття про ветеринарію як комплекс наук, організація ветеринарної служби
Вплив факторів зовнішнього середовища на організм с/г тварин
Гігієна повітряного середовища в приміщеннях для утримання с/г тварин
Санітарно-гігієнічні вимоги до води. Гігієна водопостачання та напування тварин.
Санітарно-гігієнічні вимоги до кормів та годівля с/г тварин
Гігієна утримання молодняку птиці. Транспортування с/г птиці
Санітарно-гігієнічні вимоги до вирощування ( утримання, догляду, годівлі) молодняку с/г птиці
Транспортування с/г тварин, зоогігієнічні вимоги до нього
Методи контролю за мікрокліматом на фермі ВРХ. Показники мікроклімату
Відповідність мікроклімату приміщень зоогігієнічним вимогам
Вплив факторів зовнішнього середовища на організм с/г тварин
Методи охорони та оздоровлення ґрунту
Поліпшення та знезаражування води (фільтрація, знезаражування)
Знезаражування та знешкодження стічних вод
Зоогігієнічна оцінка кормів. 3ахворювання тварин зумовлені згодовуванням зіпсованих кормів
Гігієна утримання, експлуатація і використання с.-г. тварин
Зоогігієнічні вимоги до приміщень для утримання різних видів с/г тварин.
Мікроклімат тваринницьких приміщень
Гігієна стійлового утримання та літнього утримання.
Підготовка та використання пасовищ. Підготовка тварин до літньо-пасовищного утримання.
Гігієна утримання молодняку птиці. Транспортування с/г птиці
Санітарно-гігієнічні вимоги до вирощування (утримання, догляду, годівлі) молодняку с/г птиці.
Транспортування с/г тварин, зоогігієнічні вимоги до нього.
Гігієна праці, особиста гігієна працівників тваринництва
Патологія вагітності і пологів та допомога породіллю
Визначення поняття інфекції. Розповсюдження хвороботворних (патогенних) мікроорганізмів.
Заходи щодо запобігання занесенню і поширенню заразних хвороб при переміщенні тварин на
пунктах скупчення тварин (базари, ярмарки та ін).
Техніка допомоги при пологах і догляд за тваринами після пологів. Патологія вагітності і пологів
та допомога породіллі. Профілактика акушерсько-гінекологічних ХворобВідповідність.,
показників, що характеризують якість м'яса ГОСТу
Значення ветеринарної медицини в розвитку тваринництва України
Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою
Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молочних продуктів
Профілактика паталогічних процесів-після пологового періоду. Форми неплідності, їх
профілактика
Профілактика маститів у тварин
Методи і прийоми підходу, фіксації і повалу тварин
3агальні методи клінічного дослідження (пальпація, перкусія, аускультація, вимір температури)
Методи клінічного дослідження тварин і способи надання лікувальної допомоги
Способи подання лікувальної допомоги
Профілактика основних інвазійних хвороб (фасцільозу, фінозу свиней, аскаридозу свиней і
курей)
Хвороби вагітних тварин та надання допомоги при паталогічних Пологах
Техніка допомоги при нормальних пологах і догляд за тваринами після пологів. Патологія вагітності і
пологів. Профілактика акушерсько-гінекологічних хвороб.
Родовий акт, передвісники пологів, фізіологія пологів
Підготовка тварин до пологів. Допомога при нормальних пологах Профілактика акушерськогінекологічних хвороб
Оцінка якості с/г тварин та м'яса. Переробка і знезараження м'яса вимушено забитих та хворих тварин
Забійні тварини, методи визначення вгодованості забійних тварин
Приймання тварин на м'ясокомбінатах, вимоги до категорій вгодованості
Сортова класифікація туш забійних тварин
Ветеринарно-санітарна експертиза туш і органів вимушено забитих тварин
Способи знезаражування м'яса і м'ясних продуктів
Ознайомитись з органоліптичною оцінкою якостей м'яса різних видів тварин
Ветеринарно-санітарні вимоги показників якостей м'яса
Приймання худоби за живою масою та якістю м'яса
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Післязабійні зміни в м'ясі с/г тварин Зміни м'яса с/г тварин при зберіганні
Ветеринарно-санітарна експертиза туш і органів тварин
Післязабійна ветеринарно-санітарна експертиза туш і органів тварин
Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою тварин
Методи ветеринарно-санітарної експертизи м'яса тварин на м'ясокомбінаті
Значення санітарно-гігієнічного режиму на фермах.
Загальні вимоги техніки безпеки і особистої гігієни працівників тваринництва.
Методи контролю мікроклімату тваринницьких приміщень
Природна і штучна освітленість приміщень для тварин
Основні групи мікроорганізмів та вірусів, їх фізіологія та роль у природі.
Мікробіологія як наука. Завдання мікробіології і значення
Роль мікроорганізмів і вірусів в природі.
Основні групи мікроорганізмів, їх роль у природі. Фізіологія мікроорганізмів
Поширення мікроорганізмів у природі, їх стійкість
Основні лікарські речовини, їх дія на організм тварин
Лікарські речовини і ветеринарна фармакологія. Класифікація лікарських речовин
Основні форми лікарських речовин та шляхи їх введення в організм
Найбільш вживані лікарські засоби у ветеринарії та фітотерапії і фізіотерапії
Методи клінічного дослідження тварин
Незаразні хвороби. Зовнішні та внутрішні хвороби, травматизм, їх профілактика.
Поняття про хвороби, види хвороб, етіологія хвороб
3овнішні незаразні хвороби с/г тварин і методи їх профілактики
Поняття про травми. Закриті і відкриті пошкодження. Лікувальна допомога при травмах
Основні незаразні хвороби с/г тварин, їх етіологія.
Зовнішні і внутрішні незаразні хвороби, їх профілактика
Кастрація тварин різних видів
Хвороби органів дихання, їх етіологія та профілактика
Профілактика інфекційних та інвазійних захворювань
Організація проведення щеплень і дезинфекцій приміщень при профілактиці інфекційних та
інвазійних хвороб
Інфекційні хвороби, їх профілактика Загальні заходи боротьби з інфекційними хворобами.
Основні інфекційні хвороби с/г тварин, їх профілактика (ящур, сибірка, туберкульоз, бруцельоз,
чума свиней, бешиха свиней, (рожа), атрофічний риніт, пастерельоз птиці, сальмонельози)
Травматизм їх профілактика
Організація проведення профілактичних робіт по попередженню травматизму та ін. незаразних
хвороб
Організація проведення профілактичних робіт по попередженню внутрішніх незаразних хвороб
Заразні хвороби. Інфекційні хвороби, особливості їх профілактики.
Заходи щодо ліквідації інфекційних хвороб: епізоотологічне обстеження, карантин
Інвазійні хвороби, їх профілактика
Контроль за тваринами в після пологовий період

