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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Мета – основною метою вибіркової дисципліни «Нефрологія та урологія 

тварин» – удосконалення та поглиблення теоретичних знань і практичних 

навичок із розпізнавання хвороб сечової системи тварин, вивчення етіології, 

патогенезу, симптомів, перебігу, прогнозу, організації профілактичних і 

лікувальних заходів тварин. 

Нефрологія та урологія – одна з вибіркових клінічних дисциплін, які 

формують магістра ветеринарної медицини. Для ефективного лікування тварин, 

прогнозування хвороб необхідне уміння розпізнавати хвороби сечової системи, 

групувати їх у патогенетично зв’язані симптомо-комплекси і на основі цього 

робити висновок – встановлювати діагноз. Магістр має володіти методами 

клінічного обстеження, що застосовуються при діагностуванні хвороб сечової 

системи різної етіології 
 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема1. 

Вступ до 

дисципліни. 

Фізіологія 

утворення сечі, 

вплив 

гемодинаміки на 

роботу нирок, 

регуляція 
сечовиділення з 

позиції нефрології 

та ендокринології. 

3/2 Розуміти 

значення 

дисципліни у 

формуванні 

магістра 

ветеринарної 

медицини. 

Набути певних 

навиків вивчення 

і визначення 

основних 

симптомів хвороб 

Здача 

лабораторної 

роботи № 1. 

Здача 

самостійної 

роботи №1 

(в т.ч. elearn) 

10 



сечової систем 

тварин. 

Знати фізіологію 

утворення сечі,   

вплив 

гемодинаміки на 

роботу нирок. 
Розуміти 

регулювання 

сечовиділення з 

позиції 

нефрології та 

ендокринології  

Тема 2. Клінічні, 

інструментальні, 

лабораторні методи 

діагностики функції 

нирок. 

 

2/3 Володіти 

методиками 

клініко-

лабораторних 

досліджень із 

вивчення хвороб 

сечової системи 

тварин. 

Здача 

лабораторної 

роботи № 2. 

Здача 

самостійної 

роботи №2 

 (в т.ч. elearn) 

10 

Всього модуль 1    20 

Тема 3. Вроджені 

дефекти, амілоїдоз, 

кісти, травми 

нирок. 

2/2 Вміти 

діагностувати та 

диференціювати 

вроджені дефекти 

сечової системи. 

Аналізувати 

отримані 

результати. 

Здача 

лабораторної 

роботи № 3. 

Здача 

самостійної 

роботи №3 

 (в т.ч. elearn) 

10 

Тема 4. 

Онкологічні 

захворювання 

органів сечової 

системи. 

2/2 Вміти 

діагностувати та 

диференціювати 

онкологічні 

захворювання 

сечової системи. 

Аналізувати 
отримані 

результати. 

Здача 

лабораторної 

роботи № 4. 

Здача 

самостійної 

роботи №4 

 (в т.ч. elearn) 

10 

Тема 5. 

Гломерулонефрит, 
нефрит гострий і 

хронічний, 

пієлонефрит. 

2/2 Вміти 

діагностувати та 
диференціювати 

гломерулонефрит, 

гострий і 

хронічний 

нефрит, 

пієлонефрит. 

Аналізувати 

отримані 

результати. 

Здача 

лабораторної 
роботи № 5. 

Здача 

самостійної 

роботи №5 

 (в т.ч. elearn) 

10 

Тема 6. Пієліт, 

обструкція 

сечоводів, 

нефроліти, 

2/2 Вміти 

діагностувати та 

диференціювати 

пієліт, 

Здача 

лабораторної 

роботи № 6. 

Здача 

10 



ектопічний сечовід обструкцію 

сечоводів, 

нефроліти, 

ектопічний 

сечовід. 

Аналізувати 

отримані 

результати. 

самостійної 

роботи №6 

 (в т.ч. elearn) 

Тема 7. Цистит, 

розрив сечового 

міхура. 

2/2 Вміти 

діагностувати та 

диференціювати 

цистит, розрив 

сечового міхура. 

Аналізувати 

отримані 
результати. 

Здача 

лабораторної 

роботи № 7. 

Здача 

самостійної 

роботи №7 

 (в т.ч. elearn) 

10 

Всього модуль 2     50 

Всього за семестр 70 

Залік    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


