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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Превентивні технології забезпечення здоров’я коней 
                                                                                                                        (назва) 

 

 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр 

Спеціальність 211 – «Ветеринарна медицина» 

Галузь знань  

 

21 – «Ветеринарна медицина» 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Обов’язкова / вибіркова 

Загальна кількість годин  78 

Кількість кредитів ECTS  2,6 

Кількість змістових модулів 2 

Курсовий проект (робота) (за наявності)  

Форма контролю Екзамен 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки (курс) 2  

Семестр 4  

Лекційні заняття 13 год. - год. 

Практичні, семінарські заняття - год. - год. 

Лабораторні заняття 13год. - год. 

Самостійна робота 52год. - год. 

Індивідуальні завдання - год. - год. 

Кількість тижневих аудиторних   

годин для денної форми навчання 

2год. 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення курсу дисципліни «Особливості відтворення коней» 

напрямку «Ветеринарне забезпечення здоровʼя коней» для освітньо-кваліфікаційного 

рівня «Магістр» є поглиблення спеціальних умінь та знань інноваційного характеру 

щодо діагностики, лікування та профілактики акушерських хвороб і біотехнології 

відтворення коней; певного досвіду їх застосування та продукування нових знань, 

загально біологічних закономірностей розвитку основних патологічних процесів в 

організмі, для застосування їх з метою вирішення проблемних професійних завдань в 

системі спеціальних знань та умінь в науковій, освітянській та практичній (клінічній) 

сферах ветеринарної медицини. 
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Завдання: 

– поглибити теоретичну підготовку з питань штучного осіменіння і 

біотехнології відтворення коней в цілому; 

– оволодіти методами діагностики, лікування і профілактики акушерсько-

гінекологічних хвороб коней, захворювань молочної залози, новонароджених і 

статевих органів самців; 

– навчитись ставити наукові експерименти і проводити їх статистичні 

обрахунки. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 особливості будови статевих органів кобил і жеребців; 

  сучасні методи одержання сперми у плідників, визначення показників її 

якості, особливості роботи зі спермою; 

 сучасні методи визначення оптимального часу осіменіння кобил; методи 

природного парування та штучного осіменіння; інструменти, особливості введення 

сперми в статеві шляхи самки; 

 сучасні напрями біотехнології відтворення коней, які широко 

використовуються у конярстві; 

  особливості сучасних методів діагностики вагітності у кобил; 

  особливості процесів запліднення, плацентації і виношування плода у кобил; 

  особливості фізіології і патології перебігу вагітності у кобил, хвороби 

жеребних кобил; 

  особливості жеребіння і перебігу післяродового періоду кобил, 

захворювання статевих органів у ці періоди; 

  Особливості анатомії, фізіології і патології молочної залози кобил; 

  Особливості перебігу гінекологічних захворювань; причини і форми 

неплідності; питання діагностики, патогенезу, лікування, профілактики хвороб 

статевих органів, що призводять до неплідності; 

  Особливості перебігу хвороб новонароджених лошат; 

  Особливості етіології, діагностики, патогенезу, лікування і профілактики 

захворювань статевих органів у самців; 

 чинні закони та інші нормативно-правові акти щодо питань біотехнології 

відтворення коней, діагностики, лікування та профілактики акушерсько-

гінекологічної патології, хвороб молочної залози. 

 

вміти: 
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 застосовувати теоретичні знання з біотехнології відтворення коней у 

практичній роботі з відтворення цього виду тварин; 

 діагностувати вагітність і неплідність у кобил та визначати її причини; 

 діагностувати акушерсько-гінекологічні хвороби коней, проводити 

ефективне лікування тварин із конкретною патологією; 

 диференціювати хвороби різних фізіологічних періодів у кобил; 

 проводити дослідження (акушерсько-гінекологічні тощо) коней та об’єктів 

довкілля; 

 розробляти і впроваджувати лікувально-профілактичні заходи при 

акушерсько-гінекологічних хворобах коней у господарствах різної форми власності; 

 володіти сучасними методами досліджень; 

 проводити організаційні заходи з відтворення коней. 
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3. Програма та структура навчальної дисципліни для повного терміну 

денної форми навчання  

 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

тижні усього у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Змістовий модуль 1. Фізіологічні основи розмноження коней 

Тема 1. 

Морфо-

функціональні 

й фізіологічні 

особливості 

статевої 

системи коней. 

2 8 2  2 8        

Тема 2.Сучасні 

напрями в 

біотехнології 

відтворення 

коней 

2 8 2  2 8        

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

24 4  4 16        

Змістовий модуль 2.Ветеринарне акушерство, гінекологія та основи андрології 

Тема 1. 

Фізіологія і 

патологія 

вагітності у 

кобил 

2 12 2  2 8        

Тема 2. 

Фізіологія і 

патологія 

родів і 

післяродового 

періоду коней 

2 12 2  2 8        

Тема 3 

Фізіологія і 

патологія 

молочної 

залози кобил 

2 12 2  2 8        

Тема 4. 

Неплідність 

(визначення, 

класифікація), 

гінекологічні 

захворювання 

статевої 

системи кобил. 

2 12 2  2 8        

Тема 5. 

Імпотенція 

1 6 2   4        
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жеребців – 

поширення та 

шляхи її 

подолання 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

54 10  8 36        

Усього годин  78 13  13 52        

Курсовий 

проект 

(робота) з 

__________ 
(якщо є в робочому 

навчальному плані) 

 

- - -  -  - - -  - 

Усього годин 78 13  13 52        

 

4. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

…   

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

…   

 

6. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Особливості штучного осіменіння коней 2 

2. Трансплантація ембріонів у коней 2 

3. Діагностика і профілактика ембріональної смертності та 

абортів у коней 

2 

4. Етіологія, патогенез, діагностика, лікування і 

профілактика післяродових ускладнень у кобил 

2 

5. Основні принципи лікування і профілактики маститу в 

кобил 

2 

6. Діагностика, лікування та профілактика функціональних 

розладів відтворення кобил 

2 
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7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння 

знань студентами. 
 

Контрольні питання. 

 

1. Вкажіть, які є фізіологічні фактори запліднення кобил. 

2. Які особливості перебігу вагітності кобил? 

3. Які особливості розвитку плодових оболонок і плода у кобил? 

4. Які фізіологічні зміни відбуваються в організмі кобили під час вагітності? 

5. Як проводять рефлексологічне дослідження на вагітність у кобил?  

6. Які етіологія, діагностика і лікування випадіння (вивертання) піхви у кобил? 

(Вказати латинську назву захворювання). 

7. Які етіологія, діагностика і лікування перекручування матки у кобил? 

(Вказати латинську назву захворювання). 

8. Які етіологія, патогенез і лікування перекручування матки у кобил? 

(Вказати латинську назву захворювання). 

9. Аборти кобил. Визначення, класифікація 

10. Які особливості прояву передвісників родів у кобил? 

11. Як надавати рододопомогу кобилі з діагнозом: «Вузькість родового каналу»?  

12. Слабкі перейми і потуги у кобили (етіологія, патогенез, діагностика, лікування) 

13. Затримання посліду в кобили (етіологія, діагностика, прогноз, лікування). 

14. Яка етіологія, діагностика і лікування випадіння (вивертання) матки у кобил? 

15. Які особливості перебігу післяродового періоду у кобил? 

16. Післяродовий вульвіт, вестибуліт, вагініт (етіологія, симптоми, прогноз, 

лікування). (Вказати латинську назву захворювання). 

17. Післяродовий метрит (етіологія, симптоми, прогноз, лікування). (Вказати 

латинську назву захворювання). 

18. Які заходи профілактики післяродової патології у кобил? 

19. Які причини, форми, і патогенез маститу кобил? 

20. Яка етіологія, клініка, прогноз і лікування серозного маститу у кобил? 

21. Яка етіологія, клініка, прогноз і лікування катарального маститу у кобил? 

22. Яка етіологія, клініка, прогноз і лікування фібринозного маститу у кобил? 

23. Яка етіологія, клініка, прогноз і лікування гнійного маститу у кобил? 

24. Яка етіологія, клініка, прогноз і лікування гнійно-катарального маститу у кобил? 

25. Набряк молочної залози (етіологія, симптоми, лікування. профілактика) (Вказати 

латинську назву захворювання). 

26. Поняття неплідності і плодючості в конярстві (дати визначення цих понять). 

27. Класифікація форм неплідності та їх причини у кобил. 

28. Хронічний катаральний ендометрит кобил (етіологія, клінічні ознаки, прогноз, 

лікування) (Вказати латинську назву захворювання). 
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29. Хронічний катарально-гнійний ендометрит кобил (етіологія, клінічні ознаки, 

прогноз, лікування) (Вказати латинську назву захворювання). 

30. Гостре запалення яєчників у кобил (етіологія, клінічні ознаки, прогноз, лікування) 

(Вказати латинську назву захворювання). 

31. Хронічне запалення яєчників у кобил (етіологія, клінічні ознаки, прогноз, 

лікування) (Вказати латинську назву захворювання). 

32. Гіпофункція і склероз яєчників у кобил (етіологія, клінічні ознаки, прогноз, 

лікування) (Вказати латинську назву захворювання). 

33. Персистентне жовте тіло у кобил (етіологія, клінічні ознаки, прогноз, лікування) 

(Вказати латинську назву захворювання). 

34. Кісти яєчників у кобил (етіологія, клінічні ознаки, прогноз, лікування) (Вказати 

латинську назву захворювання). 

 

Комплекти тестів для контролю знань. 

 

1. Скільки ступенів охоти розрізняють у кобил ? 

( у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом) 

Правильна відповідь: чотири (або 4) 

 

2. За ознаками яких ступенів охоти кобилу парують чи осіменяють? 

( у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами) 

Правильна відповідь: третього, четвертого (або 3,4) 

 

3. За якої стадії дозрівання фолікула в яєчнику слід парувати (осіменяти) кобил? 

( у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома словами) 

Правильна відповідь: третьої, четвертої (або 3,4) 

 

4. На яку добу після осіменіння (парування) відбувається імплантація зародка у кобил? 

1 2-12 

2 12-21 

3 21-40 

4 40-45 

Правильна відповідь:4 

 

5. Скількома плодовими оболонками оточений плід кобили? 

( у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом) 

Правильна відповідь: трьома (або 3) 

 

6. Статева зрілість у жеребців настає у…? 

( у бланку відповідей впишіть вірну відповідь у місяцях) 

Правильна відповідь: (15–17 місяців) 
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7. Які фактори впливають на настання статевої зрілості у жеребців? 

1 скороспілість 

2 умови годівлі, догляду, утримання 

3 спадкові особливості 

4 термін імплантації зародка 

5 порода 

6 кількість бластомерів бластоцисти 

Правильна відповідь:1, 2, 3, 5 

 

8. До чого призводить раннє парування коней? 

1 до затримання росту і розвитку 

2 до пригнічення подальшої статевої 

діяльності 

3 збільшує кількість двійневих вагітностей 

4 зростає рівень окситоцину 

Правильна відповідь:1, 2 

 

9. Який тип плацентарного зв’язку в кобил? 

1 розсіяний 

2 епітеліохоріальний 

3 множинний 

4 відпадаючий 

Правильна відповідь: 2 

 

10. Як називається процес заглиблення трофобласта в слизову оболонку матки, 

розвиток хоріональної оболонки? 

( у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом) 

Правильна відповідь: плацентація 

 

11. У кобил водяна оболонка щільно зростається з внутрішнім листком … 

оболонки. 

( у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом) 

Правильна відповідь: сечової 

 

12. Аланто-амніон утворений… 

1 судинною оболонкою і зовнішнім листком 

водяної оболонки 

2 водяною оболонкою і внутрішнім листком 

сечової оболонки 
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3 внутрішнім листком судинної оболонки і 

сечовою оболонкою 

Правильна відповідь: 2 

 

13. Ворсинка судинної оболонки кобил складається з… 

1 одного шару епітелію, сполучнотканниної 

основи 

2 одного шару епітелію, шару гладких 

мускульних волокон, сполучнотканинної 

основи 

3 одного шару епітелію, залозистих клітин 

Правильна відповідь: 1 

 

14. У кобил в кінці жеребності довжина пуповини буває? 

1 40-60 см 

2 70-100 см 

3 100-130 см 

Правильна відповідь: 2 

 

15. Які судини утворюють пуповину в кобил? 

( у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

Правильна відповідь: дві артерії й одна вена 

 

16. Який рівень прогестерону в жеребної кобили на 21-24 день вагітності? 

( у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

Правильна відповідь: 5-6 нг/мл 

 

17. На скільки груп поділяють хвороби жеребних кобил? 

( у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

Правильна відповідь: на 3 групи 

 

18. Токсикоз – захворювання … кобил? 

( у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом) 

Правильна відповідь: жеребних  

 

19. За часом виникнення розрізняють … токсикози кобил? 

( у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

Правильна відповідь: ранні й пізні  
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20. Безпосередніми причинами набряків вагітних кобил є: 

1 збільшення порозності капілярів 

2 збільшення гідрофільності підшкірної 

клітковини  

3 скупчення хлоридів у сполучній тканині 

4 дифузія рідини 

5 підвищення осмотичного тиску 

Правильна відповідь: 1-5 

 

21. Нефропатія кобил – захворювання: 

1 нежеребних кобил 

2 жеребних кобил  

Правильна відповідь: 2 

 

22. Нефропатія кобил характеризується: 

1 підвищеним вмістом у сечі білка 

2 підвищеним вмістом у сечі ацетону 

3 підвищеним вмістом у крові кетонових тіл 

4 підвищеним вмістом у крові білірубіну 

Правильна відповідь: 1 

 

23. До токсикозів жеребних кобил належать: 

1 нефропатія 

2 маткова грижа 

3 набряк жеребних кобил 

4 гепатопатія 

5 позаматкова вагітність 

6 еклампсія 

7 залежування 

8 маткова грижа 

Правильна відповідь: 1, 3, 4, 6, 7 

 

24. Гепатопатія кобил характеризується: 

1 розладом функції печінки 

2 дистрофічними змінами в печінці  

3 явищами жовтяниці 

Правильна відповідь: 1, 2, 3 
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25. Коли зазвичай виникає еклампсія у кобил 

1 під час вагітності 

2 під час жеребіння 

3 після жеребіння 

Правильна відповідь: 2, 3 

 

26. Передродове залежування ще називається …: 

( у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом) 

Правильна відповідь: параплегія 

 

27. Передродове залежування ще називається …: 

( у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом) 

Правильна відповідь: параплегія 

 

28. Звичний аборт у жеребних кобил виникає частіше всього на 

1 1-2 місяці 

2 4-5 місяці  

3 7-9 місяці 

Правильна відповідь: 2 

 

29. Бруцельозний аборт у жеребних кобил виникає частіше всього на 

1 1-2 місяці 

2 4-5 місяці  

3 7-9 місяці 

Правильна відповідь: 1 

 

30. Вірусний аборт у жеребних кобил виникає частіше всього на 

1 1-2 місяці 

2 4-5 місяці  

3 7-9 місяці 

4 на останній стадії вагітності 

Правильна відповідь: 4 

 

31. Маткова кровотеча у жеребних кобил виникає внаслідок: 

1 порушення цілісності судин хоріона 

2 порушення цілісності судин матки 
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3 порушення цілісності кровоносних систем 

плода і матері одночасно 

Правильна відповідь: 1, 2, 3 

 

32. Маткова кровотеча у жеребних кобил проявляється: 

1 ознаками загальної анемії 

2 почастішання пульсу 

3 розʼєднання материнської і плодової 

плацент 

4 аборт 

Правильна відповідь: 1, 2, 3, 4 

 

33. Який прогноз маткової кровотечі у жеребних кобил? 

1 сприятливий 

2 несприятливий 

3 сумнівний 

Правильна відповідь: 3 

 

34. Передчасні перейми і потуги виникають зазвичай: 

1 у першій половині вагітності 

2 у другій половині вагітності 

3 протягом усієї вагітності 

Правильна відповідь: 2 

 

8. Методи навчання. 

Під час вивчення дисципліни викладач читає студентам лекції, ведуться бесіди, 

проводиться обговорення питань із зазначених тем під час лабораторно-практичних 

занять. Висока ефективність навчання не можлива без широкого використання 

наочних методів. Зокрема застосовуються демонстрації та ілюстрації у вигляді 

презентацій, таблиць, макропрепаратів. У навчальному процесі використовуються: 

таблиці – 16 (пронумеровані), макропрепарати – 8, відео- та мультимедійні фільми – 

4. На заняттях широко використовують мікроскопи, та інше лабораторне обладнання, 

а також персональний комп’ютер – 1. Завершальним етапом вивчення, який 

закріплює всі набуті знання в процесі навчання, є проведення лабораторно-

практичних занять, написання самостійних і контрольних робіт, проведення 

тестового контролю. 

 

9. Форми контролю. 

 Поточний (опитування, тестування); 
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 Етапний (контрольна робота, реферат, модулі); 

 Підсумковий (тестування, іспит). 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента 

відбувається згідно положенням «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 

20.02.2015 р. протокол № 6 з табл. 1.  

 

Оцінка 

національна 

Оцінка 

ЄКTС 
Визначення оцінки ЄКTС 

Рейтинг студента, 

 бали 

Відмінно А 
ВІДМІННО – відмінне виконання лише 

з незначною кількістю помилок 
90  100 

Добре 

В 
ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня 

з кількома помилками 
82  89 

С 

ДОБРЕ – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

74 – 81 

Задовільно 

D 
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків  
64  73 

Е 
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 

мінімальні критерії  
60 – 63 

Незадовільно 

FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно 

працювати перед тим, як отримати залік 

(позитивну оцінку) 

35  59  

F 
НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна 

серйозна подальша робота 
01  34  

 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 

100 балів)одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента 

(слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): RДИС  = RНР  + RАТ . 

 

11. Методичне забезпечення 

10. Слепченко В. М., Михайлюк М. М., Жук Ю. В., Вальчук О. А. / Штучне осіменіння 

кобил. / Методична розробка з курсу “Акушерство, гінекологія та біотехнологія 

відтворення тварин з основами андрології” для самостійної роботи студентів за 

спеціальністю 7.130.501 – ветеринарна медицина К.: ”Графіка”.– 2007. – 28 с. 

 

12. Рекомендована література 

Основна 

1. Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення 

тварин з основами андрології. / За редакцією В. А. Яблонського та С. П. Хомина. 
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Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2006 – 592 с. 

2. Гопка Б. П., Хоменко М. П., Павленко П. М. Конярство. – Підручник. – К. 

Вища освіта, 2004. – 320 с.: іл. 

3. Довідник ветеринарних препаратів і кормових добавок зарубіжного 

виробництва / М.В. Косенко, П.П. Достоєвський, А.В. Березовський, П.І 

Вербицький, Ю.М. Косенко, П.Д. Нікітін. – К.: Ветінформ, 1999. – 352 с. 

4. Драйпер Д. Лошади и уход за ними. – Минск: Белфаксиздатгруп, 1997. 

6. Пономаренко Н. Н., Черный Н. В. Коневодство. –Х.: Эспада, 2001. 

7. Робинсон Н. Э. Болезни лошадей. Современные методы лечения. – М.: 

«Аквариум-принт», 2007. – 1008 с. 

8. Березовський А.В. Фізіологія та патологія розмноження коней / А.В. 

Березовський, М.І. Харенко, Д.В. Подвалюк та ін. // К.: ДІА, 2014. – 440 с. 

9. Подвалюк Д.В. Рання діагностика вагітності у кобил // Ветеринарна 

медицина України. –– 2000. –– № 8. –– С. 32––33. 

10.Подвалюк Д.В. Розміри та ендокринні показники яєчників кобил при 

їх анафродизії // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. –– Біла Церква, 1997. –– 

Вип. 5, ч. 2. –– С. 82––85. 

11.Подвалюк Д.В. Использование сонографии в репродуктологии 

сельскохозяйственных животных / Д.В. Подвалюк, Г.Г. Харута, О.Г. Хицкая // 

Исследования молодых ученых в решении проблем животноводства: Сб. статей 

Междун. науч.-практ. конф. (г. Витебск, 22-23 мая 2001 г.). –– Витебск: ВГАВМ, 

2001. –– С.193––195. 

 

Допоміжна 

1. Бишоп, Рут. – Кормление лошадей 2004. – 184 с.  

2. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації 

продуктів тваринництва / О.М. Якубчак, В.І. Хоменко,  

С.Д. Мельничук та ін.; За ред.. О.М. Якубчак, В.І. Хоменка. – Київ, 2005. – 800 с. 

3. Вингфилд В.Е. Секреты неотложной ветеринарной помощи /Пер. с англ. - 

СПб.: Изд. БИНОМ – Невский диалект, 2000. – 608 с. 

4. Драйпер Д. Лошади и уход за ними. – Минск: Белфаксиздатгруп, 1997. 

5. Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів і 

продовольчої сировини”. № 2809–IV. – К., 2005.  

6. Закон України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення 

або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”. № 1393–XIV. – 

К., 2000.  

7. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической 

лабораторной диагностике: в 2–х томах. – Минск: Беларусь, 2000. – Т.1. – 495 с.; 

Т.2. – 554 с. 
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8. Клаус Бикхард. Клиническая ветеринарная патофизиология. – М.: 

Аквариум, 2001. – 398 с. 

9. Матвеев Л. Ультрасонографические исследования в оценке 

репродуктивного статуса лошади // Конный мир. – 2001. – №2. – С.36–38. 

10. Російсько-український словник термінів ветеринарної медицини / 

Укладачі: Рудик С.К., Гудков С.П., Риженко Г.Ф. та ін. / К.: Урожай, 1994. –  

110 с. 

11. Акатов В.Г. Практикум по акушерству, гинекологии и искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных / В.А. Акатов, Н.М. Булгаков, 

Г.В. Зверева и др. – М.: Колос, 1973. – 210 с. 

12. Антонюк B.C.Биотехнические основы повышения эффективности 

оплодотворения сельскохозяйственных животных. — Минск: Ураджай, 1988. – 

198 с. 

13. Баймухамбетов К. Морфофункциональные особенности 

репродуктивных органов кобыл и ранний эмбриогенез лошади: Автореф. дис. ... 

доктора вет. наук. – М., 1990. – 32 с. 

14. Басовський М.З. Племінна робота: Довідник / М.З. Басовський, В.П. 

Буркат, М.В. Зубець та ін.; за ред. М.В. Зубця, М.З. Басовського. – К.: ВНА 

“Україна”, 1995. – 440 с. 

15. Березовський А.В. Современные лекарственные средства 

фармакокоррекции и химиопрофилактики животных / А.В. Березовский, А.И. 

Поживил, А.Н. Шевченко. – К., 2007. – 240 с. 

16. Березовський А.В. Застосування новітніх засобів захисту коней від 

кровосисних комах та іксодових кліщів (Методичні рекомендації) /А.В. 

Березовський, Н.В. Тимошенко. – К.: ДІА, 2011. – 28 с. 

17. Березовский А. В.Акарозы и энтомозы лошадей в условиях юга 

Украины и совершенствование методов защиты от них / А.В. Березовский, Н.В. 

Тимошенко // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями/Матер. 

док. науч. конф. – М., 2011. – Вып. 12. – С. 69–71. 

18. Бочаров И.А. Акушерство, гинекология и искусственное осеменение 

сельскохозяйственных животных / И.А. Бочаров, А.В. Бесхлебнов, И.Ф. 

Заянчковский и др. – Л.: Колос, 1967. – 245 с. 

19. Буйко-Рогалевич А.Н. Половая цикличность кобыл русской 

тяжеловозной породы // Коневодство. – 1946. – № 3. – С. 26–27. 

20. Валюшкин К.Д. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

животных / К.Д. Валюшкин, Г.В. Медведев. – Минск: Ураджай, 1997. – 718 с. 

21. Ветеринарное акушерство и гинекология / А.П. Студенцов, B.C. 

Шипилов, Л.Г. Субботина, О.Н. Преображенский; под ред. B.C. Шипилова. – 6-

е изд., испр. и доп. – М.: Агропромиздат, 1986. – 480 с. 
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22. Використання ехографії при діагностиці вагітності та неплідності 

корів і кобил / Г.Г. Харута, Д.В. Подвалюк, А.Й. Краєвський, С.С. Волков // 

Вісник БДАУ. – Вип. 7. – Ч. 1. – Біла Церква, 1999. – С. 88–91. 

23. Влізло В.В. Основні принципи ультразвукових досліджень та аналіз 

ехограм / В.В. Влізло // Електромагнітні випромінювання в біології та практичне 

використання їх позитивних ефектів: Матер., першої наук.-вироб. конф. – Біла 

Церква, 1996. – С. 46–47. 

 

13. Інформаційні ресурси 

 

Впровадити у навчальний процес інформаційно-комунікаційні технології для 

забезпечення навчальної дисципліни інформаційними ресурсами. 

Для забезпечення навчальної дисципліни «Біотехнологія відтворення коней» в 

якості інформаційних ресурсів студентами можуть бути використані усі існуючі 

інформаційні ресурси: бібліотеки, словники, енциклопедії, глосарії тощо. 

Ресурси навчальних закладів. Для більш ефективного опанування і засвоєння 

навчальної дисципліни, студентам потрібно проводити пошук й моніторинг 

інформації з використанням персонального компʼютера і локальної 

телекомунікаційної мережі на основі платформи Moodle, локальних (Інтранет), 

корпоративної в науково-освітній сфері (Українська науково освітня телекомунікаційна 

мережа УРАН), глобальної мережі (Інтернет),різноманітних пошукових систем, що 

надає можливість пошуку інформації в Інтернеті, програмного забезпечення для 

систем тестування тощо. 

 

Для вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

 виконувати операції з файлами; 

 створювати, редагувати, форматувати тексти у редакторі MS Word; 

 працювати на початковому рівні у програмі MS PowerPoint; 

 працювати на початковому рівні у програмі MS Excel; 

 працювати у середовищі Інтернет; 

 використовувати електронну пошту; 

 мати персональну поштову скриньку тощо. 
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КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРЕВЕНТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я КОНЕЙ» 

 

Тема лекційного заняття 1. Морфо-функціональні й фізіологічні 

особливості статевої системи коней. 

Фізіологічні основи біотехнології відтворення коней. Технологія розрідження 

сперми жеребців, її зберігання і транспортування. Особливості статевої функції у 

кобил. Осіменіння кобил, методи, інструменти. 

Введення сперми у статеві органи самок є завершальним і найважливішим 

етапом роботи у багатоступінчастому ланцюгу заходів з штучного осіменіння тварин. 

Техніка штучного осіменіння тварин розроблена на основі вивчення фізіологічних 

процесів, що відбуваються у статевих органах самки під час природного парування. 

Успіх штучного осіменіння залежить від правильного вибору часу осіменіння, 

від якості та кількості введеної сперми, способу і місця її введення, від дотримання 

ветеринарно-санітарних правил у роботі і, безумовно, від фізіологічного стану 

статевих органів самки. 

При виборі оптимального часу осіменіння самки враховують такі обставини: 

по-перше, яйцеклітина володіє обмеженою здатністю до запліднення, що 

вимірюється 6–10-ма годинами. Після цього у ній розпочинаються дегенеративні 

зміни, що збільшують ризик виникнення патологічних відхилень у розвитку зародка 

чи просто викликають його смерть. Отже, до появи яйцеклітини у яйцепроводі, там 

уже повинні бути спермії; 

по-друге, запліднити яйцеклітину можуть лише дозрілі (капацитовані) спермії, для 

чого потрібно 5–6 годин перебування їх у геніталіях самки. Тобто, спермії мають бути 

введені у статеві органи самки не пізніше, як за 5–6 годин до появи там яйцеклітини; 

по-третє, при природному осіменінні спермії зберігають свою живучість у 

статевих органах самки від 24 до 48 годин, тоді як живучість тут сперміїв розрідженої 

чи заморожено-розмороженої сперми становить близько 12 годин, а тому вводити 

таку сперму у геніталії самки потрібно не пізніше, як за 12 годин до очікуваної 

овуляції. 

У тварин з матковим типом природного осіменіння (коні) при штучному 

осіменінні сперму вводять у матку, оскільки велика доза сперми, необхідна для цих 

тварин, не поміститься у шийці матки, а по-друге, сперміям однаково необхідно 

проходити у яйцепроводи через матку, тому немає сенсу переміщати їх з природного 

місця введення у зворотному напрямку. 
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Тема лекційного заняття 2. Сучасні напрями в біотехнології відтворення 

коней. 

Біотехнологія прискореного й спрямованого управління розмноженням коней 

нині стала можливою завдяки сучасним новітнім науковим методам (трансплантації 

ембріонів, клонуванню заплідненню in vitro, тощо) 

Особливості трансплантації ембріонів у кобил. Вимоги до донорів та 

реципієнтів під час добору та підготовки до трансплантації ембріонів у кобил. 

Особливості суперовуляції у кобил донорів. Синхронізація статевого циклу з 

реципієнтами та пересаджування ембріонів. Відбір, оцінка якості, зберігання та 

транспортування ембріонів кобил. Підготовка кобил, інструментів і матеріалів для 

проведення пересаджування ембріонів реципієнтам. Проведення пересаджування 

ембріонів. 

Трансплантація ембріонів – прогресивний напрям прискореного відтворення 

поголів’я, який дає можливість вирішувати такі завдання:  

1. - інтенсивно використовувати генетичний потенціал кобил-рекордисток;  

2. - прискорити створення високопродуктивних родин та ліній; 

3. - одержання двійнят пересадкою двох ембріонів одному реципієнту;  

4. - створення банку ембріонів від видатних тварин способом глибокого їх 

заморожування (кріоконсервації);  

5. - збереження генетичних ресурсів нечисленних і зникаючих порід;  

6. - спрощення транспортування живого матеріалу (ембріонів) у різні регіони 

Земної кулі. 

При існуючих способах розмноження коней, заснованих на природному перебігу 

процесу, без істотного втручання людини, за все життя від кобили, в тому числі 

видатної, можна отримати лише 12-14 лошат. У той же час сотні яйцеклітин, які 

продукуються в яєчниках кобили гинуть. Тобто генетично обумовлені можливості 

розмноження кобил використовуються лише на 5-7 %. Головна причина такої 

невідповідності – тривала жеребність. На жеребність припадає 80-90 % часу 

племінного використання кобили. Як показують розрахунки, застосовуючи метод 

трансплантації ембріонів. від однієї кобили-донора, можна отримувати щорічно 10 і 

більше нащадків. 

Трансплантація ембріонів значно поширилася протягом останніх декількох 

років і визнана в багатьох, але не всіх породах. Перш, ніж вибрати трансплантацію 

ембріонів пріоритетним методом розведення, рекомендується дізнатися, чи вона 

внесена до реєстру породи, щоб забезпечити можливість реєстрації лошат зачатих і 

народжених в процесі трансплантації ембріона. 

Метод перенесення зародка полягає в наступному. Кобилу (донора) штучно 

осіменяють і через тиждень промивають матку спеціальним розчином. Якщо 

запліднення мало місце, при промиванні вимивається зародок діаметром близько 1 
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мм, що складається з 60-80 клітин, ще вміщених в зовнішню мембрану яйцеклітини. 

Зародок знаходять в рідині за допомогою мікроскопа і поміщають в матку іншої 

кобили – ˮназваної матері“ (реципієнта) або через родовий канал, або через 

хірургічний розріз у череві. А кобила-донор, звільнившись від плоду, може знову 

зажеребіти або ж повернутися до спортивного життя. 

Продуктивність (відтворювальна здатність) кобили може бути ще вищою, якщо 

застосувати технологію поділу зародка, який у неї вилучається.  

Частини клітинного матеріалу зародка поміщаються окремо в мембрани інших 

яйцеклітин, попередньо спустошених, і вводяться різним прийомним матерям 

(реципієнтам). Метод поділу зародка поки знаходиться на рівні експериментів, але 

його потенційні можливості вже зрозумілі: він дозволяє отримувати генетично 

ідентичних особин, що в свою чергу дозволяє точно оцінювати результати різних 

раціонів і режимів тренування. 

 

Тема лекційного заняття 3. Фізіологія і патологія вагітності у кобил. 

Ембріональна смертність, передчасні потуги, аборти у кобил, набряк вагітних, 

дородове залежування, скручування матки, їх профілактика. Патологія вагітності у 

кобил. Ембріональна смертність, передчасні потуги, аборти у кобил, набряк вагітних, 

дородове залежування, скручування матки, їх профілактика. Аборти у кобил, як 

наслідок інфекційних хвороб. Наслідки абортів у кобил і необхідна допомога. Заходи 

щодо профілактики абортів у кобил. 

Вагітність – graviditas– складний фізіологічний стан організму самиці під час 

плодоношення. Він розпочинається від запліднення і закінчується родами. Зигота, що 

утворилася при заплідненні внаслідок злиття ядер яйця та спермія, дає початок новому 

організму, перетворюється на зародок, який піддається швидкому дробленню, 

спочатку на два бластомери, тоді на чотири, вісім і т. д…Імплантація ембріона у кобил 

відбувається на 40-й день після запліднення. Далі наступає формування зачатків 

органів та тканин: від жовткового мішка відокремлюється тіло зародка, після чого 

розпочинається період органогенезу та гістогенезу, коли з ембріональних зачатків 

формуються органи і розпочинається диференціація тканин, властива кожному виду 

тварин. Розростаючись, клітини трофобласта утворюють два шари навколо тіла 

зародка. Внутрішній шар цього клітинного утворення формує своєрідну чашу, що 

отримала назву амніон чи водна оболонка. В ділянці пупкового кільця амніотична 

оболонка переходить на шкіру На поверхні трофобласта утворюються ворсинки і він 

називається тепер прохоріон. У кожній такій ворсинці виділяють епітеліальний шар і 

сполучнотканинну основу. З часу проростання у ворсини кровоносних судин про 

хоріон перетворюється на хоріон (судинну оболонку). Процес заглиблення 

трофобласта в слизову оболонку матки, розвиток хоріональної оболонки, який 
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спричиняється до встановлення зв’язку між материнською тканиною і ростучим 

плодом, називається плацентацією. 

Дуже різкі зміни відбуваються у слизовій оболонці матки, яка разом з хоріоном 

утворює плаценту (фетоплацентарний комплекс). Плацента поділяється на дві частини: 

материнську і плодову. Материнська частина складається із зміненої слизової 

оболонки матки, плодова частина – з судинної оболонки плода з її ворсинками. 

Таким чином, плід виявляється оточеним трьома оболонками: 1) водною; 2) 

сечовою і 3) судинною. Він зв’язаний з своїми оболонками пуповиною, що складається 

з кровоносних судин і сечової протоки (урахуса). 

У кобил амніон щільно зростається з внутрішнім листком сечової оболонки, 

утворюючи аланто-амніон. 

Сечова оболонка (алантоїс – allantois – ковбасоподібний) – це мішок, що бере 

початок від верхівки сечового міхура плода і у вигляді випинання передньої сечової 

протоки (урахуса) виходить через пупкове кільце, продовжується в складі пупкового 

канатика і розміщається в просторі між хоріоном, амніоном і жовтковим міхуром. У 

порожнині алантоїсу скупчується первинна сеча. Сечова оболонка тонка, прозора, по 

стінці її проходять судини, що йдуть як від плода до судинної оболонки, так і від 

судинної оболонки до плода. У кобили сечова оболонка оточує водяну оболонку 

навколо у вигляді сліпого мішка. Своєю зовнішньою поверхнею сечова оболонка 

щільно зростається з судинною, формуючи аланто-хоріон, а внутрішнім шаром – з 

водною оболонкою, формуючи аланто-амніон. Кількість сечової рідини на початку 

жеребності (близько 3 місяців) коливається в межах 400–800 мл, під кінець жеребності 

– 7–15 л. Колір сечової рідини на початку буває світлим, під кінець жеребності стає 

мутним. 

Отже, плацентою називають комплекс тканинних утворень, що розвиваються з 

судинної оболонки плода та слизової оболонки матки, який забезпечує зв’язок плода з 

материнським організмом, його живлення. 

У кобил судинна оболонка є наче відбитком з внутрішньої поверхні вагітної 

матки. Розміщена в розі-плодовмістищі ділянка хоріону буває більшою за ділянку, 

розміщену у вільному розі матки. Вона вкрита по всій поверхні ворсинками близько 

1,5 мм заввишки. Кожна така ворсинка складається з одного шару епітелію і 

сполучнотканинної основи, в яких закладено по одному артеріальному та венозному 

капіляру. Заглиблення ендометрію – крипти вистелені одним шаром епітелію. 

Оскільки вся поверхня хоріону вкрита ворсинками, то таку плаценту відносять до 

типу розсіяних (placenta disseminata). Простір між ворсинкою та стінкою крипти 

заповнений секретом маткового епітелію – ембріотрофом, тому відділення посліду 

відбувається легко, без руйнування епітеліальних структур. 

У кобил в кінці жеребності довжина пуповини плода буває від 70 до 100 см. 

Кровоносні судини (дві артерії і одна вена) утворюють тут закрути. Після виходу 
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плода з порожнини матки пуповина розривається поза черевною порожниною або 

безпосередньо біля пупкового кільця, розміщеного в черевній стінці плода. Це 

пояснюється тим, що кровоносні судини щільно зростаються з черевною стінкою 

плода. 

Основними методами діагностики жеребності є рефлексологічний, зовнішнє, 

ректальне дослідження і сонографія. 

 

Тема лекційного заняття 4. Фізіологія і патологія родів і післяродового 

періоду коней. 

Процес родів у кобил являє собою фізіологічний період, яким закінчується 

вагітність, в середньому через 340 днів після парування або плідного запліднення. У 

кобили роди називають жеребінням і характеризуються виходом з родових шляхів 

назовні зрілого плоду, плодових оболонок і навколоплодових вод. Роди відбуваються 

в кульмінаційний момент вагітності внаслідок структурних змін в плаценті, а також 

гормональних, нейрогенних, біохімічних та інших змін в організмі матері та плоду, 

які в сукупності створюють початкові скорочення матки. Скорочення мускулатури 

матки (перейми) разом з скороченнями мʼязів черева (потуги) сприяють народженню 

плоду. 

Початок жеребіння обумовлюється гормональною стимуляцією гіпофізом 

яєчників, плаценти матері та плоду. Мускулатура матки сенсибілізується 

окситоцином гіпоталамуса і задньої долі гіпофіза. Шийка матки підпадає під вплив 

пітуїтрину і розріджується слизова пробка, яка закриває канал під час жеребності. 

Епітелій плаценти дегенерує. Інкреція естрогенів, релаксину та стероїдних гормонів 

наднирників створює певні хімічні зміни в тканинах статевих і оточуючих їх органів, 

змінюючи циркуляцію і проникність кровоносних судин і розслабляючи мʼякі 

тканини тазової порожнини. Після відділення посліду починається післяродовий 

період. Після жеребіння стінка матки потовщується внаслідок рефракції мʼязових 

шарів і утворення великих складок слизової оболонки, обсяг її через добу 

зменшується вдвічі. Лохії темно-червоного кольору з коричневим відтінком, 

виділяються в незначній кількості до третього дня післяродового періоду, а потім 

набувають жовтувате забарвлення. З цього моменту влаштовують моціон. Закінчення 

лохій після восьмого дня розцінюють як одну з ознак субінволюції матки. Інволюція 

матки закінчується через два-три тижні. Годують кобилу легко перетравлюваними і 

доброякісними кормами в помірній кількості, для підтримання сил згодовують 

бовтанку з висівок. Через тиждень після завершення інволюції статевих органів у 

кобил відновлюються статеві цикли, і коні залучаються до роботи або тренінгу. 

Фізіологічний перебіг післяродового періоду у кобили. 

 

Тема лекційного заняття 5. Фізіологія і патологія молочної залози кобил. 
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Знання анатомії, фізіології та особливостей перебігу патологічних процесів у 

значній мірі допомагають своєчасному і правильному діагностуванню захворювань 

вим’я. Особливості дослідження молочної залози у кобил. Діагностика захворювань 

молочної залози у коней має бути всебічною й комплексною. Для встановлення 

точного діагнозу потрібно визначити час початку захворювання молочної залози, 

його характер і причини. Агалактія та гіпогалактія у кобил, мастит. Форми маститу, 

особливості лікування кобил з маститом. 

Функція молочної залози або лактація характеризується наявністю двох 

взаємозв’язаних і взаємообумовлених процесів: молокоутворення і молоковіддачі 

(молоковиведення). 

В цілому лактацію слід розглядати як складну нейрогуморальну реакцію 

всього організму кобили на нервові імпульси, що надходять від рецепторів шкіри 

молочної залози під час рефлексу ссання, а також виникаючі внаслідок 

подразнення хеморецепторів, розміщених в стінках кровоносних судин вимені й 

інших органів, речовинами, які утворені в організмі кобили в окремі періоди її 

життя (вагітність, роди). Такими речовинами є: естрогени, прогестерон і 

пролактин (лютеотропний гормон). 

Після відлучення лошат спостерігається інтенсивна інволюція молочної 

залози (початок її відбувається раніше). Молочні протоки зменшують свій 

просвіт, епітелій альвеол і молоковивідної системи перероджується, розпадається 

та розсмоктується. Молочна залоза зменшується в розмірах і стає  більш твердою. 

В цей період вона складається із системи деревоподібних розгалужених молочних 

протоків, які оточені сполучною тканиною, кровоносними і лімфатичними 

судинами. Утворення молока завершується повністю.  

Молочна залоза кобил дуже чутлива до механічних, термічних, хімічних, 

фізичних, біологічних та інших факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища, які здатні більшою або меншою мірою зумовлювати різноманітні 

патологічні процеси в різні періоди її функціонального стану. Особливо така 

чутливість молочної залози кобили зростає перед родами, під час родів, у 

післяродовому періоду та під час найвищого піку лактації, коли вим’я досягає 

максимальних розмірів. У цей період молочна залоза потребує старанного 

догляду. 

 

Тема лекційного заняття 6. Неплідність (визначення, класифікація), 

гінекологічні захворювання статевої системи кобил. 

Визначаючи причини неплідності тварин, треба пам’ятати, що вони такі ж 

різноманітні, як і їх умови утримання, годівлі та експлуатації. Навіть при ретельному 

дослідженні неплідної тварини не завжди вдається виявити причини, що 

обумовлювали її виникнення. У кожному випадку, як правило, діє декілька причин 
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неплідності, які майже завжди патогенетично між собою пов’язані. Виявити ці 

причини і визначити сутність впливу кожної з них на весь організм і статеві органи 

зокрема – основне завдання фахівця ветеринарної медицини. Це можна лише при 

умові всебічного і глибокого аналізу результатів загального клінічного, ректального 

і вагінального досліджень тварин, оцінки результатів лабораторного дослідження їх 

крові, виділень із статевих органів, мазків-відбитків із слизової оболонки піхви, 

сонографії, тощо. Етіологія, діагностика, лікування і профілактика вульвітів, 

вестибулітів, вагінітів, цервіцитів і метритів у кобил. Розлади функції яєчників у 

кобил. 

Оскільки неплідність худоби має багатопричинну природу, то заходи по її 

профілактиці повинні бути комплексними – організаційно-господарськими, 

зоотехнічними, ветеринарними. Вони мають чітко виконуватися, щомісячно слід 

аналізувати їх результативність. 

Запальні процеси зовнішніх статевих органів зустрічаються у кобил достатньо 

часто. При утриманні тварин у приміщеннях з недотриманням санітарно-гігієнічних 

вимог, тут скупчується велика кількість хвороботворних мікроорганізмів, грибів, 

вірусів, найпростіших, які можуть викликати масові спалахи вульвітів, вестибулітів 

та вагінітів. Вони можуть бути також наслідком ускладнення травматичних 

пошкоджень під час родів, коїтусу чи переходу запалення з ендометрію та інших 

статевих органів. Залежно від характеру запалення (серозне, катаральне, геморагічне, 

фібринозне, гнійне, гангренозне чи інше) його ознаки можуть мати специфічний чи 

змішаний прояв. Рідко запалення уражає лише один орган – вульву, присінок чи піхву; 

найчастіше воно поширюється і на суміжні органи і тоді говорять про вульвовестибуліт 

чи вестибуловагініт. 

Розвиток запального процесу залежить від стану резистентності організму, 

ступеня травмування тканин та вірулентності мікроорганізмів. Як причину 

неплідності тварин необхідно розглядати тільки хронічні запальні процеси, що є 

продовженням гострих, при незакінченому або недостатньому лікуванні хворих 

тварин. 

Патологічні процеси, що розвиваються у матці, широко розповсюджені серед 

кобил і у більшості випадків вони є причиною їх неплідності. Факторами, що 

сприяють виникненню захворювань кобил з ураженням матки, є незадовільні умови їх 

годівлі та утримання впродовж вагітності, на ґрунті яких наступають розлади 

нейрогуморальної регуляції, що проявляються спочатку порушенням функції матки з 

наступним розвитком запального процесу. 

Хронічний запальний процес у матці – це наслідок незакінченого або 

неефективного лікування гострого післяродового запалення матки або розладу її 

скоротливої функції. 
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Вираженість і характер запального процесу в матці залежить від стану 

неспецифічної резистентності кобили, вірулентності мікроорганізмів, цілості 

слизової оболонки матки. Багато авторів вважають причиною інфікування матки 

повторні осіменіння. Умовно-патогенна мікрофлора, проникаючи в матку під час 

осіменіння, здатна знизити запліднюваність самок на 45 %  

Від стану яєчників найбільше залежить здатність самиць до відтворення 

нащадків. Розлади в системі нейрогормональної регуляції гіпоталамус-гіпофіз-

яєчники виключають основну функцію яєчників – фолікулогенез і овогенез. 

Патологічні зміни в яєчниках клінічно проявляють неповноцінним статевим циклом і 

неплідністю. 

Найбільших економічних збитків конярству в першу чергу завдає порушення 

відтворної здатності маток, що є наслідком патології статевих органів. Значну 

частину займають дисфункції яєчників, які призводять до недоотримання в кінних 

заводах більше 40 лошат на 100 конематок 

У практичному конярстві часто стикаються з різними відхиленнями від 

нормальної статевої циклічності на початку парувальної кампанії у ранні терміни: 

відсутність охоти (міжсезонний анеструс), проявлення охоти за відсутності 

одночасного дозрівання домінантного фолікула, неповне дозрівання одного або 

декількох фолікулів, що не завершується овуляцією (ановуляторний цикл). 

Разом з тим до нині залишається відкритим питання відновлення плодючості за 

дисфункції яєчників кобил із застосуванням у складі комплексної терапії сучасних 

загальностимулюючих, гормональних і гомеопатичних засобів. 

 

Тема лекційного заняття 7. Імпотенція жеребців – поширення та шляхи її 

подолання. 

При діагностиці причин і форм неплідності кобил паралельному 

дослідженню піддають і жеребців-плідників, від яких на 50% залежить 

заплідненість кобил та показники їх неплідності і малоплідності. У плідників 

нерідко спостерігаються захворювання статевих органів, які зумовлюють 

зростання показників недоброякісної сперми або ж її повну відсутність, а також 

розлади статевих рефлексів, які призводять до непридатності плідників для 

природного чи штучного осіменіння. На цій підставі, перевірка племінної і 

відтворної здатності жеребців-плідників дуже необхідна, як і перевірка 

відтворної здатності кобил. 

У жеребців-плідників клінічне дослідження включає дослідження 

загального стану, стану статевої системи, характеру прояву умовних і 

безумовних рефлексів та оцінку якісних показників сперми.  

Під час клінічного дослідження особливу увагу звертають на органи 

статевої системи – мошонку, сім’яники з придатками, сім’яний канатик, 
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препуцій, статевий член, при необхідності придаткові статеві залози та сечовий 

міхур і нирки шляхом ректального дослідження. 

Щоб дослідити статеві рефлекси, допускають природне парування жеребця 

і кобили або садку на фантом. Під час статевого акту спостерігають за 

характером прояву статевих рефлексів (обіймального, парувального, ерекції і 

еякуляції). При цьому слід мати на увазі, що деякі плідники можуть проявляти 

гальмування або послаблення статевих рефлексів внаслідок випробування їх у 

новій обстановці, при наявності шуму та інших факторів.  

Чіткість прояву статевих рефлексів вказує на придатність плідника для 

використання. 

Вирішальним критерієм оцінки жеребця-плідника є результати оцінки його 

сперми. Високі рефлексологічні ознаки плідника втрачають всяке значення, 

якщо його сперма не відповідає вимогам діючої інструкції і нормативним 

стандартам. 

Жеребців-плідників слід систематично досліджувати на інфекційні та 

інвазійні захворювання. 

Під імпотенцією (неплідністю) плідників розуміють порушення їх 

відтворної здатності внаслідок розладу статевих рефлексів, захворювань 

статевої системи та інших систем організму незаразної, інфекційної або 

інвазійної етіології, захворювань кінцівок, природжених вад, а також віку, 

порушення умов годівлі, утримання, догляду і експлуатації.  

Першою ознакою неплідності є погіршення якісних показників сперми. 

Відмічається асперматизм, аспермія, олігоспермія, олігосперматизм, 

тератоспермія і некроспермія. При розладі статевих рефлексів відзначається 

надмірне їх посилення, послаблення, гальмування, відсутність, або з’являються 

їхні вади. 

Практично за основу класифікації форм імпотенції жеребців-плідників, як 

і форм неплідності у кобил, взяті причини, які зумовлюють її. Передусім це 

порушення технології одержання сперми, вік, клімат, експлуатація, фізіологічна 

неповноцінність плідників, а також захворювання,  які сприяють порушенню 

морфологічних і фізіологічних параметрів статевої системи самців.  


