


1. Опис навчальної дисципліни 

«Ветеринарна репродуктологія» 

 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 21 Ветеринарна медицина 

Освітньо-науковий 

рівень 

третій 

Освітній ступінь доктор філософії 

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина 

Спеціалізація Ветеринарна репродуктологія 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид вибіркова 

Загальна кількість годин 150 

Кількість кредитів ECTS 5 

Кількість змістових 

модулів 
Не передбачено 

Курсовий проект 

(робота)  
Не передбачено 

Форма контролю екзамен 

 

Показник навчальної дисципліни для денної та заочної форми навчання 

 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки (курс) 1  

Семестр  ІІ  

Лекційні заняття 20  

Практичні, семінарські 

заняття 

-  

Лабораторні заняття 30  

Самостійна робота 100  

Індивідуальні завдання -  

Кількість тижневих 

аудиторних годин для 

денної форми навчання 

5  

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Галузь науки, яка вивчає перебіг фізіологічних і патологічних процесів у 

репродуктивних органах і молочній залозі ссавців, їх регуляцію, розробляє 

методи біотехнології відтворення, діагностики, прогнозування, лікування і 

профілактики акушерських, гінекологічних та андрологічних хвороб 

сільськогосподарських, домашніх, промислових і диких тварин. 

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних 

знань по удосконаленню методів інтенсивного розмноження, діагностики, 

прогнозування, лікування та профілактики у тварин хвороб статевих органів, 

молочної залози і неонатальної патології з метою збереження високої 

плодючості, продуктивності та подовження терміну господарського 

використання.  

Опанування цієї дисципліни дає можливість майбутнім спеціалістам 

застосування наукових основ біотехнології відтворення тварин, 

застосовувати методи  дослідження функціонального стану статевих органів, 

молочної залози та інших систем організму тварин, розробляти теоретичні і 

практичні основи профілактики хвороб репродуктивної системи тварин з 

метою реалізації  їхнього генетичного потенціалу, забезпечення 

максимальної продуктивності із збереженням їх здоров’я. 

Основними компетентностями, якими повинен володіти здобувач під 

вивчення дисципліни є: 

− здатність до комплексного підходу досліджень у галузі ветеринарної 

медицини; 

− здатність до комплексного підходу у проведенні критичного аналізу 

різних інформаційних джерел, авторських методик, конкретних 

освітніх, наукових та професійних  текстів у галузі ветеринарної 

медицини; 

− здатність створювати нові  знання через оригінальні дослідження, 

якість яких може бути визнана на національному та міжнародному 

рівнях; 



− здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

− здатність до ретроспективного аналізу наукового доробку у напрямі 

дослідження інноваційних технологій у ветеринарній медицині з  

питань відтворення тварин, сучасних методів діагностики та 

профілактики хвороб репродуктивної системи; 

− здатність генерувати нові науково-теоретичні та практично спрямовані 

ідеї (креативність); 

− комплексність у володінні інформацією щодо сучасного стану і 

тенденцій розвитку світової і вітчизняної ветеринарної науки; 

− комплексність у розробці та реалізації наукових проектів та програм; 

− комплексність у прийнятті обґрунтованих рішень. 

В результаті вивчення дисципліни здобувач повинен: 

з н а т и:  

− особливості морфології та фізіології статевих органів самок і самців; 

− теоретичні і методологічні основи нейрогуморальної регуляції 

репродуктивної функції тварин; 

− теоретичні, методичні і технологічні основи використання 

дистанційних, клінічних, інструментальних та лабораторних методів 

дослідження тварин за акушерської, гінекологічної та андрологічної 

патології; 

− фізіологічні основи біотехнології відтворення тварин; 

− методологію розроблення інформативних методів ранньої діагностики 

вагітності тварин; 

− закономірності застосування  обґрунтованих методів комплексної 

профілактики акушерських та гінекологічних хвороб; 

− біофізичні і біохімічні основи, мембранні процеси і молекулярні 

механізми розвитку  хвороб і життєдіяльності організму тварин; 



− правові основи і законодавство України у галузі ветеринарній  

медицини щодо впровадження у виробництво результатів 

дисертаційного дослідження. 

в м і т и: 

− застосовувати методи штучного осіменіння та трансплантації ембріонів 

у тварин; 

− застосовувати методи  дослідження функціонального стану статевих 

органів, молочної залози та інших систем організму тварин; 

− використовувати інформаційне забезпечення біоінформаційних систем  

у ветеринарній медицині; 

− застосовувати експериментальні методи із   використанням сучасних 

інструментів, обладнання  та апаратури; 

− розробляти теоретичні і практичні основи профілактики хвороб 

репродуктивної системи тварин з метою реалізації  їхнього генетичного 

потенціалу, забезпечення максимальної продуктивності із збереженням 

їх здоров’я; 

− оптимізувати акушерську, гінекологічну та андрологічну 

диспансеризації сільськогосподарських тварин ; 

− застосовувати  принципи біоетики, з врахуванням соціальних та 

екологічних наслідків своєї професійної діяльності під час розроблення 

методів діагностики, лікування та профілактики хвороб репродуктивної 

системи.



3. Структура навчальної дисципліни 

- повного терміну денної (заочної) форми навчання 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усь

ого  

 

у тому числі 

л п ла

б 

інд сам. л п ла

б 

інд сам. 

Розділ 1             

Тема 1. Сучасні 

напрямки в організації 

біотехнології 

відтворення тварин. 

16 2 - 4 - 10 - - - - - - 

Тема 2. Сучасні дані 

щодо нейроендокринної 

регуляції репродуктивної 

функції та методи 

стимуляції статевого 

циклу. 

16 2 - 4 - 10 - - - - - - 

Тема 3. Методи оцінки 

гормонального стану 

самок впродовж 

репродуктивного циклу 

(вагітність, роди, 

післяродовий період). 

16 2 - 4 - 10 - - - - - - 

Тема 4. Ембріональна 

смертність. Критичні 

періоди вагітності – 

плацентарна 

недостатність. 

16 2 - 4 - 10 - - - - - - 

Тема 5. Сучасні дані 

щодо етіології, 

патогенезу, лікування та 

профілактики родової та 

післяродової патології у 

тварин. 

16 2 - 4 - 10 - - - - - - 

Розділ 1 Усього годин 80 10  20  50       

Розділ 2             

Тема 6. Ветеринарна 

неонатологія. 

14 2 - 2 - 10 - - - - - - 

Тема 7. Сучасні дані 

щодо причин 

виникнення маститу у 

тварин та новітні методи 

їх лікування та 

профілактики. 

14 2 - 2 - 10 - - - - - - 

Тема 8. Ендокринологія 

та імунологія 

неплідності самок. 

14 2 - 2 - 10 - - - - - - 

Тема 9. Застосування 

сучасних комп’ютерних 

14 2 - 2 - 10 - - - - - - 



програм для контролю 

репродуктивної функції 

у тварин. 

Тема 10. Імпотенція 

самців – сучасні методи 

діагностики, лікування 

та профілактики. 

14 2 - 2 - 10 - - - - - - 

Усього розділ 2 70 10 - 10 - 50 - - - - - - 

Усього годин 150 20  30 - 100 - - - - - - 

 

4. Теми лабораторних занять  

 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1.  Сучасні методи визначення оптимального часу осіменіння самок.  2 

2.  Контроль статевого циклу. Критерії відтворної здатності. 2 

3.  Запліднення яйцеклітини поза організмом та методи генної 

інженерії ембріонів. 
2 

4.  Застосування УЗД для визначення стану органів статевої системи в 

різні періоди репродуктивного циклу. 
2 

5.  Сучасні лабораторні та функціональні дослідження в ветеринарному 

акушерстві (діагностична лапароскопія, гормональні та клінічні 

тести, цитологічні дослідження мазків піхвового слизу, гістологічне 

дослідження ендометрію). 

2 

6.  Роль інфекційних агентів в патології репродуктивних органів самок. 2 

7.  Фармакопрофілактика ембріональної смертності та абортів у 

тварин. 
2 

8.  Сухостійний період у жуйних. 2 

9.  Роди. Причини патологічних родів. Превентивні заходи. 2 

10.  Основи профілактики маститу. Контроль соматичних клітин – шлях 

покращення якості молока. 
2 

11.  Ветеринарна перинатологія. Технології вирощування ремонтного 

молодняка. 
2 

12.  Симптоматична неплідність внаслідок запальних процесів в органах 

статевої системи самок та сучасні напрямки лікування і 

профілактики. 

2 

13.  Ендокринологія та імунологія неплідності. 2 

14.  Новітні фармакологічні препарати, які використовуються при 

акушерських і гінекологічних хворобах. 
2 

15.  Запальні процеси в статевих органах самців та новітні методи їх 

лікування та профілактики. 
2 

Разом по лабораторним роботам 30 

 



 

 

5. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня 

засвоєння знань здобувачами. 

1. Особливості будови та функції  статевих органів  самок. 

2. Овогенез, фолікулогенез, овуляція, жовті тіла яєчника. 

3. Статеві цикли: класифікація, особливості; стимуляція та синхронізація 

статевих циклів. 

4. Нейро-гуморальна регуляція статевої функції тварин. 

5. Особливості будови і функції статевих органів  самців. 

6. Сперміогенез. Статеві рефлекси. Гальмування статевих рефлексів. 

7. Фізіологічні основи та методи отримання сперми від плідників. 

8. Фізіологія та біохімія сперми: утворення, склад, особливості у різних 

видів тварин;будова і рух сперміїв; вплив на сперміїв факторів 

зовнішнього середовища; методи оцінки якості сперми; розрідження 

сперми:склад та особливості розріджувачів;методи зберігання сперми.  

9. Методи штучного осіменіння самок: просування сперміїв у статевих 

шляхах самок; способи штучного осіменіння корів, кобил, овець, кіз, 

свиноматок, сук; організація штучного осіменіння на молочних фермах; 

режими використання плідників для парування самок продуктивних 

тварин. 

10. Запліднення самок:етапи та фактори, що впливають на запліднення. 

11. Трансплантація ембріонів у корів:етапи технології; використання методу 

трансплантації ембріонів у молочному скотарстві. 

12. Клонування тварин. 

13. Критичні періоди вагітності – діагностика і профілактика. 

14. Ведення фізіологічних і патологічних родів. 

15. Надання допомоги при патологічних родах у жуйних. 

16. Неонатологія. 

17. Травматизм в акушерстві. 



18. Оперативне акушерство. 

19. Статеві інфекції – діагностика, лікування та профілактика. 

20. Неплідність самок. 

21. Контроль репродуктивної функції жуйних тварин. 

22. Новітні фармакологічні препарати, які рекомендуються при акушерсько-

гінекологічних хворобах. 

23. Причини, діагностика, лікування і профілактика хвороб вагітних тварин. 

24. Роди. Причини, діагностика та надання допомоги тваринам при 

патологічних родах. Оперативне акушерство. Профілактика 

патологічних родів. Оцінка стану новонароджених та надання першої 

допомоги при ускладнених родах. 

25. Затримання посліду: причини, лікування та профілактика. 

26. Причини, діагностика, лікування та профілактика післяродової патології 

у тварин. 

27. Мастити у тварин: поширеність, причини, діагностика, лікування та 

профілактика. 

28. Неплідність та яловість – визначення, класифікація та поширення; 

симптоматична неплідність: причини, діагностика, лікування та 

профілактика патології вульви, піхви, матки, маткових труб і яєчників; 

вроджена неплідність: діагностика, лікування та профілактика;  

аліментарна неплідність: причини, діагностика, лікування та 

профілактика; штучна неплідність: причини, діагностика, лікування та 

профілактика. 

29. Використання патогенетичної та неспецифічної терапії при 

гінекологічній патології. 

30. Методика проведення гінекологічної диспансеризації корів 

31. Парувальна імпотенція: класифікація, діагностика лікування та 

профілактика. 



32. Запліднювальна імпотенція: класифікація, діагностика лікування та 

профілактика.  

33. Андрологічна диспансеризація бугаїв-плідників. 

 

 

6. Методи навчання 

Під час вивчення дисципліни використовуються нормативні документи, 

наочне обладнання, комп’ютерні програми з відповідним програмним 

забезпеченням, наочні стенди, каталоги нормативних документів, Закони 

України тощо. 

 

7. Форми контролю 

1. Усний і письмовий поточний контроль знань. 

2. Формою самостійної роботи здобувача є вивчення спеціальної 

літератури та виконання індивідуальних завдань. 

3. Екзамен. 

 

8. Методичне забезпечення 

Науково-методичне забезпечення навчального процесу передбачає: 

державні стандарти, навчальні плани, підручники і навчальні посібники; 

інструктивно-методичні матеріали лабораторних занять; індивідуальні 

навчально-дослідні завдання; контрольні роботи; текстові та електронні 

варіанти тестів для поточного і підсумкового контролю, методичні матеріали 

для організації самостійної роботи здобувачів. 

 

9. Рекомендована література 

Основна література 

1. Яблонський В.А. Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія 

відтворення тварин з основами андрології. / В.А. Яблонський, С.П. 

Хомин, Г.М. Калиновський [та ін.]. ‒ Вінниця: Нова Книга, 2011. – 608 с. 



2. Фізіологія та патологія молочної залози у тварин: Навчальний посібник / 

за заг. Ред.. А.В. Березовського та М.І. Харенка – К.: ДІА, 2018. – 476 

3. Біотехнологічні та молекулярно-генетичні основи відтворення тварин / 
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