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Тема 1. Зоогігієнічні вимоги до повітряного середовища 

План 
1. Хімічний склад атмосферного повітря і вплив його на організм тварин 

2. Фізичні властивості атмосферного повітря і вплив його на організм тварин 

3. Вплив температури і вологості повітря на тварин 
4. Домішка часток пилу в повітрі і вплив її на тварин 

 

Література: В.А.Алікаєв  Зоогігієна К.: „Вища школа” 1978р. с.7 – 18 

 
Студенти повинні знати: як впливає повітряне середовище на організм 

тварин. 

 
Студенти повинні вміти: визначати параметри мікроклімату. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 
1. Який хімічний склад атмосферного повітря? 

2. Як впливають фізичні властивості повітря на організм тварин? 

3. Вплив температури і вологості повітря на тварин. 
4. Домішка часток пилу в повітрі і вплив її на тварин. 
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Хімічний склад атмосферного повітря і вплив  його на організм тварин 

   Повітря — це механічна суміш газів. У нижніх шарах атмосфери 100 об'ємних 

частинах повітря, звільненого від водяної пари, міститься: 78,13% азоту, 20,96% 

кисню, 0,88% гелію, аргону, криптону, неону та інших інертних газів 0,0.3% 

вуглекислого газу. Водяної пари у повітрі 0,01-4%. Різні складові частини 

повітряного середовища неоднаково впливають на організм тварини. 

   Азот безпосередньо на організм тварини не впливає. Його основне призначення в 

атмосферному повітрі — розрідження кисню і вуглекислоти. Зв'язаний з іншими 
речовинами, він входить до складу найважливіших хімічних сполук живих 

організмів — білків. 

    Кисень має дуже важливе значення в житті тварини, оскільки він необхідний для 

дихання. На 1 кг маси тіла протягом години вживають кисню (мл): корова — 328, 

вівця — 343, свиня — 392, кінь — 253, курка — 980. Потрапляючи в легені, кисень 

поглинається кров'ю і розноситься нею по всьому організму. Разом з кров'ю він над-

ходить до всіх його клітин і витрачається там на окислення поживних речовин, 

утворюючи вуглекислий газ і воду. Усі хімічні процеси в тваринному організмі, 

пов'язані з утворенням різних речовин, з роботою м'язів і органів, з виділенням 

тепла, можуть відбуватися тільки при наявності кисню. 

   Вміст кисню в повітрі закритих приміщень для тварин при недостатньому 

повітрообміні (вентиляції) може дуже знижуватися, що при тривалому впливі 
позначається на здоров'ї і продуктивності тварин. Найчутливіша до зниження в 

повітрі кисню птиця. При концентрації кисню в приміщеннях до 18% у неї 

з'являються ознаки порушення дихання (задишка).  

   Вуглекислота (вуглекислий газ) утворюється при горінні, окисленні органічних 

речовин, виділяється з грунту, при окислювальних процесах у тканинах організму, 

звідки вона надходить у кров, а потім видаляється під час видиху через легені. 

Збільшення концентрації вуглекислоти в крові у ссавців призводить до збудження їх 

дихального центра. Дихання при цьому стає швидким і більш глибоким, що сприяє 

повнішому виділенню вуглекислоти з крові. У птиці внаслідок нагромадження 

вуглекислоти в крові дихання не тільки не прискорюється, а, навпаки, затримується 

і навіть припиняється. Тому в приміщенні для птиці постійно має бути набагато 
більше свіжого повітря (з розрахунку на 1 кг маси), ніж для ссавців. У приміщеннях 

для тварин, де немає вентиляції, вуглекислий газ може нагромаджуватися в значно 

більших кількостях, бо у видихуваному повітрі його 4,2%. 

   Вуглекислоти багато надходить у повітря приміщення, якщо воно обігрівається 

газовими горілками. Тому в таких приміщеннях мають бути встановлені більш 

потужні вентиляційні установки. 

   Максимально допустима кількість вуглекислоти в повітрі тваринницьких 

приміщень — не більше 0,25%.  

   Окису  вуглецю (чадного газу) в атмосферному повітрі немає. Однак під час роботи 

у приміщеннях для тварин техніки (трактори, кормороздавачі, бульдозери) він 
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виділяється з вихлопними газами. Окис вуглецю — дуже сильна  отрута для тварин і 

людини. Він. сполучається з  гемоглобіном крові, через що останній вже не може 

переносити  кисень з легенів у тканини. Отруйна дія починає проявлятися вже при 

нагромадженні 0,4—0,5 мл окису вуглецю в 1л повітря.  

   Гранично допустима домішка вуглецю в повітрі приміщень  не більше 0,2 мл/л. 

   Аміак в атмосферному повітрі буває рідко і в невеликих  кількостях. У 

тваринницьких приміщеннях аміак утворюється  внаслідок розкладання сечі, гною, 

підстилки, осаду в  погано провітрюваних каналізаційних спорудах. Особливо  часто 

аміак нагромаджується в приміщеннях, де погано працюють вентиляційні споруди, 

не утримується в належній  чистоті підлога, немає підстилки. Постійне вдихання 
повітря навіть з невеликою домішкою аміаку (0,1 мг/л) несприятливо 

позначається на здоров'ї тварин. Аміак, розчиняючись на слизових оболонках 

верхніх дихальних шляхів і кон'юнктиви, подразнює їх, крім того, він 

рефлекторно зменшує глибину дихання, отже,  і вентиляцію легенів. В 

результаті у тварин виникають кашель, сльозотеча, бронхіт, кон'юнктивіт, а 

також спазми голосової щілини, трахеї, набряк легенів. При запальних 

процесах дихальних шляхів знижується і здатність слизових оболонок 

протистояти проникненню мікроорганізмів. У крові аміак сполучається з 

гемоглобіном і перетворює його в лужний гематин, який не може поглинати 

кисень під час дихання, тобто настає кисневе голодування.  

   При вдиханні повітря з великим вмістом аміаку уражується центральна  
нервова система. Тварина непритомніє, у неї з'являються судороги, 

припиняється дихання, вона може загинути.  

   Максимально допустима концентрація аміаку в повітрі приміщень — 0,02% 

мл/л. 

Сірководню у вільній атмосфері немає. Він дуже токсичний. 

Утворюється в процесі гниття білків, що містять сірку. У приміщення може 

проникати з погано влаштованих гноєзбірників. Вдихання невеликої кількості 

цього газу (0,015% мг/л) спричиняє запалення слизових оболонок, кисневе 

голодування організму, а у великих концентраціях — порушення діяльності 

нервової системи (параліч дихального центра і центра, який керує скоро-

ченням кровоносних судин). Вміст у вдихуваному повітрі 1 мг/л сірководню 

може зумовити швидку загибель тварини, а тривала дія незначної домішки 
його — хронічне отруєння, яке виявляється в загальній слабості, порушенні 

травлення, запаленні дихальних шляхів, зниженні продуктивності. 

 

Фізичні властивості атмосферного повітря  

і вплив його на організм тварини 
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   З фізичних властивостей повітря велике значення для життя, здоров'я і 

продуктивності тварин мають його температура, вологість, рух, домішки пилу 

і мікроорганізмів, її також промениста енергія. 

   Зміни фізичних властивостей повітряного середовища — погодні умови — 

значно впливають на організм тварин. Вони викликають пристосувальні 

реакції організму щодо збереження нормальної температури тіла, рівня обміну 

речовин і функцій органів і тканин.  

   При поступових змінах температури, вологості і швидкості руху повітря, а 
також світлового режиму відбувається тренування пристосувальних реакцій 

організму, тобто його «загартовування». Такий організм краще витримує різкі 

зміни погоди. Зніжені тварини, „незагартовані” не можуть швидко змінити 

свої функції в нових умовах, що призводить до захворювань і різкого 

зниження продуктивності їх.  

   Погодні умови протягом тривалого часу визначають клімат місцевості. 

Різноманітність клімату залежить від географічного положення місцевості, 

рельефу поверхні (гірський, рівнинний та ін.), відстані до великих водних 

поверхонь (морів, океанів, великих водосховищ, озер, заболочених територій), 

від кількості променистої енергії сонця, від руху повітряних мас та інших 

факторів. Організм тварин, які тривалий час живуть у певних кліматичних  

умовах, пристосовується до їх впливу. При переміщенні в нові місцевості з 
іншим кліматом їм потрібен деякий період для акліматизації. У цей період 

тварин треба особливо доглядати, забезпечити їх повноцінною годівлею і 

утримувати в добрих умовах. 

   Умови повітряного оточення, які створює людина для сільськогосподарських 

тварин у закритих приміщеннях, називають мікрокліматом. У зоогігієні вивчають 

вимоги тварин до умов мікроклімату, а також способи і прийоми створення його в 

тваринницьких приміщеннях, враховуючи, що він дуже впливає на продуктивність і 

здоров'я тварин. 

Вплив температури і вологості повітря на тварин  

   Зниження температури повітря в приміщеннях для тварин у поєднанні з 

високою вологістю і підвищеною рухомістю його навіть при цілком 

задовільній годівлі знижує молочну продуктивність корів на 30—40%, приріст 
живої маси відгодовуваних тварин — на 40—50% і молодняка — на 25—35%. 

   В організмі всіх теплокровних тварин у процесі обміну речовин постійно і 

безперервно утворюється тепло внаслідок хімічних реакцій, що відбуваються в 

організмі в процесі використання енергії  корму. Завдяки цьому у 

тварин_підтримується стала температура тіла. Поряд з утворенням тепла в 

організмі відбувається і безперервне виділення його в навколишнє повітря, так 

звана тепловіддача. Тепло витрачається і на нагрівання корму і води, що 

надходять в органи травлення, а також вдихуваного холодного повітря.  



 

 
 

11 

   Щоб захистити сільськогосподарських тварин від знижених і різко 

підвищених температур, а також від атмосферних опадів, вітру і яскравого 

сонячного проміння, будують тваринницькі  приміщення. Повітря в них нагрі- 

вається від тепла, яке виділяють тварини, а також тепла, що утворюється під 

час розкладу мікроорганізмами органічних речовин підстилки, і опалення. 

   На фізіологічні функції тварин дуже впливає і вологість повітря. 

   Повітря як в атмосфері, так і в приміщеннях для тварин завжди містить 

певну кількість водяної пари. Вологість повітря залежить від його 
температури, руху, барометричного тиску, пори року та інших умов. Вміст 

водяної пари в повітрі постійно поповнюється внаслідок випаровування води з 

поверхні морів, річок, озер, ставків, і поверхні грунту, а також внаслідок 

випаровування вологи рослинами і тваринами.  

   Ступінь насиченості повітря водяною парою визначають за показником так 

званої абсолютної вологості, тобто  кількості  грамів води у вигляді пари в 1 м3 

повітря. Найчастіше вологість повітря визначають за показником відносної 

вологості, або процентним відношенням кількості наявної у повітрі водяної 

пари абсолютної вологості до тієї максимальної кількості її, яку може 

поглинути 1м3  повітря при тих самих температурі і тиску (максимальній 

вологості). Чим вище процент відносної вологості, тим ближче вона до 

максимальної. 
    Вологість повітря має велике значення в житті тварин і рослин. При низьких 

температурах посилюється тепловіддача. Взимку у тварин, яких утримують у 

невпорядкованих сирих приміщеннях, виникають такі захворювання, як 

бронхопневмонія в молодих тварин, бронхіти і запалення легенів у дорослих, 

розлади травлення в молодняка, суглобовий і м'язовий ревматизм, запалення 

вим'я у корів. Особливо несприятливо впливає в таких умовах підвищена 

тепловіддача на молодих, хворих і виснажених тварин, які не можуть швидко 

пристосуватися (а інколи неспроможні) до підвищеної тепловіддачі. Тому в 

таких тварин частіше виявляють простудні захворювання від 

переохолодження. Крім того, підвищена віддача тепла затримує ріст і розвиток 

молодняка. У вологому повітрі довше живуть різні мікроорганізми, в тому 

числі і збудники заразних хвороб.  
    Підвищена вологість повітря при високій його температурі також 

несприятливо впливає на здоров'я і продуктивність тварин. У таких умовах 

тепло затримується в організмі. Відбувається це тому, що в навколишнє тепле 

повітря організм не може виділити надлишкове тепло, а підвищена вологість 

перешкоджає виділенню його з потом або з водяною парою при диханні. Зайве 

тепло спричинює перегрівання організму, наслідком якого буває так званий 

тепловий удар.  

   Тварини, яких утримують в теплих і сирих приміщеннях, стають в'ялими, у 

них знижується апетит і стійкість проти різних захворювань.  
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   При будь-якій температурі здоров'я сільськогосподарських тварин і їхня 

продуктивність кращі, коли в приміщені більш сухе повітря, оскільки воно е 

несприятливим середовищем для розвитку мікроорганізмів. 

Домішка часток пилу в повітрі і вплив її на тварин  

В атмосферному повітрі і особливо в повітрі тваринницьких приміщень 

постійно міститься деяка кількість пилу. Залежно від  походження розрізняють 

пил неорганічний, органічний і організований. Неорганічний пил складається з 

найдрібніших часток грунту. Органічний пил — це дрібні і найдрібніші частки 
кормів, підстилки, гною, лусочки волосся, частки верхнього шару шкіри. До 

організованого пилу належать спори грибків, квітковий пилок, різні 

мікроорганізми, яйця гельмінтів. В атмосферному повітрі переважав 

мінеральний, неорганічний пил (до 65—75%), а в повітрі приміщень — 

органічний і організований (понад 50%).  

Чим сухіше повітря І чим більша швидкість вітру, тим вищий вміст пилу в 

повітрі. Розміри пилинок бувають від часток, видимих неозброєним оком, до 

часточок, ледь помітних під мікроскопом. Чим дрібніші часточки пилу, тим 

довше вони не осідають. 

   Частки пилу в повітрі поглинають значну кількість ультрафіолетових 

променів, які відіграють величезну роль у підтриманні нормального стану 

організму. 
   Перебування тварин у запиленому приміщенні протягом короткого часу не 

завдає їм помітної шкоди, оскільки майже весь пил (від 66 до 99%) осідає на 

слизових оболонках носової порожнини, верхніх дихальних шляхів і бронхів. 

А тривалий вплив забрудненого повітря зумовлює подразнення дихальних 

органів, очей, катаральне запалення слизових оболонок. Пил, який 

нагромаджується в трахеї і бронхах (від 10 до 34%), поступово видаляється 

внаслідок руху миготливого епітелію та кашлю і потрапляє в органи 

травлення. Часточки пилу можуть ранити слизові оболонки і при інфікуванні 

ран сприяти розвитку гострих і хронічних катаральних процесів у вигляді ри- . 

ніту, ларингіту, фарингіту, трахеїту, бронхіту, бронхопневмонії і, 

затримуючись у тканинах легенів, зумовлюють хронічні запалення їх або  

розчиняються у волозі слизових оболонок і хімічно впливають на них. В овець 
пил, крім того, забруднює і псує вовну. При відкладанні пилу в легенях у них 

відбувається розростання тканини і виникає захворювання — пневмоконіоз. 

   Найбільш небезпечним для тварин е організований пил і насамперед 

збудники різних хвороб — бактерії, коки, спори і плісеневі грибки. Як 

правило, організований пил міститься в повітрі разом з неорганічними 

часточками  (прикріплюється до них). Поширення заразних хвороб через 

пил називається пиловою інфекцією. Разом з пилом в організм потрапляють 

збудники туберкульозу, сапу, спори сибірки, бацили стовбняку, гноєтворні 

коки та деякі інші патогенні мікроорганізми.  
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   Значна частина мікроорганізмів в атмосферному повітрі гине під дією 

сонячних променів і при висиханні. 

 

Тема 2. Зоогігієнічне значення променистої енергії 
 
Література: В.А.Алікаєв  Зоогігієна К.: „Вища школа” 1978р. с.18 - 22 
 
Студенти повинні знати: як впливає промениста енергія на організм 
тварин. 
 
Студенти повинні вміти: регулювати освітлення. 
 
Контроль знань: усне опитування. 
 
1. Який вплив недостатнього і надмірного сонячного світла на організм 
сільськогосподарських тварин ? 
2. Способи регулювання освітлення.  
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   З випромінюваної сонцем енергії у вигляді електромагнітних хвиль 
різної довжини до землі доходить тільки одна двомільйонна частина її і 
майже 60% цієї енергії відбивається і поглинається повітряною 
оболонкою землі. На шляху до землі цілком поглинаються найкоротші і 
найдовші хвилі, і до поверхні землі доходить тільки 1 % 
ультрафіолетових променів з довжиною хвилі 289—390 мілімікронів, 
39% видимих світлових променів з довжиною хвилі 400—780 
мілімікронів і 60% інфрачервоних променів з довжиною хвилі 760—
3000 мілімікронів. 
   Кількість сонячних променів, які затримуються атмосферою, тим 
більша, чим менше кут падіння їх на землю, тобто чим нижче до 
горизонту сонце. Організм зазнає теплової і хімічної дії сонячного 
проміння. Джерелом теплового випромінювання здебільшого є 
інфрачервоні, а хімічного — ультрафіолетові промені. Залежно від 
довжини хвилі ці промені проникають в шкіру і тканини організму 
тварин на різну глибину. Найглибше (на кілька сантиметрів) 
проникають інфрачервоні промені. Їх використовують у терапії для 
глибокого прогрівання тканин (лампи «Инфраруж») або для обігрівання 
новонароджених і молодих тварин. Світлові промені проникають у 
товщу на кілька міліметрів, а ультрафіолетові — тільки в шкіру на 
десяті частини міліметра.  
   Дуже важливий і різноманітний вплив сонячного світла на тварин. 
Його промені подразнюють зоровий нерв, а також чутливі нервові 
закінчення в шкірі і слизових оболонках. Крім того, вони збуджують 
нервову систему і ендокринні залози і через них діють на весь організм. 
Під впливом сонячного освітлення у тварин посилюється активність 
окислювальних ферментів, поглиблюється дихання, вони поглинають 
більше кисню і виділяють більше вуглекислоти і водяної пари. У 
периферичній крові збільшуються кількість еритроцитів і гемоглобіну. 
Посилюється також перетравлювання корму і відкладання в тканинах 
білка, жиру і мінеральних речовин. Однак при дуже сильному 
освітленні спостерігають протилежне, тому відгодовуваних тварин 
рекомендується утримувати в помірно освітлених приміщеннях.  
   Під впливом ультрафіолетового проміння в шкірі тварин утворюється 
з провітаміну 7-дегідрохолестерину вітамін D3 який запобігає 
захворюванню молодняка на рахіт і різним порушенням обміну кальцію 
і фосфору в дорослих тварин. Ці промені мають бактерицидну дію, 
тобто властивість убивати бактерії, але вони не проникають, крізь 
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звичайне віконне скло. Отже, пряме сонячне світло є безплатним і 
надійним природним дезінфектором. У теплі літні дні треба відкривати 
вікна і двері в тваринницьких приміщеннях, частіше виносити на сонце 
інвентар і предмети догляду за тваринами. 

Коли не вистачає світла, організм перебуває в стані світлового 
голодування, що дуже позначається на обміні речовин. В результаті у 
тварин значно знижується продуктивність і опірність хворобам, погано 
загоюються рани, виникають захворювання шкіри, затримується охота в 
самок, відстає в рості молодняк. Тому напровесні, в зв'язку з 
ослабленням захисних сил організму внаслідок різкого зниження 
інтенсивності сонячного освітлення у попередні зимові місяці, у тварин 
збільшується кількість захворювань органів дихання, спостерігається 
поширення деяких інфекцій та ін. 
   У північних, північно-західних, північно-східних районах  із загальної 
річної кількості ультрафіолетових променів 80—90% їх припадає на 
пасовищний період і тільки 10—20% — на весь стійловий сезон. 
Звичайно світлове голодування в цей період відчувають усі тварини. 
Тому в зимові місяці тварин регулярно виводять на прогулянки під 
відкритим небом в найбільш сонячні години дня. У приміщенні роблять 
достатню кількість вікон. Дуже рідко світлове голодування 
спостерігається у великої рогатої худоби при безприв'язному 
утриманні, а в свиней — при великогруповому вільнови- гульному 
утриманні. 
   Велике значення в запобіганні світловому голодуванню має штучне 
ультрафіолетове опромінювання ртутно- кварцовими лампами ПРК.-2, 
ЗУВ-ЗО та ін. Опромінювати тварин рекомендується з жовтня по 
квітень включно через два дні на третій. Привчають їх до цього 
поступово. Починають опромінювати з 1/4 рекомендованої дози і 
протягом 10—15 днів доводять її до повної. Опромінювати кожну групу 
тварин треба в один і той самий час (для зручності краще скласти 
графік опромінювання кожної групи). Якщо в господарстві є 
стаціонарні установки, їх краще розміщувати над годівницями або над 
стійлами для тварин. Пересувні установки доцільно встановлювати в 
неробочих проходах або використовувати їх під час перерв у роботі 
обслуговуючого персоналу. Режим опромінювання, дозування і 
послідовність його проведення контролюють ветеринарні спеціалісти. 
Працівникам, що обслуговують тварин під час опромінювання, треба 
додержувати відповідних застережних заходів (носити темні окуляри, 
бути на певній відстані від ртутно- кварцових ламп та ін.). 
   Від дуже яскравого сонячного світла, до якого тварини  не звикли, у 
них можуть бути сонячні опіки, а інколи при  тривалій дії інфрачервоних 
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променів і сонячний удар. В останньому випадку перегрівається 
головний мозок, що 
спричинює прилив великої кількості крові до мозку і його оболонок, 
розрив кровоносних судин і крововилив у мозок, набряк мозку; у тварин 
спостерігається збудження, прискорене серцебиття і швидке дихання, 
судороги, можлива смерть.  
   Для захисту тварин від сонячного удару влаштовують тіньові навіси 
або використовують тіні дерев, відміняють важкі роботи на конях у 
жаркі години дня. 
   В дуже сонячні дні на шкірі тварин Можливі ураження  у вигляді 
дерматитів. Це спостерігають при згодовуванні тваринам деяких рослин 
(гречка, звіробій, горох почечуйний. якірці і, можливо, люцерна, 
конюшина, люпин), в яких містяться  світлочутливі речовини що діють 
як каталізатори променистої енергії.  
   Крім температури повітря, вологості його, руху повітряних мас, 
барометричного тиску на організм людини і тварин дуже впливають 
іони повітря — розщеплені молекули й атоми газів під впливом таких 
іонізуючих факторів, як постійний розпад радіоактивних речовин 
грунту, космічні випромінювання, ультрафіолетове проміння сонця, 
електричні розряди в атмосфері. У вільній атмосфері завжди міститься 
певна кількість легких від'ємних аероіонів, наявність яких у достатній 
кількості підтримує нормальний стан організму. В повітрі 
тваринницьких приміщень, яке постійно містить водяну пару, пил і 
мікроорганізми, значно менше від'ємних іонів, ніж в атмосфері.  
   Тепер розроблено методи штучної іонізації повітря в приміщеннях, 
якими успішно користуються в медицині і ветеринарії для підвищення 
стійкості проти захворювань, поліпшення обміну речовин, росту і 
розвитку молодняка, а також санітарного стану повітря в приміщеннях, 
крім того, це один із способів профілактики і лікування деяких 
захворювань. 
   Іонізацію повітря широко застосовують у великих тваринницьких 
господарствах. Визначний радянський учений Л. Чижевський  розробив 
теоретичні основи використання іонізації в тваринництві і ветеринарії й 
організував  практичне застосування аероіонів. Для іонізації  повітря у 
тваринницьких приміщеннях промисловість випускає спеціальні 
апарати — іонізатори. Дозу іонів визначають за їх кількістю в 1 мл 
повітря. При користу- 
ванні іонізаторами у приміщеннях для тварин рекомендуються такі дози 
легких негативних іонів в 1 мл: для       корів —300 тис. при тривалості 
сеансу 5 год на добу, длятбугаїв-плідників — 350 тис. і 10 год, для 
свиней — 300 тис. і 1—2 год, для курок-несучок — 250 тис. і 3—5 год, 
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для курчат — 25 тис. і 4 год. Після 30—60 днів дії іонізації роблять 
перерву на 20 днів, а потім повторюють курс з тим самим дозуванням.  
   У природі є радіоактивні речовини, які потрапляють в організм тварин 
з вдихуваним повітрям, але загальна доза їх незначна і не впливає на 
здоров'я і продуктивність. При використанні в техніці і наукових 
дослідженнях атомної енергії можливі забруднення атмосфери, грунту і 
води. Щоб запобігти їм, треба суворо додержувати правил і норм 
роботи з радіоактивними речовинами. 
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Тема 3. Способи очищення і знезараження води  
 
Література: В.А.Алікаєв  Зоогігієна К.: „Вища школа” 1978р. с.49 

- 50 
 
Студенти повинні знати: Знати способи очищення і 

знезаражування        води. 
 
Студенти повинні вміти: очищати і знезаражувати воду. 
 
Контроль знань: усне опитування. 
 
1. Які є способи знезаражування води? 
2. Як очищають воду? 
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   Недоброякісну воду піддають відповідній санітарній обробці. Для 
цього її відстоюють у спеціальних басейнах, де осаджуються більщ-
менш крупні часточки і мікроби. Часто після відстоювання воду 
фільтрують крізь шар піску і щебеню (гравію), щоб звільнити її від 
дрібних домішок, колоїдних часточок і мікробів. Іноді, щоб очистити 
воду і поліпшити її якість, завислі часточки осаджують за допомогою 
спеціальних хімічних речовин коагулянтів. Як коагулянт звичайно 
використовують сірчанокислий глинозем, рідше вапно, калійно-
алюмінієвий галун і сірчанокисле залізо. їх додають у вигляді порошку 
або 2—5%-ного розчину в кількості від 50 до 150 мг на 1 л води. При 
додаванні коагулянту випадає пластівчастий осад, який тягне за собою 
майже всі завислі часточки, а з ними й більшість мікроорганізмів, в 
результаті чого вода стає прозорою, безбарвною і значно знезараженою. 
   Знезаражування води. Воду знезаражують кип'ятінням або хімічними 
речовинами; найбільш поширене хлорування. Використовують вільний 
газоподібний хлор або 1 %-ний розчин хлорного вапна. 
   Дозу активного хлору визначають за ступенем забруднення води: від 
0,5 до 2,5 мг/л (інколи більше). Час дії його на воду також різний: від 

15—20 хвилин до 1—2 годин. Крім того, доза активного хлору і час 

контакту залежать від кількох причин: а) хлорпотреби води; б) наявності 
«водних» інфекцій; в) терміновості знезаражування води та ін. Хлорована 

вода не повинна мати запаху і смаку хлору. При достатньому знеза-

ражуванні води в ній після хлорування має залишатись хлору до 0,2 мг/л, а в 
польових умовах навіть до 0,4—0,5 мг/л. 

   Хлорне вапно складається з кальцію хлориду, кальцію гіпохлориту і 

кальцію окису гідрату. Активна частина її — кальцій гіпохлорит — 

Са(ОСl)2. Іон ОСІ розкладається на хлор і кисень, які в момент 
виділення діють стерилізуюче. Співвідношення зазначених складових 

частин у хлорному вапні нестале. Під впливом вуглекислого газу, 

вологи, світла і високої температури хлорне вапно швидко 
розкладається, тому перед застосуванням обов'язково треба перевірити 

вміст у ньому активного хлору (в %). У свіжому препараті має бути не 

менше 35—32% активного хлору. Якщо його вміст менше 20%, то таке 

хлорне вапно для знезаражування води непридатне. Тепер для 
знезаражування питної води використовують ультрафіолетове проміння, 

для цього сконструйовані пристрої УОВ-5Н і ОВ-АКХ-1. 
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Тема 4. Профілактика захворювань пов'язаних з неповноцінною 
годівлею 

 
Література: В.А.Алікаєв  Зоогігієна К.: „Вища школа” 1978р. с.66 

- 72 
 
Студенти повинні знати: вплив на організм неповноцінної годівлі. 
 
Студенти повинні вміти: організовувати повноцінну годівлю. 
 
Контроль знань: усне опитування. 
 
1. Яка профілактика порушень білкового обміну? 
2. Що розуміють під авітамінозами? 
3. Що розуміють під гіповітамінозами? 
4. Як запобігти а- та гіповітамінозам? 
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   Правильний режим годівлі сприяє підвищенню стійкості організму 
тварин проти різних інфекційних та інвазійних захворювань і запобігає 
порушенню обміну речовин. У профілактиці захворювань, крім 
повноцінності раціонів і безперебійної годівлі, велике значення має 
задоволення повної потреби організму тварин у перетравному протеїні, 
мінеральних речовинах і вітамінах. 
   Нестача в раціонах тварин протеїну (якщо їх неправильно складено 
або вони не містять потрібної кількості сіна, особливо бобового, і 
концентрованих кормів) призводить до порушення обміну речовин, 
виснаження, дистрофії і в тяжких умовах до зниження опірності 
захворюванням і навіть до загибелі тварин.  
   Якщо раціон містить надмірну кількість концентрованих кормів, це 
може бути причиною глибокого порушення обміну речовин; крім того, 
у молочних корів може привести до захворювання на ацетонемію, в 
овець — викликати кетонурію; у тварин знижується опірність 
інфекційним захворюванням, порушується функція статевого апарату, 
виникає яловість. 
    Профілактика порушень білкового обміну полягає в правильному для 
всіх тварин балансуванні кормових раціонів, які б містили перетравного 

протеїну або білка відповідно до встановлених зоотехнічних норм. У 

великих господарствах при недостатньому вмісті в раціонах протеїну 
великій рогатій худобі і вівцям згодовують синтетичну сечовину — 

карбамід. Під впливом фермента уреази, що утворюється в рубці, 

сечовина розкладається там на аміак і вуглекислий газ. Аміак разом з 
іншими складовими частинами кормів засвоюється мікроорганізмами 

рубця, які утворюють з нього повноцінний білок мікробних клітин. Ці 

мікроорганізми разом з кормом надходять з рубця в сичуг і кишки, де вони 

переварюються, і білок, що міститься в них, добре засвоюється тваринами. 
Сечовина не шкідлива тільки при правильному згодовуванні її (заміна 

сечовиною не більше 1/5 частини потрібного за нормою протеїну, старанне 

перемішування з кормом, правильний зоотехнічний розрахунок дози 
сечовини, яку вносять в силосну зелену масу, особливо кукурудзи, або в 

комбікорми). 

   Дуже важливо враховувати в раціонах жуйних певне співвідношення 

легкозасвоюваних цукрів і протеїну. Оптимальним вважають таке 
співвідношення, коли на 1 г перетравного протеїну припадає 0,8—1,5 г 

цукрів. Цукор в організмі дуже впливає на здоров'я, продуктивність 

тварин і якість молока, а також на використання організмом каротину, 
мінеральних солей і протеїну раціону. Особливо треба стежити за 
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цукрово-протеїновим співвідношенням у раціонах кормів при 

силосному і концентратному типах годівлі, а також у період переходу 
від стійлового утримання до пасовищного. 
   Досить часто зустрічаються захворювання тварин внаслідок нестачі (а 
іноді й надлишку) и раціонах деяких мінеральних речовин. Здебільшого  
такі захворювання пов'язані з порушенням обміну кальцію, фосфору, 
натрію, калію, магнію, заліза, сірки, хлору, а також деяких 
мікроелементів (йод,-кобальт, цинк та ін.). На обмін речовин впливає і 
співвідношення в раціоні окремих елементів або груп їх співвідношення                                                                                                                                                               
кальцію і фосфору, натрію і калію, катіонів К+,Са2+,Мg2+,N2+  що 
реагують як луги, і аніонів Р,S I Cl що реагують як кислоти).  
   При недостатньому вмісті в раціонах фосфору, кальцію, вітаміну D, а 

також при світловому голодуванні тварин порушуються функції нервової 

системи, серцева діяльність, всмоктування кишечником жирів і вуглеводів, 

виникають захворювання кісткової тканини, погіршується здатність крові 
зсідатися. Молоді тпарини захворюють на рахіт та остеомаляцію, лизуху, 

порушуються функції статевих органів, знижується молочна продуктивність 

і жива маса. Профілактиці цих захворювань сприяють правильно складені 
раціони. Кальцій і фосфор вводять у раціон у вигляді мінеральних домішок 

(тонкомелена крейда, кісткове борошно, трикальційфосфат, 

дикальційфосфат, фосфорнокислий натрій, фосфорнокислий амоній, 
травертин, сапропель, черепашкове борошно та ін.). 

   Нестача в раціонах натрію і хлору призводить до порушення в організмі 

осмотичних процесів, зниження апетиту, живої маси, молочної 

продуктивності, знесилення, пригнічення нервової системи. Оскільки 
рослинні корми завжди багаті на калій, але бідні на натрій, в раціони всіх 

травоїдних тварин треба добавляти кухонну сіль у кількостях, визначених 

зоотехнічними нормами. Великій рогатій худобі, вівцям і коням кухонну 
сіль лизунець або у вигляді спеціально приготованих брикетів кладуть у 

годівниці. 
   Залізо в організмі тварин бере участь у синтезі гемоглобіну, деяких 
ферментів і в окислювальних процесах. Звичайні раціони тварин 
містять достатню для організму кількість заліза. Нестачу його 
відчувають тільки молоді тварини в період молочної годівлі, особливо 
поросята у віці від 5 до 25 днів. При швидкому рості поросят для 
утворення гемоглобіну еритроцитів щодня потрібно близько 7 мг заліза. 
З молоком свиноматки вони дістають його близько 1 мг і майже стільки 
його надходить із зруйнованих еритроцитів. Отже, поросяті для 
нормального кровотворення в цей період не вистачає приблизно 5  мг 
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заліза на день. У зв'язку з цим у нього розвивається залізодефіцитна 
аліментарна анемія. 
   Для профілактики анемії поросятам дають гліцерофосфат заліза, який 
вводять у гранульований комбікорм. Крім того, останнім часом 2—3-
денним поросятам уводять внутрішньом'язово рідкі залізодекстранові 
препарати (фероглюкин, феродекс) з розрахунку, щоб у кількості 
препарату, який вводять, містилося 150—200 мг заліза.  
   Авітамінози (коли в кормах раціону зовсім немає вітамінів) у 
сільськогосподарських тварин практично не спостерігаються. Однак 
часто, особливо при стійловому утриманні, трапляються гіповітамінози 
(гіпо — мало). Вони бувають первинні, зумовлені нестачею вітамінів у 
раціоні, і вторинні, що виникають внаслідок порушення всмоктування 
їх і перетворення в кишечнику й печінці під час захворювань, при 
посиленому витрачанні вітамінів (наприклад, під час гарячки).  
   Нестача вітамінів призводить до хворобливого стану, який повільно 
розвивається. Частіше це спостерігається у молодих і 
високопродуктивних тварин при неправильно складених раціонах 
(перевантаження вуглеводнями, 
надмір білків тощо) і незадовільних умовах утримання (темні сирі і 
холодні приміщення та ін.). Гіповітамінози проявляються при 
недостатньому надходженні в організм вітамінів А, D, С і рідше — 
вітамінів групи В. 
   При гіповітамінозі А у тварин порушується зір, виникає захворювання 
гемералопія (куряча сліпота), запалення і розм'якшення рогівки, 
переродження епітеліальних клітин, сльозотеча, виділення слизу з носа, 
кашель, поноси, опухання суглобів, знижується стійкість проти 
інфекційних захворювань, особливо в молодняка. У вагітних самок при 
тривалій нестачі в раціоні каротину спостерігаються аборти, 
народження мертвого або ослабленого (гіпотрофічного) приплоду, а в 
самців-плідників—ще й погіршення якості сперми. 
   У тварин нестача каротину позначається на утворенні копитиого рогу, 
а в корів і бугаїв — рогів. Молоко, масло, яйця при поганому 
забезпеченні тварин каротином збіднюються на вітамін А і стають 
біологічно неповноцінними як продукти харчування. 
   У запобіганні гіповітамінозу А особливе значення має достатнє 
згодовування тваринам влітку зелених кормів, каротин яких покриває 
потреби організму. У коней і великої рогатої худоби він 
нагромаджується про запас у жирових відкладеннях і сироватці крові, а 
також у вигляді вітаміну А в крові й печінці. В овець і свиней літнє 
надходження каротину сприяє нагромадженню запасів тільки вітаміну 
А. У стійловий період, щоб в організм надходило достатньо каротину, в 
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раціон треба включати трав'яне борошно, сінаж, сіно (особливо бобове, 
що не втратило зеленого кольору й листочків), добрий силос, столові 
сорти  моркви, жовті гарбузи, жовті сорти кукурудзи. 
   Вітамін D (ергокальциферол) в організмі регулює обмін кальцію і 
фосфору. При нестачі їх, особливо фосфору, затримується ріст тварин, 

виникають рахіт, остеомаляція, тетанія, знижується продуктивність 

маточного поголів'я, спостерігаються післяродові ускладнення, народження 

ослабленого приплоду, а іноді й аборти. В організмі тварин вітамін D 
надходить з кормами у вигляді провітаміну ергостерину рослин. Він 

утворюєтеся також з дегідрохолестерину, що міститься в шкірі, при 

опромінюванні тварин ультрафіолетовим промінням (природним або 
штучним). 

   В основному вітамін D нагромаджується навесні і влітку, в період 

найбільшої сонячної активності й достатку зелених кормів. Взимку вітамін 
D надходить в організм тварин в обмежених кількостях з сіном, висушеним 

на сонці, силосом, дріжджованими кормами. Тому взимку тварин 

обов'язково треба прогулювати на свіжому повітрі або опромінювати 

ртутно-кварцовими лампами ПРК-2, ПРК-4, ПРК-7 і еритемними лампами 
ЭУВ-15, ЭУВ-ЗО, РЭВ-350. Особливо необхідний вітамін D для вагітних 

самок і молодняка. 

   Для лікування тварин застосовують різні препарати вітаміну D, які 
дозують залежно від клінічних проявів хвороби. З профілактичною метою 

препарати вітаміну D краще давати всередину а з лікувальною — вводити 

підшкірно або внутрішньом'язово. Завищені дози вітаміну D шкідливі. 
   Вітамін Е (токоферол) впливає на функції розмноження, регуляції 
діяльності нервової системи і поперечно-смугастої мускулатури. У разі 
нестачі його в організмі у самців спостерігаються дегенеративні зміни в 
сім'яних канальцях, порушується утворення сперматозоїдів, згасають 
статеві рефлекси; у самок у період вагітності затримується розвиток 
плоду, а також можливе розсмоктування або абортування його. Крім 
того, може бути ураження центральної нервової системи (енцефаліти) і 
переродження поперечносмугастої мускулатури. Міститься вітамін Е в 
зеленому кормі, трав'яному борошні, пророщеному зерні, сіні, сінному 
борошні, насінні олійних, зерні вівса, жита, ячменю, висівках. Введення 
цих кормів у раціон запобігає гіповітамінозу Е.  
   Вітамін С (аскорбінова кислота) бере участь у вуглеводному і 
жировому обміні, у знезараженні і виведенні з організму шкідливих і 
отруйних продуктів, у синтезі амінокислот, кровотворенні, в утворенні 
антитіл. Гіповітаміноз С у тварин знижує опірність інфекційним за-
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хворюванням. Найбільш чутливі до нестачі вітаміну С свині і коні. 
Міститься вітамін у достатній кількості в зелених рослинах. У жуйних 
тварин, кроликів і птиці синтезується мікрофлорою травних органів.  
З профілактичною і лікувальною метою в раціон тварин включають корми, 
багаті на вітамін С, а також вводять підкорми з пророщеного зерна, настою 

хвої, гідропонної зелені. 

   Гіповітамінози В спостерігаються у свиней і коней, іноді в телят і ягнят 

тільки в період молочної годівлі. Найчастіше виявляють нестачу тіаміну, 
рибофлавіну, нікотинаміду, пантотенової кислоти, піридоксину, фолієвої 

кислоти, холіну, ціанкобаламіну. У разі нестачі тіаміну у поросят . 

знижується апетит, бувають блювота, поноси, розлади серцево-судинної 
системи. Якщо поросятам згодовувати тільки коренеплоди і зернові корми, у 

них розвиваються ознаки нестачі рибофлавіну: зниження апетиту, 

сльозотеча, опухання повік, облисіння, шкірні ураження. Годівля поросят і 
підсвинків переважно кукурудзою призводить до нестачі нікотинаміду, що 

проявляється у тварин масовими захворюваннями на мокнучу екзему з 

ураженням ділянок шкіри за вухами, в паху, на черевній стінці і на нижній 

поверхні грудей, виснажливими поносами. 
   Тривала годівля поросят провареними кормами, особам по з великим 

вмістом кукурудзи, часто буває причиною недостатнього надходження в 

організм пантотенової кислоти (вітаміну В3). У поросят порушується 
нормальніш ріст, виникають шлунково-кишкові захворювання, кульгавості, 

ураження шкіри, ламкість щетини. 

   Якщо в раціонах не вистачає холіну, затримується ріст поросят, 
зменшується рухомість суглобів, особливо плечолопаткових, виникають 

захворювання печінки. Тривалі поноси в поросят при гастроентеритах, 

гастроентероколітах, колітах, а також постійна годівля їх тільки 

провареними  кормами, дефіцит у раціонах білків призводять до нестачі 
фолієвої кислоти. У поросят при цьому виявляється слабість, порушується 

кровотворення, знижується апетит, випадає щетина. 

   Як правило, гіповітаміноз ний  стан залежить від нестачі деяких вітамінів 
групи В. 

   У телят гіповітамінози спостерігаються в період молочної годівлі, коли в 

них ще не розвинуті передшлунки і не відбувається мікробний синтез 

вітамінів групи В. Такий стан можливий при запізнілому включенні в раціо-
ни сіна і соковитих кормів. У телят спостерігають поганий апетит, 

субфібрильну температуру, залежування, підвищену збудливість, судорожне 
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скорочення м'язів, швидке дихання, прискорений пульс, синюшність слизо- 

вих. оболонок, поноси, запори, бронхіти, бронхопневмонії. 
Такі телята часто захворюють на паратиф, диплококові інфекції або 

пастерельоз. 

   У лошат при гіповітамінозі В різко виражені,ознаки слабості, прискорений 
пульс, понижена температура тіла, ціаноз видимих слизових оболонок, 

ознаки анемії, некоординованість рухів. 

   Для профілактики гіповітамінозів В в раціони треба вводити корми, багаті 

на вітаміни групи В. 
   Ціанкобаламіну (вітаміну В12) немає в рослинах. Він потрібен свиням і 

жуйним тваринам, особливо для утворення імунітету після щеплень. В 

жуйних тварин він синтезується мікрофлорою рубця при наявності кобальту, 
який входить до складу молекули вітаміну: Молоді тварини (поросята, 

телята і ягнята) дістають ціанкобаламін з молоком, відвійками, молочною 

сироваткою, рибним- і м'ясним борошном. Велике значення у профілактиці 

нестачі вітаміну В12 має згодовування пропіоново-ацидофільної бульйонної 
культури — ПАБК, біовіту-40 або біовіту-80, сапропелю (озерного мулу), 

сухого залишку водоочисних станцій. 

   У районах з піщаними, підзолистими і торфовими грунтами, в яких 
постійно не вистачає кобальту, з профілактичною метою цей мікроелемент 

доводиться давати вівцям, козам і великій рогатій худобі у вигляді міне-

ральної добавки — хлористого кобальту (по 2—10 мг кожній тварині через 
день). При наявності кобальту відбувається синтез вітаміну В12, що діє 

різносторонньо (поліпшення кровотворення і утворення гемоглобіну, 

вуглеводного обміну, збільшення поживної цінності рослинних білків та ін.). 
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Тема 5. Вентиляція тваринницьких приміщень  
 
Література: В.П.Мазуренко та інші  Тваринництво, зоогігієна і 

ветеринарна санітарія К.: „Вища школа” 1995р. с.304 - 305 
 
Студенти повинні знати: системи вентиляції. 
 
Студенти повинні вміти: забезпечувати обмін повітря у 

тваринниць- 
ких приміщеннях. 
 
Контроль знань: усне опитування. 
 
1. Які є системи вентиляції? 
2. Від чого залежить інтенсивність вентиляції? 
3. На чому ґрунтується природна вентиляція? 

          4. Хто веде нагляд за правильним влаштуванням та експлуатацією 
вентиляційних споруд. 
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   Всі тваринницькі (приміщення мають бути забезпечені надійною 
системою вентиляції для заміни забрудненого повітря свіжим. Це треба 
робити з метою забезпечення сприятливого для тварин повітряного 
середовища, оптимального мікроклімату. Якщо в приміщеннях для 
тварин недостатній повітрообмін, то в повітрі нагромаджується 
надлишок тепла, водяної пари, пилу й мікроорганізмів, а також 
шкідливих газів(NH3,H2S та ін.) 
   Інтенсивність вентиляції приміщень залежить від виду і кількості 
тварин, їхньої живої маси, продуктивності, фізіологічного стану тощо. 
   Для забезпечення нормального повітрообміну у практиці господарств 
застосовують природну або штучну (механічну) вентиляцію. Інколи 
вдаються до комбінованої вентиляції. 
   Вентиляція природним переміщенням повітря грунтується на тому, 
що повітря надходить у приміщення і виводиться з нього внаслідок 
різниці температур і маси зовнішнього і внутрішнього повітря, а також 
тиску вітру. Основними будівельними конструкціями її мають бути 
витяжні труби й припливні канали. Ефективність повітрообміну при 
цьому залежить від правильності влаштування і площі поперечного 
перерізу витяжних і припливних каналів. 
   Витяжні труби виводять вище від гребеня покрівлі. Загальна висота їх 
має становити 4—6 м. Труби обладнують дефлекторами, їхні стіни 
роблять щільними, гладенькими і добре утепленими. Верх витяжної 
труби над гребенем покрівлі виводять 60—80 см заввишки і накривають 
кришкою з дефлектором для того, щоб запобігти потраплянню опадів і 
посиленню тяги. 
   Припливні канали розміщують у верхній частині поздовжніх стін у 
шаховому порядку між вікнами і роблять їх прямокутними. Площа 
поперечного перерізу припливних каналів має становити 70—80 % 
площі перерізу витяжних труб. 
   Найбільш поширеною у звичайних господарствах є припливно-
витяжна система вентиляції. Ця система вентиляції має витяжні труби 
розміром 40х40, 60х 60 см і припливні канали 20х 20 см.  
   Вентиляційні установки (природні й штучні) потребують постійного 
нагляду. У господарствах не завжди приділяють цьому питанню 
належну увагу, тому ефективність їхньої роботи різко знижується. 
Зооветспеціалісти і технічні працівники повинні наглядати за пра-
вильним влаштуванням і експлуатацією вентиляційних споруд з 
урахуванням відповідного стану мікроклімату в приміщеннях.  
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Тема 6. Опалювання тваринницьких приміщень  
 
Література: В.А.Алікаєв Зоогігієна К.: „Вища школа” 1978р. с.104 

- 105 
 
Студенти повинні знати: способи опалення тваринницьких 

приміщень 
 
Студенти повинні вміти: забезпечувавти температурний режим у  
тваринницьких приміщеннях. 
 
Контроль знань: усне опитування. 
 
           1. Які є способи опалення тваринницьких приміщень?  
           2. Для яких статево-вікових груп підігрівають повітря? 
           3. Яке обладнання використовують для обігрівання              

тваринницьких приміщень? 
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   Обмін повітря в приміщеннях для тварин через вентиляційні труби 
обов'язково треба контролювати, особливо взимку, щоб внутрішня 
температура в ньому була сталою.  
   У холодні пори року втрати тепла у приміщеннях для тварин 
перевищують надходження його, тому тут треба встановлювати 
опалювальні пристрої. Особливо вони потрібні в родильних 
відділеннях, телятниках-про- філакторіях, приміщеннях для молочних 
телят, свинарниках-маточниках в період опоросів, свинарниках для 
відлучених поросят, у тепляках вівчарень для зимового ягніння, в 
доїльних залах. 
   Раніше в тваринницьких приміщеннях було місцеве пічне опалення, 
інколи використовували вогневі, парові, водяні або електричні 
калорифери, які подавали в приміщення підігріте сухе зовнішнє 
повітря. 
   Останнім часом великого поширення набуло центральне (парове, 
водяне) опалення тваринницьких будівель. Джерелом тепла при цьому є 
котельні (самостійні — прифермські або комбіновані) У приміщення 
для тварин тепло надходить з нагрітою водою або парою через 
радіатори, які розміщують біля зовнішніх стін будівлі. 
   Якщо є можливість підігрівати повітря до певної температури, 
виникає потреба вентилювати його.  
   Припливне вентилювання з механічним примусовим рухом повітря у 
приміщеннях для тварин роблять часто у вигляді опалювально-
вентиляційних агрегатів (калориферів), розміщених в обох торцях 
приміщення для рівномірної подачі теплого і свіжого повітря. Від 
агрегатів інколи відводять розподільні короби і канали, по яких чисте 
повітря надходить в усі частини приміщення.  
   У теплу погоду припливна вентиляція нагнітає повітря без 
підігрівання. 
   Для обігрівання і вентилювання повітря в родильних відділеннях, 
телятниках-профілакторіях і телятниках для телят після 

профілакторного періоду влаштовують припливну вентиляцію з 

підігрівом зовнішнього повітря в припливно-опалювальних шафах. 
Всередині шафи розміщують ребристі труби центрального опалення або 

труби, що підводять гарячу воду від котельні кормоцеху, і підігрівають 

чисте повітря, яке надходить через зовнішній отвір їх. З шафи підігріте 
повітря подається в приміщення електровентилятором. 

   Тепер промисловість виготовляє для потреб тваринництва 

вентиляційно-опалювальне устаткування серій «Климат», яке дає змогу 

автоматично регулювати повітрообмін і температурний режим у 
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приміщенні. Крім того, випускають електрокалорифери КФС, СТД, вен- 

тиляційно-опалювальні агрегати АСД-5, теплогенератори ТГ-75, ТГ-
150, газо-опалювальні горілки, вентиляційні установки ПВУ-4,6 і ПВУ-

9. Вентиляційні агрегати, а також щити керування ними розміщують у 

спеціальних камерах, ізольованих від приміщень для утримання  тварин. 
   Для локального обігріву повітря, особливо у приміщеннях для 
молодняка, звичайно застосовують інфрачервоні лампи типу ЗС-З, а 
якщо є газ,— газові горілки інфрачервоного випромінювання типу 
ГИИ-19А. 
   Укорівниках з безприв'язним утриманням худоби на глибокій 
підстилці, а також у корівниках південних районів, де температура 
зовнішнього повітря не буває нижче 20°, опалення не влаштовують.  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
32 

Тема 7. Утримання тварин 
 
Література: А.В.Дудаш та ін. Основи ветеринарної медицини та 

загального тваринництва К.: „Аграрна освіта” 2001р. с.96 - 98 
 
Студенти повинні знати:  системи і способи утримання тварин.  
 
Студенти повинні вміти: утримувати таварин. 
 
Контроль знань: усне опитування. 
 
           1. Які є системи утримання ВРХ? 
           2. Які є способи утримання ВРХ? 
           3. Які є системи утримання свиней? 
           4. Які є системи утримання овець? 
           5. Які є системи утримання птиці? 
           6. Як утримують коней? 
           7. Як утримують кролів та звірів? 
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   Відповідно до природно-кліматичних і організаційно-господарських 
умов застосовують стійлову, стійлово-пасовищну, стійлово-табірну та 
потоково-цехову системи утримання великої рогатої худоби. Кожна має 
прив'язний і безприв'язний способи утримання. 
   Прив'язне утримання передбачає закріплення кожної тварини за 
певним скотомісцем з допомогою прив'язування. Для цього 
застосовують переважно ланцюги. Скотомісце для корів і нетелей має 
бути шириною 1,2 і довжиною 1,8...2,0 м з годівницею і сечогнойовим 
каналом. За прив'язного утримання тварин щодня, на кілька годин, 
випускають на вигульні майданчики або доріжки, а влітку на - 
пасовище. 
   Перспективним є безприв'язне утримання, яке може бути вільно- 
вигульним (на глибокій підстилці) і боксовим. Довжина боксу - 
1,9...2,1, ширина - 1... 1,2 м. Підлога в боксах переважно дерев'яна. В 
одній секції слід тримати ЗО...60 тварин. 
   У скотарстві існують і комбіновані системи утримання. Прикладом є 
потоково-цехова система виробництва молока, яка грунтується на 
фізіологічному підході до утримання тварин. Відповідно до 
фізіологічного стану корів утримують у цехах сухостою, отелення, 
роздою та осіменіння, виробництва молока. У цеху сухостою 
застосовують безприв'язний спосіб, отелення - прив'язний без надання 
вигулу і моціону, роздою і осіменіння прив'язний із забезпеченням 
влітку пасовищем, а взимку - вигулом і моціоном, виробництва молока 
- будь-який відпрацьований у господарстві спосіб.  
   Для вирощування телят у профілакторний період застосовують 

індивідуальні клітки. їх розміщують у приміщеннях легкого типу, поділених 
на окремі секції по 20 голів. Особливу увагу звертають на те, щоб не було 

протягів. Доброякісні результати одержують при вирощуванні телят- 

молочників на свіжому повітрі в індивідуальних клітках - будиночках 
площею 6м. Найефективнішим вважаюсь спосіб штучного випоювання з 

банки з соскою. Телят випоюють не рідше трьох разів на день чистим, 

свіжовидоєним, теплим (35 °С) молозивом (молоком). 

   У свинарстві використовують вигульну і безвигульну системи утримання. 
Першу практикують у регіонах з теплим кліматом. Вона поділяється на 

станково-вигульну і вільно-вигульну. В індивідуальних станках площею 

5...5,7м утримують глибокопоросних, підсисних свиноматок з поросятами, 
кнурів-плідників, а в групових (площа лігва на голову 2м2) - холостих і 

свиноматок із встановленою поросністю, ремонтних кнурів. Норма площі 

вигулу для кнурів і свиноматок - 10м, ремонтного молодняку - 1,5, 
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молодняку на відгодівлі - 0,8 м. Вигульні майданчики роблять з твердим 

покриттям. 
   Вільно-вигульне утримання застосовують для холостих і легкопоросних 

свиноматок, відлучених поросят, ремонтного і відгодівельного молодняку. 

Для вільного виходу тварин із приміщення у поздовжніх стінах обладнують 
лази. 
   При всіх системах утримання (пасовищно-стійлова, пасовищна та ін.) 
поголів'я овець розділяють на отари, розміри яких залежать від 
природно- кліматичних та економічних умов різних регіонів. 
Наприклад, розмір отар вівцематок і ярок у зоні Степу складає 600...800 
голів, Лісостепу і Полісся - 400...600, а в гірських районах Карпат - 
лише 300...400 голів. Від цього залежить і розмір вівчарень. Найкращі 
вівчарні - прямокутної форми, завширшки 18...24м. Вони не 
опалюються. З південного боку вівчарні будують зимовий баз із 
розрахунку 4...5м2 на одну вівцематку. 
У стійловий період овець розміщують по секціях з розрахунку 1,5..,2м2 

площі на одну голову. У маточних господарствах роблять тепляки 
(родильні приміщення). Для профілактики паразитарних захворювань 
влаштовують спеціальні ванни завдовжки 3...5 м, завширшки 0,5...0,6 м, 
глибиною при вході - 1,2 м, а при виході - 0,8м. 
   У конярстві застосовують, в основному, утримання в стайнях, зрідка - 
у табунах (пасовищне). У стайнях коней утримують  індивідуально в 
денниках або групами. У денниках площею 12...16м2 утримують 
жеребців, підсисних кобил із лошатами, відлучених лошат. Робочих 
коней переважно утримують у стійлах, розрахованих на пару чи одну 
тварину (1,7x3 м). Молодняк розміщують у секціях  групами по 10...20 
голів. Стійла обладнують зручними годівницями і напувалками. При 
табунному утриманні коней слід обладнувати бази з розколами. Вони 
потрібні для поділу коней на окремі групи (косяки), виділення хворих і 
здійснення зооветеринарних заходів. 
   Тривалість робочого дня для коней становить 8 год, після чого їм 
надають 2...3 год для відпочинку та годівлі. При більш тривалій роботі 
роблять дві додаткові перерви по 40...60 хв, під час яких коні 
відпочивають і поїдають грубі корми. Перед кожною перервою в роботі 
коней напувають. Це роблять і в кінці обідньої перерви. Не можна 
ставити в стайню гарячих від швидкої їзди коней. Останній відрізок 
часу треба проїхати кроком. У холодних стайнях тварин накривають 
попонами. Після концкормів не можна відразу пускати коня в роботу, 
вони потребують одно- півторагодинного відпочинку.  
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   У птахівництві поширені дві основні системи утримання: на підлозі, у 
клітках. У пташниках птицю утримують на глибокій підстилці чи 
сітчастій підлозі по 4...5 голів на їм2 підлоги. На 10 курок-несучок - 
один півень, а на 5...6 курок - одне гніздо. Пташники поділяють на 
секції місткістю не більше 1000 курей. Біля пташника обладнують 
вигульні площадки (солярії) з твердим покриттям. На глибокій 
підстилці утримують і курей-бройлерів. При клітковому утриманні 
використовують одно- і багатоярусні батареї.  
Підлогу роблять з дроту з нахилом для скочування яєць.  
   У кролівництві поширено три основні системи утримання: зовніш - 
ньокліткову (у клітках просто неба), шедову і в закритих крільчатниках 
з регульованим мікрокліматом. 
   Найбільш поширена шедова система утримання. Шед - це навіс, під 
яким розміщені в один або два яруси клітки. Розміри кліток для 
дорослого поголів'я такі: довжина -1,2...1,4 м, ширина - 0.6...0,7 м, 
висота передньої стійки - 0,5, а задньої - 0,4 м. Найчастіше 
застосовують двомісні клітки. 
   Для утримання відсадженого молодняку клітки роблять 1,4м 
завдовжки з розрахунку 0,1 м на голову. Клітки обладнують 
годівницями і напувалками, а для маток - ящиками-гніздами. Між 
клітками має бути прохід шириною 1,2...1,4 м. 
   Найбільш поширеною системою утримання хутрових звірів є шедове. 
Кожна клітка повинна мати будиночок для укриття та щеніння звірів.  
   Пасовищне утримання вважають періодом одержання найвищої 
продуктивності з мінімальними витратами дешевих зелених кормів. Цей 
період розглядають і як період оздоровлення стада (наявність моціону, 
інсоляція тощо). До пасовищного утримання готують тварин і 
пасовища. 
   Кожне пасовище навесні повинно бути обстежене спеціалістами  і 
очищене від трупів, каміння, отруйних рослин, мінеральних добрив. 
Найефективнішою є загінна система випасання тварин на культурних 
пасовищах. Перед переведенням тварин на пасовище їх старанно 
оглядають. Зі стада виділяють хворих тварин і лікують їх. Проводять 
діагностичні дослідження (на туберкульоз, бруцельоз, лейкоз та ін.), 
профілактичні щепленння й дегельмінтизації. Великій рогатій худобі 
розчшцують ратиці, зрізують кінчики рогів, її обробляють проти 
личинок шкірного овода тощо.  
   Особливо важливо поступово переводити тварин на годівлю зеленими 
кормами. З цією метою щодня збільшують тривалість прогулянок і 
випасання. Перед першим випусканням на пасовище тварин 
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підгодовують грубими кормами і випасають 2...З год на день. З кожним 
днем час випасання збільшують. 
   Для овець найкращими є дрібнотравні сухі пасовища. Свиней 
випасають поблизу ферм або таборів. Для коней бажане пасовище з 
сухим, щільним і рівним грунтом та міцним травостоєм. Перед вигоном 
на пасовище коней розковують. 
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Тема 8. Догляд за кінцівками  
 
Література: А.В.Дудаш та ін. Основи ветеринарної медицини та 
загального тваринництва К.: „Аграрна освіта” 2001р. с.97  
 
Студенти повинні знати:  методику догяду за кінцівками . 
 
Студенти повинні вміти: доглядати за кінцівками. 
 
Контроль знань: усне опитування. 
 
           1. Що роблять при відростанні копитного рогу?  
           2. Що проводять для загальної профілактики копит?  
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   Кінцівки і копита (копитця) у тварин часто механічно 
пошкоджуються, забруднюються та охолоджуються, тому потребують 
постійного догляду. Під час пасовищного утримання або при вмілій 
організації активного моціону в період стійлового утримання копита і 
копитця стираються рівномірно. Якщо ж тварин утримують у стійлах 
без руху, копитний ріг відростає, а копито деформується, що 
призводить до кульгання, травматичних та запальних його 
пошкоджень^ Особливо треба стежити за копитцями у бугаїв. При 
відростанні копитного рогу його періодично підрізують і розчищають, а 
коней підковують. 
   Для загальної профілактики захворювань копит обладнують 
спеціальні бетонні ванни, які заповнюють десятипроцентним розчином 
мідного купоросу на глибину 10...12см. Через них пропускають тварин 
щодня протягом кількох днів. Ефективні також ванни із 
п'ятипроцентним розчином формальдегіду.  
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Тема 9. Стреси та запобігання їм  
 
Література: А.В.Дудаш та ін. Основи ветеринарної медицини та 
загального тваринництва К.: „Аграрна освіта” 2001р. с.97  
 
Студенти повинні знати: вплив стресів на здоров'я та продуктивність 
тварин. 
 
Студенти повинні вміти: уникати стресових ситацій для тварин . 
 
Контроль знань: усне опитування. 
 
           1. Що розуміють під стресом? 
           2. Які бувають стреси? 
           3. Які препарати використовують для профілактики стресів?  
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   Транспортування - незвичайне (стресове) явище для тварин. 
   Стрес - це напруга організму, яка виникає під дією сильного незвичайного 

подразника. У період стресу виникають значні зміни у нервовій та 
гуморальній системах, які супроводжуються виділенням великої кількості 

гормону адреналіну, і проявляються раптовим збудженням або 

пригніченням тварин. Крім транспортних є ще стреси кормові, кліматичні, 
технологічні. Найчутливіші до стресів свині та молодняк всіх видів тварин. 

   Для профілактики стресів використовують препарати, які заспокоюють 

нервову систему (транквілізатори). Це - аміназин, резорпін, хлорпомазин та 

ін. 
   Перед транспортуванням телятам рекомендується випоювати 100... 120 г 

глюкози, розчиненої в 1,5 л фізіологічного розчину. 
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Тема 10. Гігієна виробництва молока 

 
Література: А.В.Дудаш та ін. Основи ветеринарної медицини та загального 

тваринництва К.: „Аграрна освіта” 2001р. с.99  

 
Студенти повинні знати: гігієнічні вимоги до виробництва молока. 

 

Студенти повинні вміти: виробляти молоко високої якості. 

 
Контроль знань: усне опитування. 

 

           1. Які є способи доїння корів? 
           2. Якою повинна бути температура води для підмивання вим'я корів? 

           3. Скільки триває процес доїння корів? 

           4. Що роблять з молоком після доїння? 
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   Молоко одержують від корів, овець, кіз, кобил. На його якість впливають 

належний догляд за вименем, гігієна доїння тощо. Під час догляду за 
лактуючими тваринами слід дотримуватися встановленого розпорядку дня, 

оскільки у тварин швидко виробляється рефлекс на час доїння і навколишнє 

середовище. Порушення розпорядку дня призводить до функціональних 
змін і зниження продуктивності тварин. 

   Корів доять ручним або машинним способом. При ручному доїнні 

найбільш правильним є доїння кулаком. Доїти слід енергійно і рівномірно, 

чистими руками. Перед доїнням треба підмивати вим'я теплою водою 
(40...45°С) і насухо витирати чистим рушником. Під час доїння проводять 

підготовчий і заключний масаж вимені. Спочатку його злегка погладжують 

долонями рук і обережно натискують зверху вниз, а потім масажують 
легкими коловими рухами. Одночасно роблять масаж дійок. Після 

заключного масажу тварину додоюють. Процес доїння повинен тривати 5...7 

хвилин (до 12 хв) із дотриманням усіх підготовчих і заключних операцій. 

Перед доїнням з кожної дійки в окрему посудину здоюють перші струмені 
молока. Якщо у молоці виявлено якісь зміни, то корову доять руками в 

інший посуд. Доїти корів потрібно до повної віддачі молока. Неповне 

видоювання може призвести до маститу. 
   При машинному доїнні вим'я та дійки готують так само, як і при ручному. 

При цьому встановлюють контроль за частотою і режимом роботи доїльної 

апаратури: тривалість доїння - 5...6 хвилин; величина вакууму - 330...350 мм 
рт.ст., кількість пульсацій у тритактних - 50...60 за хвилину, а в двотактних - 

80... 100. 

   Після доїння молоко фільтрують через спеціальні цідилки, охолоджують, а 

при потребі й пастеризують. Теплою водою промивають доїльну апаратуру, 
а потім її обробляють протягом 10... 15 хвилин одним з миючих і 

дезінфікуючих засобів. Двічі на місяць розбираюсь всю апаратуру і кожну 

деталь промивають і дезінфікують. 
   Систематичний догляд за вименем, доїльною апаратурою, дотримання 

режиму доїння - важливий засіб запобігання захворюванням тварин і 

підвищення санітарної якості молока. 
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Тема 11. Поширення мікробів у природі та їх стійкість 

 
Література: А.В.Дудаш та ін. Основи ветеринарної медицини та загального 

тваринництва К.: „Аграрна освіта” 2001р. с.103 - 104 

 
Студенти повинні знати: способи поширення мікробів у природі. 

 

Студенти повинні вміти: боротися з патогенними мікроорганізмами. 

 
Контроль знань: усне опитування. 

 

           1. Які є способи поширення мікробів у природі? 
           2. Яке значення мікробів у природі? 

           3. Як негативно впливають мікроби на організм тварин? 

           4. Які фактори впливають на мікроби? 
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   Мікрофлора грунту різноманітна і численна. Найбільше мікроорганізмів 

міститься у верхніх шарах грунту (10...25 см). На глибині 4...6 м їх уже 
немає. У грунті мікроби виконують корисну роботу, головним чином, 

здійснюють процеси ґрунтоутворення. Але в ньому знаходяться й патогенні 

мікроби, найчастіше - збудники сибірки, правцю, кишкових інфекцій, 
туоеркульозу та деяких інших хвороб. 

   Мікрофлора повітря. Головним джерелом забруднення повітря є грунт. У 

повітря мікроби виділяють хворі люди та тварини. Найбільше забруднені 

нижчі шари повітря. Багато мікроорганізмів знаходиться у приміщеннях для 
тварин. Деякі інфекційні хвороби передаються через повітря (грип, 

туберкульоз тощо). 

   Мікрофлора води численна, тому що вода є добрим середовищем для 
розвитку мікробів. У воду вони потрапляють із грунту, пилу, повітря, 

стічних вод, відходів виробництва, трупів. Найбільше мікробів 

нагромаджується в стоячих неглибоких водоймах. 

   Мікрофлора кормів. На поверхні рослин є значна кількість мікрофлори, яка 
називається епіфітною. Вона викликає самонагрівання і гниття заготовленої 

зеленої маси. Для попередження цього рослинну масу висушують або 

консервують. У корми можуть потрапляти й збудники сибірки, паратифу, 
бешихи та деяких інших хвороб. 

   Мікрофлора шкіри складається в основному з коків, які можуть викликати 

гнійничкове її ураження. Мікрофлора є також на слизових оболонках, 
особливо - ротової порожнини й дихальних шляхів. 

   Мікрофлора травного тракту надзвичайно численна й різноманітна. 

Багато мікробів міститься у ротовій порожнині. У шлунку їх мало, бо 

кислий шлунковий сік вбиває мікроби. Мало їх в тонкому кишечнику. Дуже 
багато мікробів у рубці (10...20 млрд в 1 мл вмістимого) та товстому 

кишечнику. Особливу роль тут відіграють мікроби, які розщеплюють 

клітковину корму, утворюють білки з небілкових азотистих сполук, 
синтезують вітаміни. 

   З повітрям тварина вдихає велику кількість пилу, а разом з ним - й 

мікробів. Більшість з них залишається у дихальних шляхах. Альвеоли 
переважно стерильні, зрештою, як і інші внутрішні органи та кров. 

   На мікроби діє багато факторів зовнішнього середовища. Це вплив 

фізичних факторіє: температури, висушування, тиску, променистої енергії 

та ін. Високі температури, як правило, діють на мікроорганізми згубно, на 
чому грунтуються методи стерилізації і пастеризації. Низькі температури 
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діють на них слабо. Висушування також знищує не всі мікроорганізми. 

Сонячне світло має згубний вплив на мікроби, завдяки дії ультрафіолетового 
проміння. Вплив хімічних речовин залежить від їх природи, концентрації й 

температури розчинів, а також виду мікробів. Ці речовини називаються 

дезінфікуючими. 
   З біологічних факторів згубно впливають на мікроорганізми бактеріофаги 

й антибіотики. Бактеріофаги - це віруси, які паразитують у бактеріях і 

спричиняють їх загибель (лізис). Явище бактеріофагії специфічне.      

Антибіотики - біологічно активні речовини, що виділяються 
мікроорганізмами і грибами для пригнічення життєдіяльності інших 

мікроорганізмів (пеніцилін, стрептоміцин, тетрациклін та ін.). 

В останні роки частіше використовуються пробіотики - препарати, які 
одержують з культур корисних мікроорганізмів. При використанні з кормом 

вони сприяють утворенню в кишечнику корисної мікрофлори. 

   Згубна дія фізичних, хімічних і біологічних факторів використовується для 

знищення мікробів: стерилізація - повне знищення всіх видів і форм 
мікробів кип'ятінням, обробка парою, фламбуванням тощо; пастеризація - 

одноразове нагрівання при температурі 65...70°С і вище протягом 30 хвилин 

з наступним швидким охоледженням до 10°С; тиндалізація - дробна 
стерилізація, коли рідину прогрівають кілька днів у водяній бані при 

температурі 56...75°С протягом З0...60 хвилин. 

 
 

 

 
            
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 



 

 
 
46 

 
Тема 12. Гіпербіотичні процеси і пухлини  
 
Література: А.В.Дудаш та ін. Основи ветеринарної медицини та 

загального тваринництва К.: „Аграрна освіта” 2001р. с.108 - 109 
 
Студенти повинні знати: гіпербіотичні процеси які походять в 

організмі. 
 
Студенти повинні вміти: характеризувати гіпербіотичні процеси. 
 
 
 
Контроль знань: усне опитування. 
 
           1. Що розуміють під гіпербіозом? 
           2. Якою буває гіперторофія? 
           3. Що розуміють під регенерацією? 
           4. Що розуміють під пухлиною? 
           5. Які бувають пухлини? 
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   Гіпербіози характеризуються збільшенням маси органу в результаті 
посилення в ньому обміну речовин. До них відноситься гіпертрофія, 
регенерація й пухлинний ріст тканин. 
   Гіпертрофія - збільшення об'єму тканини чи органа за рахунок 
збільшення розміру або кількості клітин. Вона буває  фізіологічною 
(внаслідок посилення функції та покращання живлення органа) й 
патологічною (при дії незвичних або дуже сильних факторів). 
Патологічна гіпертрофія буває робочою і гормональною.  
   Регенерація - відновлення втрачених тканин шляхом розмноження і 
росту клітин. Розрізняють регенерацію фізіологічну, яка проходить 
протягом всього життя (відновлення клітин шкіри, крові тощо) і 
патологічну (репаративну) - відновлення клітин, утрачених внаслідок 
дії шкідливих факторів. Краще відновлюється сполучна тканина, гірше 
- м'язова, нервова, залозиста.  
   Пухлини - патологічне розростання тканини (новоутворення) з 
атиповою будовою, особливостями обміну речовин і безмежним 
некоординованим ростом. Проблеми новоутворень (пухлин) вивчає 
онкологія. За клінічними ознаками та прогнозом пухлини поділяються 
на доброякісні та злоякісні.  
    Доброякісні пухлини ростуть без метастазів, не проростають у 
тканини, не дають рецидивів, інтоксикацій і виснаження організму. Це - 
папіломи, ліпоми, остеоми, фіброми. Вони можуть перетворюватися у 
злоякісні пухлини. 
   Злоякісні пухлини характеризуються швидким ростом, появою 
рецидивів і метастазів, руйнуванням здорових тканин. До них належать 
саркома, карцинома (рак), міобластома тощо.  
   Існує декілька теорій походження пухлин: подразнення тканин 
фізичними і хімічними факторами; вірусна і поліетіологічна теорії. 
Загалом, суть і причини пухлин остаточно не з'ясовані.  
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Тема 13. Запалення, його ознаки і значення  
 
Література: А.В.Дудаш та ін. Основи ветеринарної медицини та 

загального тваринництва К.: „Аграрна освіта” 2001р. с.109 - 110 
 
Студенти повинні знати: значення запалення.  
 
Студенти повинні вміти: розрізняти запалення. 
 
 
 
Контроль знань: усне опитування. 
 
           1. Що розуміють під запаленням? 
           2. Причини виникнення запалення. 
           3. Які бувають запалення? 
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   Запалення - захисна реакція організму на дію патологічних факторів, 
яка супроводжується пошкодженням тканин (альтерація), змінами в 
судинах (ексудація) і розмноженням клітин (проліферація). Запалення 
знаходиться в основі багатьох захворювань і впливає на весь організм. 
Це один з найпоширеніших патологічних процесів.  
   Запалення спричинюється зовнішніми і внутрішніми факторами. 
Запальні процеси бувають асептичними (без участі мікробів) і 
септичними (з їх участю). Зовнішніми ознаками запалення є 
почервоніння, припухлість підвищення місцевої температури, 
болючість і порушення функції органа. 
   Запалення розвивається стадійно: стадія альтерації - характе 
ризується некрозом тканин і дистрофічними явищами в них; стадія  
ексудаці - починається з гіперемії, що переходить в ексудацію 
(випотівання із судиі плазми крові, ексудату), і стадія  проліферації - 
розмноження клітин, які починається з периферичної частини 
запального вдгнища, створюючі бар'єр між вогнищем запалення і 
неушкодженою тканиною.  
    Залежно від прояву цих трьох явищ розрізняють запаленн 
альтеративне, ексудативне і проліферативне. Ексудативне запалення 
мож бути: серозним - ексудат - водяниста, прозора рідина; катаральним 
- прозорому ексудаті є невелика кількість білка;  фібринозним - в ексуда' 
міститься білок фібрин. Воно буває крупозним (поверхнева 
дифтеритичним (глибоким), гнійним - характеризується 
нагромадження густого жовтуватого ексудату. Гнійне запалення буває 
обмеженим (абсце фурункул, карбункул) або розлитим (флегмона).  
Геморагічне - важка форіу запалення, при якій в ексудаті 
нагромаджується багато еритроциті Гнильне (гангренозне) - процес 
ускладнюється гнильними мікробами гнильним розпадом тканин.  
   Перебіг запального процесу може бути гострим (до двох тижнів) і 
хронічним (місяці, а іноді роки).  
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Тема 14. Препарати, що збуджують та пригнічують центральну нервову 

систему 
 

Література: А.В.Дудаш та ін. Основи ветеринарної медицини та загального 

тваринництва К.: „Аграрна освіта” 2001р. с.115 - 116 
 

Студенти повинні знати: значення препаратів, що збуджують та пригнічують 

центральну нервову систему. 

 
Студенти повинні вміти: застосовувати препарати, що збуджують та 

пригнічують центральну нервову систему. 

 
Контроль знань: усне опитування. 

 

           1. На які групи поділяють препарати, що збуджують ЦНС? 

           2. На які групи поділяють препарати, що пригнічують ЦНС? 
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Препарати, що збуджують ЦНС 

 
   Залежно від того, на який відділ ЦНС переважно діють засоби, їх 

поділяють на три головні групи: психостимулятори - засоби, що 

збуджують переважно кору головного мозку. Сюди відносяться препарати 
групи кофеїну (кофеїн, теобромін, теофілін); аналептики - засоби, що 

збуджують переважно центри довгастого мозку. До них належать препарати 

групи камфори (камфора, коразол, кордіамін) і засоби, що діють 

стимулююче переважно на спинний мозок (препарати групи стрихніну - 
стрихнін, секуринін). 

 

 
 

Препарати, що пригнічують ЦНС   

 

   Наркотичні препарати: хлороформ, ефір етиловий, хлоретил, хлорал-
гідрат. 

   Барбітурати - гексенал, тіопентал, медінал. 

   Алкоголі - спирт етиловий. 
   Снотворні засоби - барбаміл, барбітал, люмінал, радедорм. 

   Психотропні засоби: транквілізатори - діазепам (седуксен), мепротам, 

броміди - натрію і калію бромід, нейролептики - аміназин, пропазин; 
препарати валеріани. 

   Анальгетики - препарати, що послаблюють або знімають відчуття болю: 

препарати опію (морфін, кодеїн, папаверин), саліцилової кислоти (аспірин, 

салол), похідні піразолону (антипірин, амідопірин, анальгін) і аніліну 
(фенацетин, парацетамол).  
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Тема 15. Засоби, що діють у ділянці нервових закінчень. Препарати, що 

впливають на вегетативну нервову систему 
 

Література: А.В.Дудаш та ін. Основи ветеринарної медицини та загального 

тваринництва К.: „Аграрна освіта” 2001р. с.116 - 117 
 

Студенти повинні знати: характеристику засобів що  діють у ділянці 

нервових закінчень та пливають на вегетативну нервову систему. 

 
Студенти повинні вміти: застосовувати препарати що діють у ділянці 

нервових закінчень та впливають на вегетативну нервову систему. 

 
Контроль знань: усне опитування. 

 

           1. На які групи поділяють препарати, що впливають на вегетативну 

нервову систему? 
           2. Охарактеризуйте засоби, що діють у ділянці нервових закінчень. 
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Засоби, що діють у ділянці нервових закінчень 

 
   Місцево знеболюючі препарати - порушують проходження больових 

імпульсів по нервах чи пригнічують больові рецептори. До них відносяться 

анестезин, новокаїн, дікаїн, совкаїн, лідокаїн, кокаїн. 
   Пом'якшувальні - це жири і жироподібні речовини, які захищають нервові 

закінчення від механічних і хімічних подразників. До них належать вазелін, 

ланолін, гліцерин, олії соняшникова, льняна та інші, жир свинячий, 

озокерит, віск. 
   Обволікаючі (слизові) - це речовини, які розбухаючи у воді, утворюють 

колоїдні розчини. Вони захищають нервові закінчення шкіри, слизових 

оболонок, затримують всмоктування токсичних речовин, проявляють 
протизапальну дію. їх застосовують частіше всередину. Це - крохмаль, 

алтейний корінь, насіння льону, желатин. 

   В'яжучі - реагують з білками, утворюючи тонкі плівки альбумінату, які 

захищають чутливі рецептори. Вони діють протизапально, припиняють 
кровотечу. До в'яжучих засобів належать: танін, танальбін, кора дуба, трава 

звіробою, квітки ромашки, листя шавлії, нітрат вісмуту, дерматол, 

ксероформ. 
   Адсорбуючі засоби - зв'язують токсичні речовини, ендогенні гази, 

підсушують рани тощо. Це - активоване вугілля, біла глина, тальк. 

   Подразнюючі засоби. Препарати цієї групи, при нанесенні на шкіру чи 
слизові оболонки, подразнюють нервові закінчення, розширюють 

кровоносні судини, загострюють хронічні процеси тощо. До них належить 

розчин аміаку, скипідар, плоди анісу, кмину, ялівця, м'ята перцева, ментол, 

насіння гірчиці. 
   Блювотні, румінаторні та відхаркуючі засоби. Вони викликають 

посилення антиперистальтичних рухів - блювання. Залежно від дози 

блювотні засоби можна ще використати як румінаторні (посилюють роботу 
передшлунків жуйних) і відхаркувальні. До них відноситься: апоморфін, 

блювотний корінь і камінь, кореневище білої чемериці, вератрин. Як 

відхаркувальні засоби можна використати корінь алтею, листя мати-й- 
мачухи, подорожника, плоди кмину, кропу, хлорид амонію тощо.     

Румінаторні препарати використовують при атонії і тимпанії рубця, а 

відхаркувальні - при захворюванні органів дихання. 

   Проносні засоби стимулюють моторну та секреторну функції кишок. До 
них належать натрію сульфат (глауберова сіль), магнію сульфат (гірка сіль), 
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сіль карловарська, ртуті монохлорид (каломель), олія рицинова, сабур (алое), 

корінь ревеню, кора крушини, фенолфталеїн (пурген), ізофенін. 
   Гіркоти - це засоби рослинного походження, які подразнюють смакові 

рецептори, посилюють моторну функцію шлунка і кишечника, покращують 

процеси травлення при атоніях і гіпотеніях. До них належить корінь 
кульбаби, трава полину і деревію. 

   Жовчогінні засоби посилюють секрецію і виділення жовчі. Це алохол, 

оксафенамід, кукурудзяні приймочки, квіти безсмертника, препарати 

магнію. 
 

Препарати, що впливають на вегетативну нервову систему 

 
   Ця система складається з двох конкурентних у фізіологічному відношенні 

симпатичної і парасимпатичної частин. Препарати за характером своєї дії, 

поділяються на кілька груп. 

    Холіноміметики - сприяють виділенню ацетилхоліну на закінченнях 
парасимпатичних нервів, а тому вони посилюють процеси травлення та 

сповільнюють роботу серця. Це карбохолін, пілокарпін, ареколін, прозерин, 

лобелін та ін. 
   Холінолітики - блокують роботу парасимпатичної системи. Вони легко 

знімають дію холіноміметиків. Це - атропін, платифілін, спазмолітин, листя 

дурману, екстракт і настойка красавки. 
   Адреноміметики - препарати, що стимулюють роботу симпатичної 

системи. Вони посилюють роботу серця, розширюють зіницю ока, звужують 

кровоносні судини, підвищують кров'яний тиск, але зменшують секрецію 

травних залоз і вповільнюють моторику кишечника. До них належить 
норадреналін, адреналін, санорин, ефедрин, мезатон та ін. 

   Адренолітики - антагоністи адреналіну, їх використовують при слабкій 

родовій діяльності, кровотечах з матки, для видалення посліду. Це - екстракт 
маткових ріжків, ерготал, резерпін. 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

55 

Тема 16. План обстеження тварин 

 
Література: А.В.Дудаш та ін. Основи ветеринарної медицини та загального 

тваринництва К.: „Аграрна освіта” 2001р. с.124 - 126 

 
Студенти повинні знати: етапи плану обстеження тварин. 

 

Студенти повинні вміти: проводити план обстеження тварин. 

 
Контроль знань: усне опитування. 

 

           1. Що розуміють під анамнезом? 
           2. Що відносять до власного дослідження? 

           3. Як проводять загальне дослідження? 

           4. Що відносять до спеціального дослідження? 
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   Реєстрація тварин, яка проводиться за даними опитування власника, 

аналізу поданих документів та результатів огляду. Одержані дані заносяться 
в журнал реєстрації хворих тварин. Анамнез - це відомості про тварину від 

особи, яка її доглядає або від власника. При цьому збирають відомості про 

життя тварин і дані про їх захворювання. 
   Власне дослідження систем та органів, складається із двох частин: 

загального та спеціального. 

   Загальне дослідження передбачає вивчення габітусу - загального стану 

тварин положення тіла в просторі, вгодованості тощо; дослідження шкіри і 
шерстного покриву - кольору, температури, запаху, вологості, еластичності, 

чутливості; дослідження лімфатичних вузлів - величини, температури, 

болючості; обстеження видимих слизових оболонок ротової і носової 
порожнин, вагіни, кон'юнктиви очей, звертаючи увагу на їх колір, вологість, 

припухлість; аналіз результатів термометрії тощо. 

   Спеціальне дослідження - це детальне дослідження органів та систем. Його 

проводять лікарі і фельдшери ветеринарної медицини. Санітари та 
тваринники, досліджуючи серцевосудинну систему, визначають кількість 

серцевих поштовхів та частоту пульсу за одну хвилину. У тварин з лівого 

боку в діляці серця виявляють незначне коливання грудної стінки. 
Приклавши до цього місця долоню, можна відчути серцевий поштовх при 

кожному скороченні серця. Прискорення або сповільнення частоти цих 

скорочень є ознакою хвороби. Частота пульсу відповідає частоті скорочень 
серця. Пульс визначають на великих артеріях 

(зовнішній щелепній, стегновій, хвосточеревний і грудно-черевний). Потім 

досліджують носогубне дзеркало, яке у здорових тварин повинно бути  

вологим та холодним. З ніздрів може виділитися прозора слизова рідина. 
Проводять пальпацію гортані і трахеї з метою виявлення їх болючості.  

Методом перкусії визначають задню границю легень, болючість грудної 

клітки і легень. Аускультацію проводять неозброєним вухом або з 
допомогою фонендоскопа (стетофонендоскопа). Важливими ознаками 

хвороб дихальних шляхів є кашель, чхання, хрипи в легенях. 

Дослідження органів травлення проводять у такій послідовності: 
дослідження приймання корму і води; обстеження порожнини рота, глотки 

і стравоходу, черева, шлунка, кишок, застійних залоз; ректальне 

дослідження і спостереження за актом дефекації. 

У великої рогатої худоби стежать за прийомом корму і жуйкою, яка у 
здорових тварин починається через 40...60 хвилин після прийому корму і 
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триває 30...40 хвилин. Протягом доби вона повторюється чотири-вісім 

разів. Для огляду ротової порожнини рукою через беззубий край витягують 
язик абр її відкривають за допомогою зівників.Потім пальпують глотку і 

стравохід. Рубець досліджують у ділянці лівої голодної ямки, визначають 

його болючість, наповненість та скорочуваність (3...4 рази за дві хвилини). 
Сітку досліджують у ділянці мечовидного відростка, натискуючи кулаком з 

метою виявлення її болючості. Книжку досліджують у правому підребер'ї 

(7...9 ребра) на рівні плечового суглобу, а сичуг - дещо нижче книжки. 

   Однокамерний шлунок тварин малодоступний для - дослідження. 
Кишечник у всіх тварин промацують і прослуховують встановлюючи рух 

кишок, їх болючість і наявність здуття. Печінку досліджують у правому 

підребер'ї. 
   Через пряму кишку в корів можна дослідити зліва - рубець, а справа - 

кишечник. Під прямою кишкою розміщені сечостатеві органи. 

Захворювання тварин нерідко супроводжується розладом дефекації, яка 

може бути сповільненою або прискореною з виділенням калу різної густини 
та з домішками крові. 

   При дослідженні органів сечовндіяення зовнішнім оглядом виявляють 

ниркові набряки. Зовнішньою і внутрішньою пальпацією визначають 
болючість нирок. Звертають увагу на акт сечовиділення, вигляд, кількість 

виділеної сечі та частоту сечовиділення. Можна провести катетеризацію 

сечового міхура. 
   Статеві органи досліджують зовнішнім оглядом, методом пальпації через 

пряму кишку, а також за допомогою піхвового дзеркала. 

   При дослідженні нервової системи і аналізаторів звертають увагу на зміну 

поведінки тварин, реакцію очей, вух, шкіри, м'язів на дію зовнішніх 
подразників. 

   При відповідній підготовці й консультації лікаря, а також при наявності 

відповідної техніки слід використовувати складні методи дослідження: 
зондування, запис руху органів, пробні проколи, дослідження 

функціональної активності органів, рентгеноскопічні дослідження, 

використання ультра звукової діагностики тощо. 
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Тема 17. Хвороби нервової системи та патології обміну речовин 

 
1. Хвороби нервової системи 

2. Патологія обміну речовин 

 
Література: А.В.Дудаш та ін. Основи ветеринарної медицини та загального 

тваринництва К.: „Аграрна освіта” 2001р. с.132 - 134 

 

Студенти повинні знати: характеристику хвороб нервової системи та 
патології обміну речовин. 

 

Студенти повинні вміти: розрізняти хвороби нервової системи та патології 
обміну речовин. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 
           1. Охарактеризуйте неврози. 

           2. Сонячний і тепловий удар. 

           3. Хвороби обміну речовин, та їх причини. 
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Хворби нервової системи 

 
   Неврози - це хронічні захворювання, які характеризуються функціо- 

нальними розладами вищої нервової діяльності без морфологічних змін у 

мозку. Вони виникають частіше в тварин, які піддаються впливу зовнішніх 
шумів, частому перегрупуванню і транспортуванню. Причиною неврозів 

може бути переляк, грубе поводження з тваринами, сильні больові відчуття 

та інші стресові ситуації. 

   Симптоми хвороби дуже різноманітні і залежать від типу нервової 
діяльності, сили та тривалості дії причини. Виявляється спотворений 

апетит, підвищена дратливість, агресивність або лякливість, швидка 

стомлюваність. Збудження тварини може різко змінюватися пригніченням. 
   Тваринам забезпечують спокій, усувають причини хвороби, 

застосовують снотворні та бромисті препарати. При показаннях 

призначають серцеві препарати. 

   Сонячний і тепловий удари виникають внаслідок тривалої дії прямих 
сонячних променів (сонячний удар) або важкої, тривалої роботи в спеку,  

хмарну погоду перед дощем, при перевезенні тварин у вагонах з поганою 

вентиляцією (тепловий удар). 
   Стан тварин збуджений, спостерігаються занепад серцевої діяльності, 

розлади дихання, загальна слабість, непритомність, сильне потіння, 

підвищення температури тіла, особливо при тепловому ударі. У важких 
випадках виникає синюшність слизових оболонок, розширення зіниці ока, 

тварини хитаються і падають. 

   Тварин розміщують у затінку, до голови прикладають холод. 

Підшкірно вводять кофеїн, кордіамін, коразол. Рекомендують кровопус- 
кання (5...7 мл на 1 кг маси тварини). Після цього внутрішньовенно вводять 

розчин кальцію хлориду. 

 
 

Патологфя обміну речовин 

 
   Кетоз - захворювання,яке характеризується нагромадженням в організмі 

кетонових тіл внаслідок порушення обміну речовин. Частіше це хвороба 

високопродуктивних корів, хоча хворіють вівці і свині. Хвороба виникає при 

високому вмісті в раціоні білків і нестачі вуглеводів. Причиною захворюван- 
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ня може бути відсутність прогулянок, захворювання печінки, розлади 

травлення. 
   При легкій формі кетозу апетит зіпсований, спостерігається 

сповільнення жування, атонія передшлунків, пронос. При важкій формі в 

тварин наростає загальне пригнічення і слабість, хитка хода. Надої молока  
знижуються. Видихуване повітря, сеча і молоко набувають запаху ацетону. 

Печінка збільшена, болюча. 

   Лікування має бути спрямоване на відновлення вуглеводного обміну. Для 

цього до раціону включають корми, які містять легкозасвоювані вуглеводи, 
коренеплоди, мелясу, траву, сіно. Корми, які багаті на білки, на час 

лікування з раціону виключають. Через рот або пряму кишку вводять 

300...600 г цукру, внутрішньовенно - розчин глюкози, до якого додають 
аскорбінову кислоту, а внутрішньом'язово - інсулін (200...300 ОД). 

Всередину призначають питну соду (50...100 г). Профілактика полягає в 

тому, щоб при годівлі молочних тварин не допускати систематичного 

перегодовування концентратами й дотримувати цукровопротеїнового 
співвідношення 1:1 або 1:1,5 та регулярного моціону тварин. 

   Остеодистрофія характеризується в основному порушенням фосфорно-

кальцієвого обміну з переважаючим ураженням кісткової тканини. Хвороба 
виникає внаслідок нестачі або неправильного співвідношення в раціоні 

солей кальцію і фосфору. Виникненню її сприяють гіповітаміноз Д, 

недостатнє ультрафіолетове опромінення тварин. Остеодистрофія виникає 
як ускладнення кетозу, внаслідок недостачі мікроелементів тощо. Частіше 

хворіють молочні корови, вівці, кози, особливо в період стійлового 

утримання. 

   Ознаками хвороби є зниження апетиту, спотворення смаку, схуднення 
тварин і втрата продуктивності. Температура тіла нормальна. 

Спостерігається розм'якшення, крихкість і болісність кісток, кульгавість, 

залежування, а також розм'якшення і деформація останніх хвостових 
хребців, останньої пари ребер, надмірне відростання і деформація рогу 

ратиць, викривлення хребта. Нерідко буває залежування корів перед родами. 

   Тваринам дають корми, багаті на білки і мінеральні речовини: сіно з 
конюшини або люцерни, зелений корм. Із раціону виключають кислі корми і 

додають крейду, трикальційфосфат, диамонійфосфат, кісткове борошно 

тощо. Внутрішньом'язово вводять 300 тис.Од концентрату вітаміну Д, по 5... 

10 мл один раз у 10... 12 днів на протязі 8...10 тижнів тривіт або тетравіт. 
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Організовують ультрафіолетове опромінення тварин протягом 15...20 хв і 

систематичний активний моціон. 
   Пасовищна тетанія - це захворювання жуйних тварин, яке виникає 

навесні, після переведення тварин на пасовищне утримання. Причини 

хвороби недостатньо вивчені. Вважають, що основною причиною є низький 
вміст у пасовищній траві магнію, кальцію і натрію та високий вміст азоту, а 

також висока концентрація в грунті калію. Все це утруднює всмоктування в 

кров магнію і кальцію. 

   Тетанія проявляється підвищеною збудливістю, хиткістю ходи, втратою 
апетиту та зниженням продуктивності. У хворих тварин посилюється 

слиновиділення, прискорюється дихання і пульс, зростає м'язовий тонус. У 

важких випадках виникають тетанічні судороги і конвульсії у вигляді 
припадків, які можуть привести до загибелі тварини. 

   Хвору тварину переводять у приміщення, призначають кальцієво- магнієву 

підгодівлю. Внутрішньовенно вводять препарати кальцію і магнію. При 

конвульсіях внутрішньом'язово вводять 15...20 мл 25-процентного розчину 
магнію сульфату. Можна використати й заспокійливі речовини, зокрема 

підшкірно ввести аміназин. 

   Профілактика полягає в поступовому переводі тварин на пасовища та їх 
підгодівлі грубими і соковитими кормами. У цей час до раціону включають 

мінеральні добавки, які обов'язково мають містити магнію окис, магнію 

карбонат, а також солі кальцію. 
   Мікроелементози - це захворювання, які виникають внаслідок нестачі в 

організмі мікроелементів. До найбільш вивчених і життєвонеобхідних 

мікроелементів належать йод, кобальт, цинк, мідь, марганець, залізо. 

Симптоми не завжди чітко проявляються, що утруднює діагностику 
мікроелементозів. 

   Йодна недостатність проявляється здебільшого симптомами зниження 

функції щитовидної залози. Її типові ознаки - сухість шкіри, слизові наоряки 
міжщелепного простору, недорозвиненість молодняку, порушення росту 

шерсті (місцями облисіння). Ритм серця сповільнений. До раціону хворих 

тварин вводять йодовану сіль, всередину - таблетки кайоду. Одночасно до 
раціону включають цинкові і кобальтові підкормки. 

   Кобальтова недостатність (гіпокобальтоз) проявляється порушенням 

кровотворення, анемічністю видимих слизових оболонок і шкіри, анемією, 

порушенням росту шерсті, погіршенням обміну речовин тощо. З метою 
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профілактики призначають підкормки кобальту, хлориду і сульфату. 

Підшкірно або внутрішньом'язово вводять вітамін В]2. 
   Гіповітамінози 

   А- гіповітаміноз виникає при нестачі в кормах провітаміну - каротину, з 

якого в травному тракті і печінці утворюється вітамін А - ретинол). Тому 
захворювання органів травлення теж призводить до гіповітамінозу.  

   При нестачі вітаміну в тварин спостерігається зменшення живої маси, 

захворювання очей (кон'юнктивіт, помутніння рогівки, сльозотеча), у 

сутінках слабне зір (куряча сліпота). На шкірі з'являються тріщини і 
зроговілі ділянки, виникають катари дихальних і травних шляхів. 

   Лікування і профілактика зводиться до нормалізації годівлі тварин (до 

раціону включають доброякісне сіно, сінаж, моркву, зелену траву тощо) і 
організації моціону. Показаний вітамінізований риб'ячий жир (коровам - 200 

мл). Підшкірно вводять концентрат вітаміну А, внутрішньом язово - тривіт 

або тетравіт. 

   Д - гіповітаміноз зустрічається частіше в молодняку (рахіт).  
   В1 - гіповітаміноз здебільшого характеризується ураженням нервової 

системи, що проявляється у формі нервових припадків, тремтіння очного 

яблука, раптового падіння тварини. Температура тіла нормальна або 
знижена. 

   До раціону вводять висівки, доброякісне сіно, траву, дріжджі. Підшкірно 

призначають розчин вітаміну В1 (тіамін) у дозі 30...50 мл (великим 
тваринам). 

   Канібалізм характеризується поїданням тваринами тварин цього ж виду. 

Хвороба переважно спостерігається у свиней і птиці (курей та індиків). У 

птиці вона дістала назву розкльову. Причини хвороби ще недостатньо 
з'ясовані, хоча основною вважають неповноцінну годівлю тварин, зокрема 

нестачу в раціоні білків, кальцію, мікроелементів, питної води. 

   У птиці хвороба починається поодинокими випадками роздзьобування 
клоаки або яйцеводу, вищипування пір'я. Знижується продуктивність курей. 

Свині відкушують в інших свиней хвости, вуха, а свиноматки поїдають 

новонароджених. 
   Хворих тварин і птицю відокремлюють від здорових. Рани обробляють 

йодом з гліцерином або антисептичними мазями. Тварин забезпечують 

повноцінною годівлею, поліпшують умови утримання, організовують їм 

щоденний моціон. Агресивних і уражених особин вибраковують з основного 
стада. 
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Тема 18. Диспансеризація 

 
Література: А.В.Дудаш та ін. Основи ветеринарної медицини та загального 

тваринництва К.: „Аграрна освіта” 2001р. с.138 

 
Студенти повинні знати: значення диспансеризації тварин. 

 

Студенти повинні вміти: диспансеру вати тварин. 

 
Контроль знань: усне опитування. 

 

           1. Що розуміють під диспансеризацією? 
           2. З яких етапів складається диспансеризація? 
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   Диспансеризація - це система планових діагностичних, лікувальних і 

профілактичних заходів, яка має за мету збереження здоров'я тварин, 
підвищення їх продуктивності, створення міцних, резистентних і 

високопродуктивних стад. Такі дослідження проводять два рази в рік.   

Диспансеризація складається з трьох етапів роботи - діагностичного, 
терапевтичного і профілактичного. 

   На діагностичному етапі аналізують умови годівлі і утримання тварин, їх 

продуктивність, виявляють симптоми захворювань. Для цього проводять 

поголовне обстеження тварин та вибіркове лабораторне обстеження. На 
основі цього тварин ділять на групи: клінічно здорові, клінічно здорові з 

порушенням обміну речовин і клінічно хворі. 

   На терапевтичному етапі проводять групову та індивідуальну терапію. При 
порушенні обміну застосовують коригуючу терапію, яку здійснюють з 

урахуванням показників обміну речовин та стану годівлі. 

   На профілактичному етапі насамперед створюють повноцінну кормову 

базу, яка забезпечила б відповідні фізіологічні параметри організму. Також 
передбачається створення відповідних гігієнічних умов утримання і 

використання тварин. 
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Тема 19. Шкіряні хвороби 

 
Література: А.В.Дудаш та ін. Основи ветеринарної медицини та загального 

тваринництва К.: „Аграрна освіта” 2001р. с.143 - 144 

 
Студенти повинні знати: характеристику шкіряних хвороб. 

 

Студенти повинні вміти: характеризувати шкіряні хвороби. 
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           1. Екзема, та її лікування. 
           2. Дерматити, причини та лікування. 
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   Екзема - запалення верхніх шарів шкіри, що характеризується 

поліморфним висипанням. Частіше хворіють собаки і коти. Причиною 
екземи є дія механічних (натирання, розчісування, забруднення шкіри), 

хімічних (втирання подразнюючих мазей, гнійні виділення), термічних 

(перегрівання або переохолодження), біологічних (мікробних) факторів. 
Внутрішні фактори - це порушення обміну речовин, розлади функції 

центральної нервової системи, алергія тощо. Специфічного збудника екземи 

не виявлено. 

   Екзема проходить у семи стадіях: ерітемна - гіперемія, набряк, підвищення 
місцевої температури; папульозна - утворюються папули розміром від 

просяного насіння до горошини; везикулярна - папули перетворюються у 

везикули, заповнені серозним ексудатом; пустульозна - везикули 
інфікуються і перетворюються в пустули; мокнуча - гнійники тріскають і 

гній виходить назовні, утворюються ерозії; кіркова - ексудат підсихає і 

утворюються кірки; лускова - рогові клітини епідермісу відпадають. При 

екземах шкіра потовщується, грубшає, з'являється сверблячка і розчісування 
ушкодженої ділянки тіла. 

   Лікування спрямоване на усунення причини хвороби. Застосовують 

заспокійливі і протигістамінні препарати. Уражені ділянки миють водою з 
милом, висушують. На папульозній стадії застосовують антисептичні 

засоби, які мають в'яжучі властивості (танін, формалін, цинку окис тощо). 

При зменшенні ексудації застосовуються циик-саліцилова і ксероформна 
мазі. 

   Дерматити - запалення шкіри з ушкодженням більш, глибоких її шарів 

без утворення висипок. Вони бувають травматичні, токсичні, бородавчаті й 

інші. Найбільш поширений травматичний дерматит, який виникає в 
результаті систематичного тертя. Токсичний з'являється внаслідок 

порушення обміну речовин. 

   Травматичний дерматит проявляється у формі набряку шкіри і появи 
болючості. Шкіра стає червоною. За наявності інфекції набряк стає 

поширеним. За відсутності лікування на цьому місці може утворитися 

абсцес або флегмона, іноді процес переходить у хронічну форму - шкіра 
потовщується, робиться сухою з тріщинами. Шерсть на ушкоджених 

ділянках випадає. 

   Уражені ділянки миють теплою водою з милом і наносять спиртові 

антисептичні розчини, накладають пов'язку з лініментом Вишневського або 
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синтоміциновою емульсією, при хронічній формі - зм'якшувальні мазі. 

Обов'язково усувають причину дерматиту, забезпечують тварині спокій. 
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Тема 20. Хірургічні хвороби 

 
1. Хвороби копитець і копит 

2. Хвороби очей і принципи їх лікування 

3. Кастрація тварин та післякастраційні ускладнення 
 

Література: А.В.Дудаш та ін. Основи ветеринарної медицини та загального 

тваринництва К.: „Аграрна освіта” 2001р. с.144 - 148 

 
Студенти повинні знати: характеристику хірургічних хвороб. 

 

Студенти повинні вміти: розрізняти хірургічні хвороби. 
 

Контроль знань: усне опитування. 

 

           1. Хвороби копитець і копит, їх лікуванняі профілактика. 
           2. Хвороби очей і принципи їх лікування. 

           3. Кастрація тварин та післякастраційні ускладнення. 
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Хвороби копитець і копит 

   Ці хвороби трапляються в тварин досить часто. Причина їх - порушення 
гігієнічних вимог утримання і догляду за тваринами, несвоєчасне й 

неправильне розчищення копитець (копит), обмеження рухів, спадкові 

порушення постановки кінцівок, годівля тварин незбалансо- ваними 
кормами тощо. Найбільш поширеними є такі хвороби. 

   Тріщини копитного рогу, які можуть бути поверхневими і глибокими 

(проникаючими). Останні досягають основи шкіри стінки копита. Дефект 

виявляють при огляді. Проникаючі тріщини супроводжуються кульгавістю, 
болючістю, іноді в тріщині нагромаджується гнійний ексудат. 

Лікування розпочинають з усунення причини і запобігання прогресуванню 

хвороби. Розчищають ділянку тріщини і щільно обмотують уражене копито 
ізоляційною стрічкою або стягують дротяними кільцями. При гнійному 

запаленні основи шкіри тріщину розчищають і застосовують антисептичну 

терапію. 

   Рани в ділянці підошви частіше бувають колотими. Хвороба проявляється 
у формі раптового кульгання. При огляді виявляють гострий предмет або за 

допомогою пробних щипців встановлюють болісну реакцію. Після 

механічного розчищення підошви і видалення стороннього тіла ушкоджену 
ділянку обробляють 5-процентним спиртовим розчином йоду, можна 

використати кубатол. При необхідності роблять знеболювання, 

застосовують антисептичні мазі і накладають пов'язку. 
   Деформація копитець (копит) - це складний патологічний процес, 

внаслідок чого в першу чергу пошкоджується основа шкіри. При поганому 

догляді за копитцями у великої рогатої худоби вони стають довгими і 

кривими. 
Щоб запобігти деформації копитець, двічі на рік проводять обов'язкове 

підрізування їх (перший раз перед вигоном тварин на пасовище, а вдруге - 

перед переводом на стійло). У конер деформацію копита усувають 
раціональним розчищенням і підковуванням. 

   Профілактика захворювань копитець і копит включає в себе цілий 

комплекс заходів. Зокрема, підлога має бути рівною, без гострих предметів. 
Тварин регулярно обстежують, кульгаючих піддають лікуванню. Важливу 

роль відіграє активний моціон (достатнім вважається щоденний прогон 

тварин по твердій доріжці на відстань 1...2 км). 

У профілактиці захворювань копитець велику роль відіграє регулярне їх 
розчищення. У телят відразу після народження рекомендується видалити 
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м'який еластичний ріг на підошві (епоніхіум) пальцями або копитним 

ножем. У дорослих тварин копитця розчищають два рази в рік. При 
цілорічному стійловому утриманні розчищають та підрізують копитця один 

раз на квартал. У кнурів і свиноматок роблять це два-три рази, а в овець - 

один-два рази на рік. У коней розчищення проводять у міру необхідності або 
під час підковування. 

   Для розчищення використовуються спеціальні інструменти і його 

здійснюють у такій послідовності: спочатку копитним ножем зрізають 

підошву і м'якуш, а потім - підошовний край підрівнюють рашпилем. 
   Підковують частіше всього коней. Підковування проводять після огляду і 

розчищення копита. У практиці застосовують заводські підкови (бувають 13 

розмірів) і кувальні цвяхи (ухналі). При підковуванні ухналі мають входити 
в білу лінію зі сторони підошви і виходити на роговій стінці не нижче ніж на 

2 см від підошовного краю. Виступаючі кінці ухналів відкушують щипцями, 

залишаючи баранці довжиною 2...3 мм, які потім загинають. При забиванні 

ухналів не можна допускати заковування. 
 

Хвороби очей та принципи їх лікування 

   У тварин ці хвороби спостерігаються досить часто. Вони можуть виникати 
самостійно або супроводжувати деякі інфекційні, інвазійні та незаразні 

хвороби (лептоспіроз, телязіоз, А-гіповітаміноз). Під час надання 

тікувальної допомоги хвору тварину в першу чергу переводять у затемнене 
приміщення, забезпечують спокій і повноцінну годівлю. Потім усувають 

причину хвороби. У гострих випадках болючість знімають застосуванням 3-

процентного розчину новокаїну. 

   З метою пригнічення мікрофлори використовують антисептичні зозчини (1 
...3-процентної борної кислоти, ]0...30-процентного натрію ;ульфацилу, 0,5-

процентного гентаміцину), мазі (10...30-процентну натрію :ульфацилу, 1-

процентну тетрациклінову чи дибіоміцинову, 5...10-процентну йодоформну, 
ксероформну). 

   При хронічних процесах, коли спостерігається помутніння рогівки 

(більмо), місцево призначають 2 - процентну жовту ртутну мазь, 
внутрішньом'язово - лідазу. Широко використовується суміш каломелю з 

глюкозою (цукром). При виразках рогівки застосовують 3...5 - процентну 

йодоформну чи ксероформну мазі або порошок йодоформу. При запаленні 

повік, кон'юнктиви, рогівки рекомендують кортикостероїдні препарати 
(0,5...2,5 - процентну мазь гідрокортизону,преднізолону) тощо. 
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   Для загального лікування рекомендується використання біогенних 

стимуляторів, вітамінів тощо. 
   Запалення повік (блефарит) виникає внаслідок дії механічних, 

термічних та хімічних факторів. Спостерігаються гіперемія, болючість та 

потовщення повік. Можлива поява виразок, обмеженої гнійної форми - 
ячменю. 

   Шкіру повік обробляють 3-процентним розчином борної кислоти і 

2...З рази на добу змащують антисептичними мазями. При гнійних формах 

застосовують антибіотики. 
   Запалення слизової оболонки ока (кон'юнктивіт) часто поєднується із 

запаленням рогівки (кератокон'юнктивіт). Запалення викликається 

механічними, хімічними та біологічними факторами. Частіше зустрічається 
катаральний кон'юнктивіт, при якому спостерігається почервоніння і 

припухлість кон'юнктиви, світлобоязнь, сльозотеча. При несвоєчасному 

лікуванні ця форма може переходити у фібринозний, гнійний та інші види 

кон'юнктивіту. 
   З метою лікування око промивають 3-процентним розчином борної 

кислоти, закапують краплі 2-процентного розчину цинку сульфату, нерідко 

в суміші з 1-процентним розчином новокаїну. При сильній болючості до 
очних крапель додають дикаїн, адреналін. Рекомендують очні 

кортикостероїдні та антибіотикові мазі. При гнійних кон'юнктивітах 

вводять краплі антибіотиків у розчині новокаїну, 30-процентний розчин 
альбуциду. 

   Запалення рогівки (кератит) викликаються в основному зовнішніми 

ушкодженнями (рани, сторонні тіла, інфікування). Простий поверхневий 

кератит обмежується набряком, опуханням рогівки. Вона'може помутніти, 
стати нерівною. 

   Усувають причину хвороби і не допускають секундарного 

інфікування. Кон'юнктивальний мішок промивають розчином борної 
кислоти, вводять краплі цинку сульфату. При сильній болючості до очних 

крапель додають дикаїн і адреналін. Застосовують очні антибіотикові мазі. 

При більш складних формах перебігу кератиту звертаються за допомогою 
до лікаря. 

 

Кастрація тварин та післякастраційні ускладнення 

   Кастрація - штучне припинення функцій статевих залоз тварин. Воно 
досягається шляхом видалення або пригнічення їх функцій. Кастрація 
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проводиться частіше з господарсько-економічною метою (кастровані 

тварини спокійніші, краще ростуть, м'ясо їх ніжніше). Кастрацію проводять 
протягом усього року, найкращий час-ранок. Бичків каструють у віці 2...6 

місяців (якщо відгодівля закінчується в 15... 18 - місячному віці, то їх не 

каструють). Кнурів оперують у віці 4...5 тижнів (можна з 10 - денного віку), 
баранчиків - у 2...4 місяці, жеребців – у 2...4 - річному віці. 

   Перед операцією ретельно оглядають тварин. Основну увагу звертають на 

загальний стан організму та стан органів розмноження (наявність сім'яників 

і пахвинно-мошонкової грижі). За добу до кастрації тваринам дають 
половину раціону, а в день кастрації витримують на голодній дієті.Найбільш 

поширеним є механічний кривавий спосіб кастрації. Якщо стан мошонки 

нормальний, то кастрацію проводять відкритим,а при грижі - закритим 
способом. 

   Відкритий спосіб полягає в тому, що після підготовки операційного поля 

(механічного очищення мошонки і дворазового змащування її 5 - 

процентним спиртовим розчином йоду) проводять розріз усіх шарів 
мошонки і загальної піхвової оболонки. 

   Біля хвоста придатка перерізають перехідну зв'язку. Сім'яники видаляють 

після накладання на сім'яний канатик лігатури. Краї рани змащують 
розчином йоду і застосовують антисептичну присипку. 

   При закритому способі кастрації розрізають лише мошонку. Цілісність 

загальної піхвової оболонки не порушують, її відокремлюють від тканин 
мошонки, а потім разом із сім'яниками виводять назовні, перев'язують і 

видаляють. При цьому способі кастрації черевна порожнина через піхвовий 

канал не сполучається із зовнішнім середовищем. 

   Після кастрації тварин розміщають у чистих, продезінфікованих станках, 
кількість корму зменшують, а води дають досхочу. Протягом перших двох-

трьох днів за прооперованими тваринами здійснюють постійний нагляд. У 

разі появи ускладнень повідомляють лікаря ветмедицини. 
   У виробничих умовах частіше спостерігаються такі післяопераційні 

ускладнення: кровотеча із судин стінки мошонки, сім'япроводу, сім'яного 

канатика, поява запальних процесів, випадання петель кишок загальної 
піхвової оболонки тощо. 

   Кастрація самок (оваріоектомія) є вигідною справою в господарств її 

проводять у віці 4...6 місяців - до настання статевої зрілості. Доступ черевну 

порожнину забезпечують у здухвинній ділянці або по білій ліні Свинок 
фіксують у лежачому стані під кутом 45...60° до землі. У праві здухвинній 
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ділянці готують операційне поле. Відступивши на 2..З см нижч маклака, 

роблять косий (вниз і вперед у напрямку пупка) розріз довжиної 4...7 см. 
Шкіру розрізають скальпелем, а м'язи роз'єднують тупим способої по ходу їх 

волокон. Потім проривають очеревину, відшукують і витягают. яєчники. Під 

яєчник накладають кровозупинний пінцет, під який підводяті прошивну 
лігатуру і перев'язують. Потім скальпелем яєчники зрізають. Ні культю 

яєчника наносять присипку. Аналогічно роблять і з другил яєчником. 

   У черевну порожнину вводять антисептичні препарати (сульфаніламіди, 

антибіотики). На очеревину, м'язи і шкіру накладають шви. Зовнішні шви 
знімають на 10-й день. Ускладнень при кастрації свинок, як правило, не 

буває. 

   Грижі - зміщення внутрішніх органів через природжений або штучний 
отвір під шкіру, у тканини або порожнини. Розрізняють грижі пупкові, 

пахвинні, мошонкові. 

   Пупкова грижа - це зміщення петель кишок через пупковий отвір під 

шкіру. Пахвинна - це випадання кишок через внутрішнє пахвинне кільце в 
пахвинний канал. 

   Мошонкова грижа зумовлюється проникненням петель кишок через 

пахвинний канал у мошонку. 
   Хворих тварин ізолюють. При невеликих пупкових грижах накладають 

бандажну пов'язку. При значних грижах лікар (фельдшер) робить операцію. 

При мошонкових і пахвинних грижах кастрацію здійснюють закритим 
способом. 
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Тема 21. Роди та організація рододопомоги 

 
1. Роди 

2. Взаємовідношення плода і родових шляхів 

3. Передвісники родів 
4. Допомога при нормальних родах 

5. Допомога при патологічних родах 

 

Література: А.В.Дудаш та ін. Основи ветеринарної медицини та загального 
тваринництва К.: „Аграрна освіта” 2001р. с.154 - 156 

 

Студенти повинні знати: механізм родів. 
 

Студенти повинні вміти: надавати рододопомогу. 

 

Контроль знань: усне опитування. 
 

           1. Що розуміють під родами? 

           2. Взаємовідношення плода і родових шляхів. 
           3. Передвісники родів. 

           4. Допомога при нормальних родах. 

           5. Допомога при патологічних родах. 
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   Роди - складний фізіологічний процес, спрямований на виведення зрілого 

плода і плідних оболонок. Вони настають внаслідок дії на організм вагітної 
самки таких факторів: виростає плід і зменшується об'єм навколоплідних 

вод, внаслідок чого збільшується подразнення матки. Одночасно знижується 

активність жовтого тіла, яке підтримує вагітність, перед родами 
підвищується чутливість симпатичної нервової системи і спинного мозку, а 

функція головного мозку знижується. 

   Родовий процес складається з трьох стадій: підготовчий період - відкриття 

каналу шийки матки і становлення плода, виведення плода з родових шляхів 
та виведення посліду. Родова діяльність починається із скорочення м'язів 

матки (перейм) та черевної стінки й діафрагми (потуг). Роди в корів 

тривають від 20...30 хв до двох годин, у свиней - 2...6 год, у кобил - до 30 хв. 
Послід у корів відокремлюється протягом 3...6 год. 

 

Взаємовідношення плода і родових шляхів 

 
   Перебіг родів залежить від маси плода, розміщення його окремих органів, 

стану матері та її таза. Слід розрізняти такі акушерські поняття: положення, 

передлежання, позиція та членорозміщення плода. 
   Положення - це відношення поздовжньої осі тіла плода до поздовжньої осі 

тіла матері. Нормальним є пряме поздовжнє положення. 

   Передлежання - це відношення анатомічної ділянки плода до входу в таз. 
При нормальному поздовжньому положенні передлежання може бути 

головним - переднім і тазовим - заднім. При головному передлежанні до 

входу в таз спрямовані передні кінцівки, на яких розташована голова, а при 

тазовому - задні кінцівки та хвіст між ними. 
   Позиція - це розміщення спини плода відносно спини матері. Розрізняють 

верхню, нижню, праву й ліву бокові позиції. При родах плід у всіх тварин 

набуває верхньої позиції. 
   Членорозміщення - це розміщення всіх рухомих частин тіла плода (голови, 

кінцівок, хвоста) відносно його тулуба. Нормального членорозміщення плід 

набуває за допомогою самостійних рухів на початку родів. 
 

Передвісники родів 

 

   Передвісниками родів прийнято називати зміни,які проходять в 
організмі вагітних тварин перед родами. До них належать відвисання 
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живота, набряк і збільшення в об'ємі статевих губ, розслаблення зв'язок 

таза, утворення глибоких западин між коренем хвоста і сідничними 
горбами. 

   За один - два дні до родів розріджується слизова пробка каналу шийки 

матки і цей слиз витікає із статевих органів у вигляді прозорого слизового 
тяжа. У кобил за 12...24 год, а в корів за 2...4 год до родів укорочується 

шийка матки. Перед родами з'являється молозиво. Дрібні тварини в цей час 

готують гніздо. 

   У великих господарствах роди доцільніше проводити в родильних 
відділеннях, де легше дотримуватись правил асептики і антисептики при 

родах і належного догляду за новонародженими. Якщо немає окремого 

родильного відділення, то рекомендують обладнати під нього кращу 
частину приміщення - світлу, чисту і простору. Підстилку міняють щодня. 

   При перших ознаках родів слід обмити зовнішні статеві органи, 

промежину, стегна і хвіст теплою водою з милом, продезінфікувати їх. 

Поросних свиноматок купають. У кобил рекомендується бинтувати хвіст. 
 

Допомога при нормальних родах 

 
   При нормальних родах потреби в рододопомозі практично немає. 

Втручатися в родовий процес слід тільки тоді, коли в цьому виникає 

необхідність. Подаючи допомогу при родах, дотримуються чистоти і 
охайності в роботі. Роди приймають у халаті із закоченими рукавами. Нігті 

на руках коротко обрізають, руки миють теплою водою з милом, 

дезінфікують, подряпини обробляють 5-процентним розчином йоду і 

заливають колодієм. Шкіру рук змазують вазеліном. Акушерські 
інструменти  знезаражують кип'ятінням. При затяжних родах потрібно 

провести дослідження через піхву чисто вимитою і продезінфікованою 

рукою. Якщо шийка матки розкрита не повністю, треба почекати, поки 
вийде плідний міхур і, як правило, сам розірветься. Якщо цього не сталося, 

то міхур розривають після повного виходу і появи в ньому кінцівок плода. 

Після відхдження навколоплідних вод починаються сильні перейми і потуги, 
внаслідок дії яких виводиться плід. 

   Бажано, щоб роди проходили під наглядом спеціалістів ветмедицини або 

досвідчених тваринників.Виведення плода іноді утруднюється через 

невідповідність розміру плода і родових шляхів. У таких випадках  при 
потугах плід слід потягти за передлежачі частини тіла. 
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   При появі головки плода у статевій щілині необхідно стежити за тим, щоб 

не 
розірвалася промежина. З цією метою пальцями розтягують статеву щілину 

в боки. Якщо плід затримується в родових шляхах, після виходу голівки і 

ніжок його можна злегка потягнути за ніжки і головку. Це роблять 
тільки під час потуг, захопивши ці частини тіла руками або накинувши 

мотузяні петлі. Для витягування плода потрібно обмежитися 

зусиллями не більше ніж трьох чоловік. 

 
Допомога при патологічних родах 

 

   Причини патологічних або ускладнених родів різноманітні. Одні з них 
залежать від аномалій в організмі матері (вузькість родових шляхів, 

слабкість перейм і потуг, перекручування матки, неправильне розміщення в 

родових шляхах, паралічі та парези, гормональна недостатність тощо), а 

інші зв'язані з аномаліями в стані плода (недорозвиненість, виродливість, 
загибель плода в матці та ін.). Акушерська допомога в цих випадках має 

важливе значення в роботі спеціалістів ветмедицини. Вона вимагає 

великого фізичного і нервового напруження та доброї підготовки акушера. 
   Існує ряд загальних правил допомоги породіллям. Основною метою 

роботи акушера має стати збереження життя матері та плода. Допомога 

породіллям повинна починатися з акушерського дослідження і постановки 
діагнозу. Якщо не можна витягти плід, треба своєчасно подумати про 

застосування фетотомії (розчленування плода і витягання його з матки 

частинами) чи кесаревого розтину. 

   У випадку цілком безнадійного стану тварину забивають. Ветери- 
нарний працівник, який подає допомогу породіллі, не повинен залишати 

тварину, не довівши справу до кінця. 
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Тема 22. Акушерсько – гінекологічні захворювання 

 
1. Патологія молочної залози 

2. Неплідність і яловість 

3. Гінекологічні захворювання 
 

Література: А.В.Дудаш та ін. Основи ветеринарної медицини та загального 

тваринництва К.: „Аграрна освіта” 2001р. с.160 - 163 

 
Студенти повинні знати: характеристику акушерсько – гінекологічні 

захворювання. 

 
Студенти повинні вміти: розрізняти акушерсько – гінекологічні 

захворювання. 

 

Контроль знань: усне опитування. 
 

           1. Патологія молочної залози. 

           2. Що вивчає гінекологія? 
           3. Що розуміють під плодючістю? 

           4. Поняття про неплідність і яловість. 

           5. Характеристика гінекологічних захворювань. 
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Патологія молочної залози 

   Захворювання молочної залози зустрічаються часто і в будь-який час, 
але частіше в перші 10... 12 днів після родів або під час переводу тварин на 

сухостій. Всі ці хвороби призводять до зниження надоїв молока та 

погіршення його якості. Найчастіше зустрічаються мастити, набряки, рани, 
забиття молочної залози. 

   Мастит - запалення молочної залози, частіше вимені корови. Його 

причини дуже різноманітні. Безпосередньою причиною є проникнення у 

вим'я хвороботворних мікробів. Цьому сприяє антисанітарне утримання 
тварин, поранення і забиття вимені, хвороби статевих органів, порушення 

режиму й техніки доїння тварин та інші. 

   Запалення вимені може протікати з вираженими ознаками (клінічно) і 
без них (субклінічно, приховано). Клінічні мастити бувають такі: серозний, 

катаральний, фібринозний, гнійний, геморагічний. У корів найчастіше 

трапляються серозний і катарально-гнійний мастити. При клінічно 

виражених маститах змінюється склад і вигляд молока. У молоці 
з'являються згустки казеїну (катаральний), фібрину (фібрцнозний), гною 

(гнійний), крові (геморагічний). Уражена частка вимені збільшена в об'ємі, 

стає твердою, гарячою, болючою. У хворої тварини зменшується надій, 
погіршується апетит, підвищується температура тіла. Субклінічні мастити 

розпізнають за допомогою спеціальних досліджень молока (проби з 

ромтимолблау, димастином, мастидіном та ін.). 
   Лікування маститу має бути комплексним і його проводить лікар 

(фельдшер). Тварину ізолюють, призначають дієтичну годівлю, 

виключають з раціону соковиті і концентровані корми. При серозному 

маститі 3...4 рази на добу роблять масаж вимені знизу вверх. При 
катаральному запаленні його проводять навпаки - зверху вниз. При 

гнійному маститі масаж протипоказаний. Проводиться часте видоювання 

молока (через кожні 3...4 години). Внутрішньом'язово застосовують 
антибіотики (3...5 тис. ОД на 1 кг живої маси), а внутрішньоцистернально - 

антимікробні препарати (мастисан, мастицид, дифурол). Позитивний ефект 

дає новокаїнова блокада, слабоподразливі мазі (саліцилова, камфорна, йод-
на), камфорне масло. 

   Серозний набряк вимені характеризується появою на вимені вогнищ 

набряклості, які мають тістувату консистенцію і є холодними на дотик. При 

надавлюванні пальцями в цих місцях залишаються заглибини, що повільно 
розходяться. Набряклі тканини безболісні. 
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Лікування має бути спрямоване на відновлення кровообігу. Для цього 

тварин часто доять, роблять легкий масаж знизу вгору, накладають 
припарки, обігрівальні компреси. Рекомендують втирати камфорну олію, 

вживати проносні і серцеві препарати. 

   Агалактія і гіпогалактія - це, відповідно, повне припинення або зниження 
рівня секреції молока. Вони виникають внаслідок морфологічних змін 

тканин молочної залози або її функціональних розладів. Ці ураження можуть 

бути природженими, старечими, аліментарними, експлуатаційними, штучно 

набутими, симптоматичними тощо. 
Лікування агалактії і гіпогалактії зводиться до усунення причин, а також 

масажу вимені, застосування зігріваючих компресів, згодовування 

соковитих кормів. Агалактія, яка настає всередині лактаційного періоду, 
звичайно не піддається лікуванню до нової лактації. 

   Папіломи (бородавки) - доброякісні пухлини, які розміщені на дійках або 

вимені. Окремі папіломи, що висять на ніжці, перев'язують нитками. 

Застосовують хірургічне лікування. Після видалення папілом ці місця 
припікають ляпісом (сріблом азотнокислим) або азотною кислотою. 

Уражену дійку після доїння можна обробляти протягом чотирьох- п'яти днів 

саліциловим колодієм (саліцилова кислота - 10 г, молочна кислота -6 г, 
колодій - 90 г), 10-процентною саліциловою маззю, мозольною рідиною 

(молочна і саліцилова кислота по 4 г і колодій - 20 г). 

   Тріщини дійок виникають внаслідок антисанітарного стану в приміщенні, 
поганого догляду за вименем. Тріщини, ранки обмивають дезрозчинами і 

змащують маззю, яка містить антибіотики. При болісному доїнні за 15 хв до 

доїння наносять знеболюючі мазі: 5-процентну новокаїнову, 1-процентну 

дикаїнову. 
В основі профілактики захворювань вимені лежить комплекс зоогігієнічних 

та ветеринарних заходів і підбір тварин з нормально розвиненим і здоровим 

вименем. Приміщення для маток мають бути просторі, сухі, чисті, з 
достатньою кількістю підстилки, а годувати тварин слід високоякісним 

кормом. У корів перед доїнням обмивають і витирають вим'я, проводять 

масаж. Руки доярки мають бути чистими, без травм і хвороб шкіри. Доїння 
проводять у халатах. 

Тріщини на дійках слід змащувати 5-процентним борним вазеліном, а при 

появі захворювання - повідомити спеціаліста ветмедицини. Потрібно 

щоденно слідкувати за станом молочної залози, якістю молока, старанно 
здійснювати профілактичні заходи. 
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Неплідність і яловість 
   Наука про неплідність, що є наслідком функціонального порушення або 

захворювання статевих органів, називається гінекологією.Розрізняють такі 

поняття як плодючість – властивість самок і самців регулярно відтворювати 
потомство, і неплідність – порушення відтворної функції. 

   Неплідність - це нездатність статевозрілих тварин до відтворення 

потомства внаслідок природжених або набутих у процесі існування причин. 

Вона виникає у зв'язку з ненормальними умовами годівлі, утримання і 
використання тварин, порушеннями правил штучного осіменіння, через 

хвороби статевих та інших органів. 

   Яловість - недоодержання приплоду від маточного поголів'я протягом 
року. Кількість ялових тварин встановлюють після закінчення 

господарського року і обчислюють її в процентах. 

   Неплідність поділяється на природжену і набуту. До природженої 

неплідності відноситься інфантилізм, гермафродитизм, фримартинізм у 
телиць і крипторхізм у самців тощо. 

   Набута неплідність - тимчасова або стійка втрата нормальними від 

народження тваринами відтворної здатності. Це стареча, аліментарна, 
експлуатаційна, симптоматична, штучна та інші види неплідності.  

   Стареча неплідність пов'язана з атрофічними процесами в статевому 

апараті самців і самок, що спричинені їх старінням.  
   Аліментарна неплідність виникає на грунті виснаження або ожиріння, 

внаслідок порушення обмінних процесів.  

   Експлуатаційною називають неплідність, яка виникає внаслідок 

надмірного одностороннього використання тварин.  
   Симптоматична є результатом гінекологічних та інших захворювань. 

   Штучна неплідність виникає внаслідок неправильної організації і 

проведення осіменіння, імпотенції самців-плідників, використання неякісної 
сперми, у результаті чого здорові і розвинені самки залишаються 

незаплідненими. Однак буває і штучно направлена неплідність, яка 

досягається кастрацією самок і самців. 
    Неплідність (імпотенція) плідників проявляється у втраті статевих 

рефлексів або запліднювальної здатності сперми. 

Різноманітність причин неплідності тварин визначає багатогранність засобів 

боротьби з нею. Основою є створення міцної кормової бази та відповідних 
зоогігієнічних умов утримання тварин. Важливим є вирощування здорового 
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і добре розвиненого ремонтного молодняку, виконання заходів ветеринарно-

санітарного та лікувального порядку. 
Гінекологічні захворювання 

   Всі ці захворювання за етіологією можна поділити на дві основні групи: 

інфекційного та неінфекційного походження. До першої групи належать 
інфекційний всстибуліт, трихомоноз, вібріоз тощо. 

   До гінекологічних захворювань неінфекційної природи відносяться 

вульвіти, вестибуліти, гострий і хронічний ендометрити, цервіцити, оваріїти, 

кіста і персистентне жовте тіло яєчників та інші. 
   При лікуванні гінекологічно хворих тварин ставлять таке завдання: 

зберегти життя і продуктивність та відновити плодючість тварин. Для цього 

тварині створюють оптимальні умови утримання, забезпечують 
повноцінною годівлею, організовують моціон. 

   У практиці широко застосовують тканинні препарати, новокаїнові 

блокади. Використовують сульфаніламідні, гормональні та інші препарати. 

Проводять масаж, електролікування, зрошення і промивання. Застосовують 
хірургічний метод - видалення персистентного жовтого тіла, роздавлення 

або пункцію кісти тощо. 

   Часто застосовують біологічну, механічну і фармакологічну стимуляцію 
відтворної функції корів через 25...30 днів після розтелення, телиць 

парувального віку (15... 18 місяців) живою масою не менше як 340...350 кг, 

якщо вони не проявляють статевої охоти і тічки через гіпофункцію статевих 
органів. 

   Біологічна стимуляція здійснюється за допомогою бугаїв-пробників. 

Механічна стимуляція полягає в ректальному масажі матки і яєчників по 5 

хв протягом п'яти-шести днів. З фармакологічною метою використовують 
тривітамін, сироватку жеребних кобил (СЖК) чи гравогормон, тканинні 

препарати, окситоцин або пітуїтрин, простагландини та їх аналоги 

(естрофан, еструмат, ензапрост). 
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Тема 23. Основні вимоги до санації приміщень 

 
Література: А.В.Дудаш та ін. Основи ветеринарної медицини та загального 

тваринництва К.: „Аграрна освіта” 2001р. с.169 - 171 

 
Студенти повинні знати: основні вимоги до санації приміщень. 

 

Студенти повинні вміти: прводити санацію приміщень. 

 
Контроль знань: усне опитування. 

 

           1. Що розуміють під дезінфекцією? 
           2. Якою буває дезінфекція? 

           3. Що розуміють під дезінсекцією? 

           4. Що розуміють під дератизацією? 

           5. Види дератизації. 
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   Санація приміщень та території ферм передбачає комплекс заходів, 

спрямованих на знищення збудників заразних хвороб. Це - дотримання 
певних вимог і режиму в приміщеннях для тварин при зберіганні і переробці 

кормів, прибиранні і зберіганні гною, а також при здійсненні заходів з 

дезінфекції, дезінсекції, дезакаризації, дератизації; прибирання і 
знешкодження трупів, охорона грунту і води від забруднення тощо. 

Об'єктами дослідження ветеринарної санітарії є грунт, вода, повітря, корми, 

продукція тваринництва, тварини, збудники захворювань і їх переносники. 

   Дезінфекція - система заходів, спрямованих на знезараження (знищення) 
збудників заразних захворювань людини і тварин у навколишньому 

середовищі. Стерилізація (знепліднення), на відміну від дезінфекції, 

передбачає знищення в середовищі не лише збудників хвороб, а всіх живих 
істот. Залежно від благополуччя господарства щодо інфекційних 

захворювань дезінфекцію поділяють на профілактичну і вимушену, а 

останню - на поточну і заключну. 

   Профілактичну дезінфекцію проводять у господарстві при відсутності 
інфекційних захворювань тварин. Завдання її полягає в тому, щоб знищити 

заразне начало в навколишньому середовищі. Приміщення дезінфікують два 

рази на рік: навесні і восени, а також після закінчення будівництва і перед 
введенням до приміщення тварин. Перед дезінфекцією виконують 

санітарний ремонт і очищають приміщення. Після цього наносять розчин 

дезінфікуючої речовини. 
   На відгодівельних фермах дезінфекцію проводять після вивезення тварин 

на забій, перед кожним новим комплектуванням ферми тваринами. На 

свинофермах її проводять після закінчення чергового технологічного циклу. 

У птахогосподарствах профілактичну дезінфекцію проводять за 
встановленим графіком, з урахуванням технології виробництва та 

комплектування господарства птицею. 

   Дезінфекцію здійснюють зрошенням поверхонь дезінфекційною 
речовиною за допомогою спеціальних установок ЛСД-2, АДА, ДУК, УДС, 

ручних гідропультів або аерозольним методом, який ефективний у 

герметизованих приміщеннях при температурі повітря не нижчій за 15°С та 
відносній вологості не меншій ніж 60%. 

   Для дезінфекції застосовують 20-процентну суспензію свіжогашеного 

вапна, 5-процентний розчин кальцинованої соди, 3-процентну гарячу 

емульсію креоліну, 1...2-процентний розчин їдкого натру, 2-процентний 
розчин формальдегіду, розчин хлорного вапна, що містить 2% активного 
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хлору тощо. Експозиція знезараження при використанні їдкого натру - 2 год, 

в інших випадках - 1 год. 
   Стійла в родильному відділенні необхідно дезінфікувати через кожні 14 

днів, у стаціонарі - щораз перед постановкою тварин одноразово 3-

процентним розчином хлораміну або розчином гіпохлориду з умістом трьох 
відсотків активного хлору. Профілакторії для телят дезінфікують перед 

заповненням 4-процентним гарячим розчином їдкого натру, 1 – процентним 

розчином формальдегіду та ін. 

   Приміщення для свиней дезінфікують, як правило, 4-процентним гарячим 
розчином їдкого натру, 2-процентним розчином хлораміну. Для 

знезараження гнійних каналів використовують 10-процентний розчин 

формальдегіду. 
   Для аерозольної дезінфекції застосовують 40-процентний розчин 

формальдегіду з розрахунку 30 мл розчину на 1 м3 приміщення. 

   Для цього на 1 м3 приміщення беруть 20 мл формаліну і 20 г сухого 

хлорного вапна. Останнє насипають у металевий посуд, куди додають 
формалін. Експозиція дезінфекції - 12 год. Після закінчення дезінфекції 

приміщення провітрюють. 

   Нині набули широкого застосування фізичні засоби дезінфекції, які є 
дешевшими, не завдають шкоди природі. Це - висушування, кип'ятіння, 

обпалювання, сонячне (ультрафіолетове) випромінювання, ультразвук. 

   При дезінфекції методом зрошення спочатку обробляють підлогу, а потім 
стіни, стелю та обладнання приміщень. На закінчення вдруге обробляють 

підлогу. Для дезінфекції типових приміщень на 1 м2 площі витрачають 1 л 

дезінфекційного розчину. Для підвищення активності дезінфекційний 

розчин застосовують у гарячому вигляді (температура не нижча ніж 70 °С). 
   Перед дезінфекцією тварин з приміщень виганяють. Після неї (в 

середньому через 3 год) приміщення провітрюють, а годівниці, 

автонапувалки і корита старанно промивають водою і витирають. 
   Автомобільний та інший транспорт після перевезення тварин дезінфікують 

2-процентним розчином формаліну або їдкого натру. Колеса обробляють у 

дезінфекційному бар'єрі, який заповнюють вищезгаданими розчинами. 
Спецодяг і спецвзуття дезінфікують у пароформаліновій камері. 

   Поточна дезінфекція проводиться відразу після виявлення інфекційної 

хвороби серед тварин. При цьому знезаражують усе те, з чим стикалися 

хворі тварини. Пізніше поточну дезінфекцію приміщень проводять 
періодично в установлені строки, застосовуючи засоби залежно від збудника 
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хвороби. В ізоляторах її проводять щоденно під час ранкового видалення 

гною. 
   Заключну дезінфекцію проводять після ліквідації інфекційної хвороби 

перед зняттям карантину або обмежуючих заходів. Роблять її ретельно, 

охоплюючи усі приміщення і території навколо них, транспорт, інвентар 
тощо. Одночасно ремонтують приміщення, замітають підлогу, видаляють 

з під неї грунт на глибину до 25 см, перекопують його, змішуючи з дезінфек-

ційною речовиною. 

   Дезінсекція - знищення в зовнішньому середовищі шкідливих комах. За 
призначенням вона буває профілактичною і винищувальною (поточною). 

Перша передбачає створення несприятливих умов для життя і розвитку 

комах і кліщів, а друга полягає в плановому знищенні комах на всіх фазах їх 
розвитку. 

Найчастіше використовують хімічні засоби дезінсекції: трихлорме- тафос, 

карбофос, поліхлорпінен, дихлофос, нафталізол, креолін та ін. Для знищення 

личинок мух гній і сміття обробляють 3-процентною водною емульсією 
поліхлорпілену, 0,1-процентною емульсією трихлорметафосу – 3 та іншими 

речовинами, з розрахунку 4 л/м2 поверхні. 

   Профілактичну дезінсекцію приміщень проводять навесні (у квітні - 
травні), як правило, одночасно із плановою дезінфекцією. Наступні обробки 

повторюють через кожні 20...30 днів протягом усього теплого періоду року. 

Для боротьби з комахами на пасовищах тварин обприскують емульсією 
трихлорметафосу - 3 з розрахунку 0,75... 1 л на тварину. 

   Для знищення кліщів, пухопероїдів, вошей застосовують також водну 

емульсію препарату СК-9, 10-процентну мазь препарату К, 2...3-процентний 

водний розчин мила К, порошок піретруму та ін. 
   У боротьбі з комахами можна використати високу і низьку температуру, 

висушування. Важливим є підтримання чистоти в приміщеннях і на 

територіях навколо них, недопущення нагромадження гною та кормових 
залишків, щоденне механічне очищення станків і переходів. 

   Дератизація - комплекс заходів, спрямованих на знищення мишоподібних 

гризунів, які становлять небезпеку в епізоотичному та епідеміологічному 
відношеннях і завдають великих економічних збитків. Боротьба з гризунами 

включає профілактичні й знищувальні заходи. 

Профілактичні заходи спрямовані на створення умов, які позбавляють 

гризунів корму, води, сховищ, здатності до відтворення. Винищувальні 
заходи включають хімічні, біологічні та механічні методи. 
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   З хімічних методів для дератизації застосовують зоокумарин, дифинацин, 

крисид, фосфід цинку тощо. Для принад беруть хліб, борошно, м'ясний та 
рибний фарш, насіння соняшнику. Краще спочатку розкладати неотруєні 

принади. 

   До механічних методів відносять використання різних пасток, капканів, до 
яких гризунів поступово привчають. 

   Біологічний метод грунтується на використанні природних ворогів 

гризунів (кішки, собаки, сови, їжаки та ін.). Крім того, використовують 

бактеріальні препарати, які спричиняють у гризунів сальмонельоз, 
застосовують бактокумарин, що містить живі бактерії тифу гризунів, 

натрієву сіль зоокумарину. Слід звертати увагу, щоб до отрути та принад не 

мали доступу тварини. Якщо ж отруєння сталося, потрібно негайно 
звернутися до фахівця з ветмедицини. 

   Всі особи, яких залучають до роботи з проведення ветеринарно- 

санітарних заходів, повинні дотримуватися техніки безпеки при роботі з 

трупами, дезінфекційними речовинами і отрутами. Особи, які виконують ці 
роботи, повинні мати комплект спецодягу і взуття, а інколи й протигази, 

респіратори, рукавиці. Палити й приймати їжу в цей час заборонено. 

Обличчя і руки після роботи з дезінфекційними речовинами та отрутами 
необхідно вимити водою з милом, а використаний посуд помити 2-

процентним розчином соди. 

   При потраплянні на шкіру кислот, їх змивають водою, а потім розчином 
питної соди. Луги нейтралізують 1...2 - процентним розчином борної, 

лимонної, оцтової кислот. Всю роботу з дезінфекції, дезінсекції та 

дератизації проводять під контролем лікаря ветеринарної медицини. 
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Тема 24. Інфекційні хвороби 

 
1. Хвороби спільні для багатьох видів тварин 

2. Хвороби окремих видів тварин 

3. Сальмонельоз 
4. Інфекційний стоматит 

 

Література: А.В.Дудаш та ін. Основи ветеринарної медицини та загального 

тваринництва К.: „Аграрна освіта” 2001р. с.171 - 179 
 

Студенти повинні знати: характеристику інфекційні хвороб. 

 
Студенти повинні вміти: розрізняти інфекційні хвороби. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 
           1. Хвороби спільні для багатьох видів тварин. 

           2. Хвороби окремих видів тварин. 

           3. Сальмонельоз, ознаки та лікування. 
           4. Інфекційний стоматит, лікування та профілактика. 
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Інфекційні хвороби, спільні для багатьох видів тварин 

   Сибірка (антракт) – гостра інфекційна хвороба, яка характеризується 
гарячкою і септицемією. Збудником є нерухома аеробна споро утворююча 

паличка (бацила). Спори утворюються при доступі повітря і зберігаються 

здебільшого в грунті протягом десятків років. Хвороба найчастіше виникає 
влітку. В організмі паличка оточена капсулою, яка захищає збудника від 

бактерицидних речовин організму. До сибірки найбільш чутливі травоїдні 

тварини. Свині менш чутливі, птиця - нечутлива. Основне джерело інфекції - 

хворі тварини, а факторами передачі є трупи, відходи виробництва, грунти, 
корми. 

   Інкубаційний період хвороби - 1...5 днів. Розрізняють блискавичну, гостру, 

підгостру і хронічну її форми. Основними ознаками хвороби є підвищення 
температури тіла до 42°С, посиніння слизових оболонок, порушення 

серцевої діяльності, кольки, пронос (при ураженні кишок), а також поява 

припухлостей (карбункулів) у ділянці шиї, підгруддя, язика з наступними 

виразками. Калові маси кров'янисті, сеча червона. Смерть настає за 2..З 
доби. ГІри блискавичній формі хвороби тварини хитаються, падають, з рота 

і носа виділяється кров'яниста піна, швидко настає смерть. Хронічна форма 

характеризується виснаженням і утворенням карбункулів. 
   Лікування хворих тварин здійснюється протисибірковою сироваткою, 

антибіотиками, серцевими засобами та ін. Для запобігання поширенню 

збудника сибірки в природі забороняється проводити розтин трупів, їх 
спалюють. Тварин щорічно вакцинують. Хворих і підозрілих щодо 

захворювання тварин ізолюють і лікують. При появі хвороби негайно 

повідомляють лікаря ветеринарної медицини і органи охороии здоров'я. На 

господарство накладають карантин. 
   Туберкульоз - хронічне інфекційне захворювання тварин і людини, яке 

характеризується утворенням у різних органах безсудинних вузлів 

(туберкулів), схильних до сирнистого розпаду. Збудниками є туберкульозні 
палички (мікобактерії) бичачого, чоловічого і пташиного видів. Виявлено ще 

майже 25 видів атипових мікобактерій. Вони стійкі в зовнішньому 

середовищі. До мікобактерій туберкульозу сприйнятливі ссавці всіх видів, 
птахи та людина. Порушення зоогігієнічних норм утримання та годівлі 

тварин сприяє поширенню туберкульозу. Заражаються тварини через 

дихальний та травний тракти. Джерело інфекції - хворі люди і тварини. 

   Захворювання характеризується хронічним перебігом. Хворі тварини 
худнуть. Лімфатичні вузли збільшені, ущільнені та горбкуваті. Туберкульоз 
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легень супроводжується кашлем, задишкою. Для туберкульозу вимені 

характерне збільшення і ущільнення часток молочних залоз; кишечнику - 
періодичні проноси; матки - слизово-гнійне витікання із статевих шляхів. 

Основним діагностичним методом є масове дослідження тварин на 

туберкульоз - внутрішньошкірна проба на туберкулін (для коней - 
офтальмопроба). 

   Лікування не розроблено. Воно економічно недоцільне. Хворих тварин 

здають на забій. Господарство оголошують неблагополучним, вводять 

карантинні обмеження і провадять комплекс заходів: туберкулінізацію, 
дезінфекцію та іншу роботу, передбачену спеціальною інструкцією. 

   Бруцельоз - хронічне інфекційне захворювання тварин і людини, яке 

супроводжується абортами, затримкою посліду, запаленням сім'яників, 
суглобів. Збудником хвороби є бруцельозна паличка (бруцела). Хвороба 

найбільш поширена серед великої рогатої худоби, кіз, овець і свиней. 

Основне джерело зараження - хворі тварини, молоко від них, сперма, сеча 

тощо. 
   Інкубаційний період триває 2...3 тижні. Хвороба супроводжується 

абортами в корів на 5...8-му, у овець і кіз - 3...5-му, свиней - 2...3-му місяцях 

вагітності. Спостерігаються випадки народження мертвих або слабких 
плодів, затримка посліду, запалення суглобів, сім'яників, мастити, 

ендометрити. 

   З метою боротьби проводять планові дослідження крові всіх тварин на 
бруцельоз (серологічна реакція). Хворих тварин не лікують, а вибраковують 

на забій. Вводять карантинні обмеження. Проводять заходи відповідно до 

діючої інструкції. 

   Ящур - гостре захворювання парнокопитних тварин, що характеризується 
ураженням слизової оболонки рота, шкіри, вимені і міжкопитної щілини. 

Збудником є фільтрівний вірус. Найсприйнят- ливішими до ящуру є велика 

рогата худоба і свині. Джерелом інфекції є хворі та перехворілі тварини. 
Вірус передається при контакті тварин з кормом, водою, через предмети 

догляду тощо. 

   Інкубаційний період триває 5...1 днів. Першими ознаками ящуру є 
пригнічений стан, зниження або втрата апетиту, короткочасне підвищення 

температури. Основною ознакою ящуру різних видів тварин та людини є 

утворення афт (пухирців) та ерозій на слизових оболонках ротової 

порожнини, губ, язика, носогубного дзеркальця, вимені. 
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   Хворих тварин лікують. Ротову порожнину промивають розчином оцтової 

або борної кислоти, калію перманганату. Виразки та ерозії на вимені, 
носогубному дзеркальці змащують цинковою та новокаїновою, а у 

міжкопитній щілині - іхтіоловою, йодоформною мазями. З профілактичною 

метою застосовують вакцини і сироватки. При виявленні ящуру на 
неблагополучне господарство чи район накладають карантин, визначають 

зону загрози, вводять обмеження господарської діяльності. Вивіз м'яса та 

інших продуктів забою в сирому вигляді за межі господарства заборонено. 

Трупи знищують, молоко і м'ясо знезаражують, гній утилізують. 
   Сказ - гостра інфекційна хвороба, що характеризується сильним 

збудженням і паралічами. Збудником є вірус. До сказу сприйнятливі всі види 

свійських і диких тварин, менш сприйнятлива птиця. Джерелом інфекції є 
хворі тварини, особливо ті, що виділяють вірус із слиною на всіх стадіях 

хвороби і навіть за 10 днів до появи клінічних ознак. Зараження тварин і 

людини виникає через укус або через слину хворих тварин, яка потрапляє на 

пошкоджену шкіру. 
   Інкубаційний період триває 3...8 тижнів, рідше - до трьох років. Найбільш 

типово сказ проходить у собак. Частіше симптоми появляються через 10...15 

днів після зараження. У собак розрізняють дві форми: буйна і тиха. У 
розвитку буйної форми розрізняють три стадії: передвісників, збудження і 

паралічів. Собаки в першій стадії, що триває 1...3 доби, пригнічені і 

намагаються сховатися. Деякі тварини надмірно веселі, стрибають, 
намагаються лизнути в обличчя, хапають зубами руку господаря, але не 

кусають. Згодом вони стають неспокійними, у них підвищується 

збудливість, появляється прагнення проковтнути неїстівні предмети. 

Ковтання стає утрудненим, голос змінюється. Посилюється виділення слини. 
   Стадія збудження триває три-чотири дні, характеризується різко 

вираженими приступами буйства, нападом на людей і тваригі. Ця стадія 

поступово переходить у стадію паралічів, особливо задніх кінцівок, прямої 
кишки, сечового міхура, нижньої щелепи. Хвороба триває 8...10 днів і 

закінчується смертю. 

   Хворих тварин усіх видів знищують, за винятком тих, які покусали людей 
або тварин. Останніх витримують під ветеринарним наглядом 10 днів. З 

профілактичною метою відновлюють бродячих тварин, знищують гризунів, 

а також проводять профілактичні щеплення собак антирабічною вакциною. 

   Стригучий лишай (трихофітія) - хронічна хвороба, при якій уражається 
шкіра і волосся. Збудник - грибки з роду трихофітон і мікроспорон. 
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Найбільш сприйнятливі до захворювання велика рогата худоба, коні, собаки, 

коти і хутрові звірі. Дрібна рогата худоба та свині 
хворіють рідше. Особливо чутливі молоді тварини. Від хворих тварин 

заражаються люди. Джерелом інфекції є хворі тварини. Факторами передачі 

можуть бути забруднені предмети догляду тощо. 
   Інкубаційний період триває від 6 до З0 днів. У великої рогатої худоби 

уражається найчастіше шкіра голови, шиї та спини. Спочатку з'являються 

тверді вузлики або підвищені припухлості шкіри, на якій проглядаються 

сіруваті пролисини, вкриті лусочками. Волосся втрачає блиск, стає сухим і 
обламується біля кореня. Згодом уражені місця зливаються, утворюючи 

великі безволосі ділянки шкіри, які вкриваються азбестоподібними 

лусочками. При тяжкому перебігу розвивається гнійне запалення шкіри. 
   У коней частіше на шкірі голови, шиї, боках, крупі з'являються круглі 

безволосі ділянки сіруватого кольору, вкриті кірочками. 

Для лікування хворих тварин застосовують препарати місцевої дії: мазь 

юглону, йод однохлористий, розчини кислот і лугів. Всередину - 
гризеофульвин, сірку. З лікувальною і профілактичною метою тваринам 

вводять вакцину ЛТФ-130. Покращують умови утримання, призначають 

прогулянки на свіжому повітрі. 
 

Основні інфекційні хвороби окремих видів тварин 

   Емфізематозний карбункул (емкар). Гостра інфекційна хвороба, при якій у 
м'язах утворюються' набряки, які крепітують (потріскують). Збудником 

хвороби є анаеробна, спороутворююча паличка. Хворіє велика рогата худоба 

частіше у віці до 4...5 років, рідко - вівці та кози, переважно у пасовищний 

період. Джерело збудника - хворі тварини, а фактори передачі - інфікований 
грунт, корми і вода. 

   Інкубаційний період триває 1...5 днів. Температура тіла підвищується до 

41...42°С, пульс прискорений і слабкий, припиняється жуйка, зникає апетит. 
При пальпації в ділянці попереку, крупа, стегон, плечей, шиї та грудей 

виявляються тверді, гарячі і болісні набряки (карбункули). Згодом вони 

стають холодними і безболісними. При натискуванні набряки крепітують 
(потріскують). Це характерна ознака захворювання. Через деякий час шкіра 

на поверхні карбункулу стає брудно-коричневою, а потім - чорною. Хворі 

тварини швидко знесилюються. Смерть настає через 24...48 годин. 

Видужують тварини рідко. 
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   Під час виникнення хвороби на господарство накладають карантин. 

Хворих і підозрілих у захворюванні тварин ізолюють і лікують. Для цього 
застосовують гіперімунну сироватку, навколо карбункулу підшкірно вводять 

розчин карболової кислоти, а всередину набряку - розчин перекису водню, 

внутрішньом'язово - антибіотики. З профілактичною метою молодих тварин 
від чотиримісячного віку навесні, до вигону на пасовище, вакцинують. 

Трупи тварин та гній спалюють. 

   Вібріоз (кампілобактеріоз) - інфекційна хвороба, яка супроводжується 

абортами, затримкою посліду, запаленням статевих шляхів. Збудник - 
плодовий вібріон. На вібріоз хворіє велика і дрібна рогата худоба. Основне 

джерело - заражені плідники, а тому зараження здебільшого відбувається під 

час парування. 
   У пеблагополучних стадах спостерігаються часті перегули, неплідність, 

аборти (частіше у першій половині вагітності), затримання посліду, 

народження нежиттєздатних телят і ягнят, запалення матки і піхви. У самців 

хвороба проходить безсимптомно, хоча можна виявити почервоніння 
слизової оболонки препуція і статевого члена. 

   Для лікування хворих бугаїв у препуціальний мішок після старанного 

промивання протягом чотирьох-семи днів вводять емульсію стрептоміцину 
та пеніциліну на риб'ячому жирі або рослинній олії. Антибіотики вводять 

внутрішньом'язово. Лікування повторюють через п'ять-шість днів. 

   Для лікування хворих самок також застосовують антибіотики. У 
порожнину матки вводять емульсію окситетрацикліну. Ефективним є 

введення внутрішньом'язово дибіоміцину з гіперімунною сироваткою. 

   З метою профілактики всіх плідників двічі на рік досліджують, 

використовуючи препуціальний слиз і сперму. 
   У неблагополучному стаді хворих тварин ізолюють і лікують, проводять 

дезінфекцію приміщень, дотримуються ветеринарно-санітарних правил 

осіменіння тварин. На господарство накладають обмеження. 
   Лейкоз - інфекційна, повільно перебігаюча хвороба, яка характеризується 

ураженням кровотворної системи з явищами лімфоцитозу, пухлиноподібних 

утворень в органах. Збудник лейкозу - онкогенний РНК - вірус, який 
паразитує в лейкоцитах. До лейкозу сприйнятлива велика рогата худоба, 

вівці, кози, свині, кролі. 

   Джерелом збудника є заражені вірусом тварини. Факторами передачі 

можуть бути молоко, кров тощо. 
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   У хворих тварин погіршується загальний стан, знижуються надої, 

спостерігається виснаження, послаблення роботи серця. У крові 
збільшується кількість лейкоцитів. Основним методом прижиттєвої 

діагностики лейкозу є серологічний - реакція імунодифузії (РІД). 

   Керівники господарств, фермери, громадяни - власники тварин зобов'язані 
забезпечити виконання передбачених діючою інструкцією заходів щодо 

запобігання захворюванню тварин на лейкоз. 

   Сап коней - інфекційне захворювання однокопитних тварин, що 

характеризується розвитком специфічних вузликів і виразок на слизових 
оболонках носа, на шкірі, у легенях та в інших внутрішніх органах. 

   Збудником захворювання є бактерія малеї, а джерелом збудника хвороби - 

хворі тварини. Факторами передачі є забруднені корми, вода, підстилка, 
збруя та ін. 

   Інкубаційний період триває до двох і більше тижнів. За перебігом хвороби 

розрізняють гостру і хронічну форми сапу, а за клінічною картиною - 

носову, легеневу та шкірну. 
   Гострий перебіг сапу характеризується значним підвищенням температури 

тіла, гіперемією слизової оболонки носової порожнини, виділеннями з носа і 

припуханням підщелепних лімфовузлів. На слизовій оболонці носа 
з'являються вузлики, оточені червоним обідком. Вони швидко розпадаються, 

утворюються виразки з піднятими краями і салоподібним дном (носова 

форма сапу). Вузлики і виразки можуть з'являтись на шкірі кінцівок, живота 
і шиї по ходу лімфатичних судин (шкірна форма). Хворі тварини гинуть 

через 2...З тижні. 

   Хронічний перебіг може тривати кілька років. Виразки на шиї та слизовіи 

оболонці зарубцьовуються. На слизовій оболонці носа утворюються типові 
зірчасті рубці. Підщелепні лімфовузли збільшені, безболісні і нерухомі. 

   Лікування хвороби не розроблено. На неблагополучні господарства 

накладають карантин. Хворих коней вбивають, трупи без зняття шкіри 
спалюють, а підозрілих у захворюванні тварин ізолюють і додатково 

досліджують на сап згідно з інструкцією. 

   З профілактичною метою щорічно все поголів'я коней перевіряють на сап 
методами клінічного огляду й очної малеїнізації. Куплених коней тримають 

у профілактичному карантині ЗО днів і вдруге досліджують на сап. 

   Бешиха свиней - інфекційне захворювання, що проходить з явищами 

септицемії, ендокардиту, поліартриту, еритеми і некрозу шкіри. Збудником 
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є бактерія, яка не утворює спор і капсул. Це - ґрунтова інфекція. Зараження 

відбувається через травний тракт. Тварини захворюють переважно влітку. 
Частіше хворіють свині від 4-х місяців до одного року. 

   Інкубаційний період триває три-чотири дні. При гострій формі у тварин 

спостерігається гарячка (до 42°С), втрата апетиту, пригнічення, блювання, 
запор. Хода стає хиткою. На шкірі з'являються червоні плями неправильної 

форми і різного розміру, які поступово зливаються. При надавлюванні 

пальцем плями бліднуть. ГІри хронічній формі з'являються розлади серцевої 

діяльності, запалення суглобів, на шкірі утворюється панцир з 
некротизованих ділянок шкіри. 

   При виявленні хвороби тварин ізолюють, приміщення дезінфікують, на 

господарство накладають обмеження. Хворих тварин лікують 
протибешиховою сироваткою з пеніциліном. При потребі застосовують 

серцеві і проносні засоби. 

   Чума свиней - надзвичайно контагіозна вірусна хвороба. До неї 

сприйнятливі свійські і дикі свині, незалежно від породи і віку. Джерелом 
іноекції є хворі та перехворілі тварини. Зараження відбувається через 

інфіковані корми і воду. Хвороба частіше виникає восени. 

   Інкубаційний період триває від трьох до 20 днів. Хворі свині пригнічені, 
температура тіла поступово підвищується до 41 °С, апетит погіршується. 

Спостерігаються проноси, блювання, кон'юнктивіт, крововиливи в шкіру, 

парези і паралічі кінцівок, припадки судорог. Вуха, черево і хвіст синіють. 
Свиней завозять тільки з благополучних господарств і витримують на 

карантині 30 днів. Відходи з боєнь та їдалень перед вживанням 

переварюють. Проводять вакцинацію свиней. На господарство накладають 

карантин. Усе поголів'я свиней неблагополучних ферм підлягає забою згідно 
з інструкцією, а трупи - спаленню. 

   Хвороба Тешена - вірусне захворювання, яке характеризується ураженням 

центральної нервової системи. Переважно хворіють відлучені підсвинки у 
віці 2... 10 місяців, частіше - навесні і восени. 

   Інкубаційний період - від семи до 30 днів. При гострому перебігу в тварин 

проявляється слабкість, відмова від їжі, хитка хода, судороги, парез тазових 
кісток, параліч. 

   При виникненні хвороби на господарство накладають карантин. Усіх 

хворих тварин і підозрюваних на захворювання забивають, а м'ясо 

використовують на варені ковбаси. Здорових тварин вакцинують. Проводять 
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механічну очистку і дезінфекцію приміщення 2...3-процентним розчином 

їдкого натру. 
   Хвороба Ньюкасла (псевдочума) - інфекційне висококонтагіозне 

захворювання, яке спричиняє масову загибель птиці родини курячих. 

Збудником є вірус. Основне джерело збудника інфекції - хвора та 
перехворіла птиця, тушки забитої птиці, яйця, пір'я, трупи, послід, предмети 

догляду тощо. 

   Інкубаційний період триває від чотирьох до семи днів. Перебіг хвороби 

гострий (один-чотири дні). Курчата хворіють в 1-місячному віці. Вони 
пригнічені, в'ялі. Потім виникають ознаки порушення нервової системи 

(перекручування шиї, тремор голови тощо). Птиця погано їсть, настає 

сонливість, яка переходить у коматозний стан. Дихання важке з хрипами. Із 
дзьобика, носових отворів і очей виділяється слиз. Гребінь і сережки 

синюшні. Калові маси рідкі, зеленуватого кольору. Нерідко виникають 

парези й паралічі. 

   На неблагополучне господарство накладають карантин. Хвору птицю 
вбивають безкровним методом і спалюють. Клінічно здорову птицю 

забивають на м'ясо, а тушки проварюють. Трупи, пір'я, послід, залишки 

кормів спалюють. У благополучних пташниках птицю вакцинують. 
   Чума м'ясоїдних - гостре захворювання, що характеризується запаленням 

слизових оболонок очей, травного каналу, дихальних шляхів, центральної 

нервової системи, іноді - шкіри. Захворювання спричиняються вірусом. Крім 
собак, уражаються лисиці, песці, норки, соболі, куниці, вовки. Особливо 

сприинятливі щенята вівчарок, лайок, догів у віці 2...5 місяців і старші. 

Джерелом інфекції є хворі та перехворілі тварини. Інкубаційний період - від 

двох днів до чотирьох тижнів. Перебіг хвороби надгострий, гострий і 
підгострий. Гострий перебіг характеризується раптовою появою гарячки, 

пригніченням, судорогами і закінчується загибеллю тварини на другий-

третій день хвороби. 
   При гострій та підгострій формах спостерігається загальне пригнічення, 

гарячка, втрата апетиту, сухість носового дзеркальця. Тварини прагнуть 

заховатися в темному місці. На другий - третій день хвороби виникають 
кашель, чхання та виділення з носа, які закупорюють носові ходи (сопуче 

дихання), та з внутрішніх куточків очей - кон юнктивіт. При ураженні 

травного каналу спостерігається блювання. Фекалії рідкі, містять багато 

слизу та прожилки крові. Пригнічення змінюється збудженням, з'являються 
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судороги, які можуть переходити в парези і паралічі задніх кінцівок, 

сфінктерів сечового міхура та прямої кишки. 
   З лікувальною метою застосовують сироватку, сульфаніламідні препарати 

та антибіотики, серцеві засоби, а з профілактичною метою - вакцини. При 

появі захворювання на господарство накладають карантин, хворих і 
підозрілих щодо захворювання чумою тварин ізолюють і лікують. Здорових 

вакцинують. 

   Інфекційний стоматит (мокра мордочка) - хвороба кроленят, що 

характеризується запаленням слизової оболонки рота і супроводжується 
слинотечею. Збудник хвороби - вірус. Захворюють кроленята у віці від 20 

днів до 3 місяців. 

   Інкубаційний період триває два-чотири дні. Слизова оболонка рота 
червоніє. На язиці, слизовій оболонці верхньої губи з'являються білуваті 

плівочки, які зливаються в суцільний наліт. На четвертий-п'ятий день він 

набирає буруватого або жовтуватого кольору і поступово відривається від 

слизової оболонки, залишаючи на ній ерозії. У ділянці подушки язика 
утворюється виразка. Згодом з'являється слинотеча. Апетит не втрачається, 

але тварини не можуть їсти і швидко худнуть. 

   Для лікування застосовують білий стрептоцид, фталазол та інші препарати, 
які засипають у рот. Ротову порожнину промивають 1 - процентним 

розчином мідного купоросу. 

   Профілактика захворювання полягає в створенні належних умов 
утримання і годівлі кролів. 

   Геморагічна септицемія кролів с вірусна хвороба, яка швидко 

поширюється і охоплює велику кількість тварин. При цьому гинуть 

практично всі кролі. Хвороба виникає в будь-якии час %року. При 
блискавичному перебігу клінічних ознак не виявляють. На перший погляд 

ніби здорові тварини роблять кілька судорожних рухів кінцівками і гинуть. 

   За гострої форми тварини пригнічені, апетит відсутній, з'являються явища 
нервового характеру. Перед смертю спостерігаються виділення жовтувато-

червоного кольору з носової порожнини. 

   З метою профілактики хвороби доросле поголів'я і молодняк після 
відлучення вакцинують. При появі захворювання усіх тварин забивають. 

Проводять дезінфекцію. На ферму накладають карантин. 

   Колібактеріоз - гостре захворювання новонародженого молодняку, що 

супроводжується сепсисом, ознаками запалення кишечнику та гарячкою, 
масовістю та високою летальністю. Збудник - патогенні штами кишкової 
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палички. У більшості випадків захворювання з'являється при порушенні 

умов утримання і годівлі тварин. Хворіють новонароджені в перші п'ять днів 
життя. 

   Інкубаційний період триває кілька годин. У хворих зникає апетит і 

спостерігається пригнічении стан. Через 12...24 год з'являється пронос. 
Виділення смердючі, спочатку жовтуватого, а потім сіро-жовтого кольору. З 

часом пронос посилюється, кал стає водянистим, пінистим, з домішками 

згустків молока і прожилків крові. Температура тіла на початку 

захворювання підвищується до 40°С, потім утримується в межах норми, а 
перед загибеллю вже знижується до 38°С. Дихання і пульс прискорюються, з 

рота виділяється слина. Тварини гинуть через 1...3 доби. Смертність досягає 

80... 100%. 
   Хворих тварин ізолюють і лікують за допомогою специфічної сироватки, 

колібактеріофагу, антибіотиків (гентаміцин, неоміцин, мономіцин, 

окситетрациклін та ін.). Молозиво або молоко замінюють теплим 

фізрозчином, відваром звіробою тощо. Корів перед отеленням переводять у 
родильне відділення, дотримуються ветеринарно-санітарних вимог при 

прийманні новонароджених, годівлі і догляді за ними та породіллями. 

   Сальмонельоз (паратиф) - інфекційне захворювання молодняку різних 
видів у віці від семи...десяти днів до двох місяців, яке супроводжується 

гарячкою, запаленням кишечнику, легенів і ураженням суглобів. На 

сальмонельоз хворіє й людина, у якої хвороба перебігає за типом харчової 
токсикоіифекції. Збудником хвороби є сальмонели. Джерело збудника 

інфекції - хворий та перехворілий молодняк. Дорослі тварини - 

сальмонелоносіі. Телята заражаються через травні і дихальні шляхи, 

пуповину. 
   Інкубаційний період триває два-вісім днів. Хвороба телят до місячного 

віку проходить у гострій формі. Вони пригнічені, температура тіла 

підвищується до 41 °С. Пронос, кал смердючий, з домішками слизу, а іноді й 
крові. Проносові часто передує запор. Інколи з'являється кашель, серозно-

слизове виділення з носа, сльозотеча, судороги, опухання суглобів. Апетит 

часто зберігається до загибелі, але тварини швидко худнуть, знесилюються і 
гинуть. 

   При хронічному перебігу пронос припиняється. Посилюється кашель. 

Витікання з носа набуває слизово-гнійного характеру. Хвороба затягується 

до 1...2 місяців і довше. 
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   На початку захворювання застосовують сироватку, бактеріофаг, 

антибіотики, сульфаніламіди тощо. Хворих ізолюють, станки дезінфікують, 
гній біотермічно знезаражують. Здорових і новонароджених телят 

імунізують сироваткою. З профілактичною метою рекомендується 

вакцинувати корів в останні два місяці тільності. 
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Тема 25. Піроплазмідози 

 
Література: А.В.Дудаш та ін. Основи ветеринарної медицини та загального 

тваринництва К.: „Аграрна освіта” 2001р. с.187 - 188 

 
Студенти повинні знати: характеристику піроплазмідозів. 

 

Студенти повинні вміти: розрізняти піроплазмі дози. 

 
Контроль знань: усне опитування. 

 

           1. Що розуміють під піроплазмі дозами? 
           2. Бабезіоз. 

           3. Піроплазмози. 
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   Піроплазмідози - це група кровопаразитарних хвороб, збудниками яких є 

піроплазміди, що передаються від хворих до здорових тварин за допомогою 
кліщів. В організмі тварин піроплазміди паразитують в еритроцитах та 

клітинах ретикуло-ендотеліальної системи. Тварини можуть захворіти при 

наявності джерела збудника (хворих тварин або паразитоносіів), іксодових 
кліщів (переносників) та сприйнятливих тварин. Вирішальну роль для 

встановлення діагнозу має мікроскопія мазків крові. 

   Бабезіоз - протозойна хвороба, яка уражує велику і дрібну рогату худобу у 

весняно-літній період. Це пояснюється появою в цей час іксодових кліщів - 
переносників збудника. Бабезії в організмі тварин розмножуються в 

еритроцитах шляхом прямого поділу. Заражають тварин інвазовані жеоди* 

під час нападу на здорових особин і ссання з них крові. Багато кліщів 
зустрічається на вологих пасовищах, вкритих чагарниками. 

У хворих тварин спостерігається стійка гарячка, проноси, пожовтіння 

слизових оболонок, гемоглобінурія (сеча червоного кольору), атонія 

передшлунків. Хвора тварина швидко слабне і прогресивно худне. Нерідко 
на 4...5 -й день хвороби тварина гине від розриву селезінки. 

   Для лікування застосовують азідин, гемоспоридин, береніл, флавакридин 

(дози і способи введення дано в табл.10). Рекомендують симптоматичне 
лікування. Профілактика має бути спрямована на знищення кліщів, 

випасання тварин на культурних пасовищах. Шкірний покрив періодично 

обприскують розчином неоцидолу, севіну, карбофосу тощо. 
   Піроплазмози - інвазійні хвороби великої рогатої худоби, коней, свиней, 

собак. Паразити оселяються в еритроцитах. Переносники збудника - 

пасовищні кліщі. Характерними є весняний, літній і осінній спалахи 

хвороби. За клінічними ознаками хвороба подібна до бабезіозу.  
Хворим тваринам призначають специфічні (етіотропні), симптоматичні та 

патогенетичні засоби (як і при бабезіозі). Зрештою й профілактичні заходи 

мають таку ж мету, але здійснюються по-різному. 
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Тема 26. Інвазійні хвороби 

 
1.Арохнози 

2. Кліщі 

3. Ентомози 
4. Комахи – переносники збудників заразних хвороб 

5. Кокциодіози 

6. Трихомоноз ВРХ 

 
Література: А.В.Дудаш та ін. Основи ветеринарної медицини та загального 

тваринництва К.: „Аграрна освіта” 2001р. с.189 - 192 

 
Студенти повинні знати: характеристику інвазійних хвороб. 

 

Студенти повинні вміти: розрізняти інвазійні хвороби. 

 
Контроль знань: усне опитування. 

 

           1.Арохнози. 
           2. Кліщі. 

           3. Ентомози. 

           4. Комахи – переносники збудників заразних хвороб. 
           5. Кокциодіози. 

           6. Трихомоноз ВРХ. 
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   Арахнози - інвазійні хвороби, збудниками яких є представники класу 

павукоподібних. Крім збудників таких захворювань як саркоптоїдози 
тварин, вароатоз бджіл тощо, великих збитків завдають кліщі - 

ектопаразити, переносники збудників заразних хвороб (іксодові та інші 

кліщі), та ті, які є проміжними живителями окремих гельмінтів (орибатиди). 
   Саркоптоїдози тварин - це групова назва хвороб тварин, спричинених 

кліщами. Залежно від родової належності збудника, діагностують коросту не 

взагалі, а виділяють конкретні захворювання: саркоптоз (короста свербіжна), 

псороптоз (нашкірна), хоріоптоз (шкіро'щна) і отодонтоз (вушна). Тварини 
хворіють частіше на саркоптоз і псороптоз. 

   Саркоптоз - спричинюється свербуновим кліщем. Хворіють найчастіше 

свині, від яких можуть заражуватися й люди. Кліщі локалізуються в товщі 
шкіри голови, у вушних раковинах, на щоках та інших ділянках тіла. 

Короста частіше виникає в холодну пору року (грудень-квітень) і цьому 

сприяють погані санітарні умови й неповноцінна годівля тварин. 

Основним клінічним симптомом є свербіж і дерматит. На уражених ділянках 
тіла утворюються пухирці. Тварина розчухує ці місця. На потовщеній шкірі 

утворюються складки, між якими збирається гнійний ексудат. Тварини 

погано їдять, пригнічені, виснажуються. 
   В інших видів тварин улюбленими місцями паразитування кліщів є: у кіз - 

голова і бокові ділянки тулуба; у великої рогатої худоби і коней - голова і 

шия; у собак - голова і корінь хвоста. 
   Псороптоз - нашкірна короста. Хворіють вівці, велика рогата худоба, коні, 

кролі. Уражуються ділянки шкіри з густим волосяним покривом. У овець 

псороптоз має гострий і хронічний перебіг, у великої рогатої худоби і коней 

- хронічний, а в кролів спостерігається місцева (вушна) форма. 
   В овець частіше уражаються ділянки попереку і спини. Спостерігається 

свербіж, який посилюється вночі, особливо при утриманні їх у тісних 

приміщеннях. Пізніше на цих місцях випадає шерсть, з'являється кірка, але 
складчастості немає. У великої рогатої худоби часто уражаються ділянки 

шкіри на холці, шиї, біля кореня хвоста. У кролів, частіше в дорослих, у 

вушних раковинах наявні кірки, з яких виділяється смердючий ексудат, 
виникає болючість вух. 

   Діагноз ставлять на основі клінічних ознак, епізоотичних даних і 

лабораторних досліджень зіскоблювань шкіри. 

Заходи боротьби з коростою зводяться до суворого дотримання правил 
ветеринарно-санітарних вимог. Приміщення і предмети догляду 
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дезінфікують. Хворих тварин лікують, а підозрілих щодо захворювання 

обробляють акарицидами: трихлорметафосом - 3, ціодрином, колоїдною 
сіркою та ін. Уражені ділянки також обробляють аерозолями "Акродекс", 

"Дерматозоль", "Псороптол" тощо. Овець рекомендують купати. 

Обприскувати овець не можна. Для купання використовують емульсії 
неоцидолу, ветіолу, креоліну та інші з температурою рідини 15...20°С. Перед 

купанням овець витримують на 10-годинній голодній дієті, а за 1...2 год до 

обробки тварин напувають. 

   Свиней обприскують карбофосом, ціодрином з розрахунку 0,5...2 л на одну 
тварину. При вушній формі у свиней і кролів використовують акарициди у 

формі аерозолей. Хворих кролів теж лікують 2-процентним лініментом 

трихлорметафосу на олії, змочуючи вушні раковини 2...3 рази з інтервалом 
6...7 днів. 

   Вароатоз (варооз) бджіл - дуже небезпечна хвороба личинок, лялечок і 

дорослих бджіл, яка спричинюється кліщем варроа. На пасіці передусім 

уражуються молоді бджоли і трутні. Менше кліщів на робочих бджолах. 
Кліщі висмоктують гемолімфу бджіл і розплоду (личинок, лялечок), 

внаслідок чого виходять неповноцінні бджоли. Спостерігається нездатність 

бджіл до польоту, вони повзають і на різних стадіях розвитку гинуть. При 
огляді бджіл і лялечок неозброєним оком видно кліщів. У запечатаному 

бджолиному і трутневому розплоді можна виявити дорослі і преімагінальні 

форми кліща. 
   Лікування здійснюється за допомогою вароатину, фенотіазину, тімолу, 

фольбексу, мурашиної, щавлевої, молочної кислот, санвару. Ці препарати, а 

також теплову обробку і зоотехнічні прийоми бджолярі використовують під 

контролем спеціаліста ветеринарної медицини. Важливе значення мають 
охоронно-карантинні заходи. 

 

Кліщі – переносники збудних захворювань 
   В основному це іксодові, аргасові і гамазоїдні кліщі. Але у ветеринарному 

відношенні найважливішими є кровосисні іксодові кліщі. Вони масово 

нападають на тварин і спричинюють недокрів'я, отруєння, запалення шкіри. 
Іксодові кліщі є переносниками піроплазмідозів, вірусних і бактеріальних 

інфекцій. 

   Іксоди можуть паразитувати на тваринах і перебувати в навколишньому 

середовищі. Знищення іксодових кліщів у місцях їхнього життя - 
найрадикальніший метод боротьби з піроплазмідозами. 
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   Для знищення кліщів на тваринах застосовують хімічні речовини 

(акарициди), а також механічний метод (ручне збирання кліщів). Акарициди 
використовують такими способами: купання тварин; обприскування і 

обтирання їх шкірного покриву; обпилювання дуетами акарицидів. 

   Знищення кліщів у приміщеннях досягають методом їх дезакаризації. З 
цією метою використовують трихлорметафос-3, карбофос, севін, неоцидол з 

розрахунку 200 мл рідини на 1 м: поверхні. 

   Для того, щоб позбавити кліщів сприятливих умов існування, змінюють 

випасні ділянки, меліорують заболочені пасовища, вирубують чагарники та 
вживають інших винищувальних заходів. 

 

   Ентомози - це інвазійні хвороби, які спричинюються комахами. Негативна 
роль комах полягає в тому, що одні з них спричинюють небезпечні інвазійні 

хвороби (оводи, воші тощо). Інші є ектопаразитами і переносниками 

збудників заразних захворювань (ґедзі, комарі, мухи та ін.) або відіграють 

роль проміжних живителів (мурашки, мошки тощо). 
   Гіподерматоз великої рогатої худоби спричинюється личинками 

підшкірних оводів. У жаркі години дня самки відкладають яйця на 

волосяний покрив тварин. Через тиждень з яєць вилуплюються личинки і 
проникають під шкіру. Мігруючи по організму протягом 7...9 місяців, вони 

просуваються до спини й попереку і там залишаються до весни. Навесні 

личинки просвердлюють шкіру і випадають на траву, перетворюючись до 
червня-лиггня в статевозрілі особини, які знову заражають тварин. 

   Ознакою гіподерматозу є жовна (горбики) під шкірою спини і попереку, 

що з'являються в тварин ранньою весною. У центрі горбиків з'являються 

отвори, з яких виповзають личинки, виділяється серозно- гнійний ексудат, 
що склеює волосся. 

   Для знищення личинок застосовують свіжоприготовлений 4-процентний 

розчин гіподермін-хлорофосу, який наносять на шкіру (від холки до крижів) 
восени і навесні. Можна використати амідофос, івомек та ін. Доцільно також 

додержуватися загальних профілактичних заходів. 

 
Комахи – переносники збудників заразних хвороб 

   З цієї групи комах значну небезпеку для тварин і людини створюють мухи, 

компоненти гнусу (ґедзі, мошки, мокреці, комарі), блохи, воші. 

   Мухи - це двокрилі комахи. Вони розвиваються в теплий період року. 
Найчастіше мухи відкладають яйця в гній, фекалії, з яких через три-сім днів 
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вилуплюються личинки, а ще через 2...4 тижні виходять дорослі особини. 

Живородні мухи відкладають личинки в м'ясо, рибу, рани, трупи тварин 
тощо. Мухи за способом живлення поділяються на некровосисних (кімнатна 

муха, мухи-корівниці, сині і зелені м'ясні, сірі трупні), та кровосисних 

(осіння і мала коров'яча жигалки). 
   Мухи завдають значних збитків тваринництву, спричинюючи зниження їх 

продуктивності та погіршення якості продукції. На хоботках, лапках, 

крильцях вони переносять збудників інфекційних та інвазійних 

захворювань. Кровосисні мухи поширюють сибірку, бешиху, туляремію та 
інші хвороби. 

   Головним у системі заходів боротьби з мухами є ліквідація місць їх 

розплоду, застосування хіміопрепаратів та висока санітарна культура. 
   Воші - дрібні безкрилі кровосисні комахи. Вони є стаціонарними 

ектопаразитами. Яйця (гниди), які відкладає самка, міцно прикріплюються 

до волосин. Протягом доби воші ссуть кров 2...3 рази. Укуси дуже болісні, а 

слина токсична. Найбільші воші у свиней (до 6 мм), а найдрібніші - у 
великої рогатої худоби. 

   При вошивості спостерігається сверблячка шкіри, тварини чухаються, у 

них випадає волосся, шкіра потовщується і лущиться. Тварини худнуть, 
знижується їхня продуктивність. Крім того, воші є переносниками збудників 

інфекційних захворювань, створюють дискомфорт для тварин. 

   Заходи боротьби з вошами і профілактика зводяться до знищення 
паразитів на тілі тварин і в навколишньому середовищі та виконання 

санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання тварин. Знищують вошей на 

тілі 3...5-процентними дуетами трихлорметафосу, севіну та іншими 

інсектицидами. Велике значення має своєчасне виявлення та ізоляція хворих 
тварин і лікування їх. 
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РЕЦЕНЗІЯ 
 
 

На навчально-методичний комплекс самостійного вивчення 
по предмету „Основи ветеринарії і зоогігієни” викладача вищої 
категорії Ерастівський коледж ім. Е.К.Бродського ДДАЕУ 
Шандали І.Д. 

У навчально-методичному комплексі висвітлені питання 
самостійного вивчення передбачені типовою програмою з 
предмета „Зоогігієна з основами ветеринарії”, затвердженої 
Науково-методичним центром аграрної освіти 11 вересня 2000 
року. 

Методичне забезпечення кожної теми включає:  
- лтература; 
- перелік знань і вмінь, набутих студентами після 

опрацювання теми; 
-  перелік контрольних питань для самоперевірки;  
-  конспекту лекцій по кожній темі.  

         Підготовлений матеріал дасть змогу студентам вивчити 
матеріал самостійно. 
          Навчально-методичний комплекс може бути використаний 
викладачами та студентами ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації по 
спеціальності 5.09010102 „Організація і технологія ведення 
фермерського господарства” при підготовці до підсумкового 
контролю знань. 
 
 
 
 
 
 
    Рецензент викладач 
    вищої категорії       ___________________ Литовченко Г.В. 
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