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АНОТАЦІЯ 

 

Улизько О.В. Забезпечення ветеринарного благополуччя службових 

собак в умовах військової частини №3027. – Кваліфікаційна робота на правах 

рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 211 – ветеринарна медицина. – Житомирський національний 

агроекологічний університет, Житомир, 2020. 

У роботі представлені результати дослідження ветеринарного 

благополуччя службових собак кінологічного центру військової частини 3027 

Національної гвардії України. Проведено аналіз, щодо виконання 

профілактичних заходів по недопущенню виникненню та розвитку 

інвазійних та інфекційних хвороб собак. Наведені основні аспекти по 

проведенню запланованих заходів, на основі чого надано рекомендації, а 

саме: підвищити відповідальність посадових осіб за якістю проведення 

ветеринарних заходів, своєчасно в повній мірі проводити забезпечення 

тварин ветеринарними препаратами; організовувати та проводити 

охоронно-карантинні заходи по недопущенню інфекційних захворювань 

тварин; щоквартально проводити дегельмінтизацію тварин при цьому 

використовувати антигельмінтики різних фармакологічних груп та 

виробників почергово. 

Ключові слова: службова собака, інвазійні хвороби, інфекційні хвороби, 

ветеринарні заходи, ветеринарні препарати, охоронно-карантинні заходи, 

дегельмінтизація, антигельмінтики. 

 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Ulyzko O.V. Ensuring the veterinary welfare of service dogs in the military 

unit №3027. - Qualification work on the rights of the manuscript. 

Qualifying work for the master's degree in specialty 211 - veterinary 

medicine. - Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, 2020. 

The paper presents the study results of the veterinary welfare of service dogs 

of the dog training center of the military unit 3027 of the Ukrainian National 

Guard.An analysis, concerning the implementation of preventive measures to 

prevent the occurrence and development of invasive and infectious diseases of 

dogs is conducted. The main aspects of the planned activities are presented, on the 

basis of which recommendations are provided, namely: to increase the 

responsibility of officials for the quality of veterinary activities, in a timely manner 

completely  provide animals with veterinary drugs; to organize and carry out 

protection and quarantine measures to prevent infectious diseases of animals; 

quarterly deworm animals using anthelmintics of different pharmacological groups 

and manufacturers alternately. 

Keywords: service dog, invasive diseases, infectious diseases, veterinary 

measures, veterinary drugs, security and quarantine measures, deworming, 

anthelmintics. 
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ВСТУП 

До службових собак належать вівчарки, німецький оленегінний собака, 

полярні їздові собаки, ердельтер'єр, боксер, доберман-пінчер, ротвейлер, 

ризеншнауцер, дог, сенбернар, водолаз (ньюфаундленд), пудель та ін. За 

характером використання службові собаки поділяють на вартових, 

розшукових, пастуших, їздових та ін. В умовах військової частини 

використовуються вартові та розшукові собаки. Період несення служби таких 

тварин становити 7 – 8 років. Використання службових собак є настільки 

ефективним, що досі жодний технічний засіб не зміг замінити собою гострий 

нюх собаки. Оскільки в період виконання служби тварини отримують 

фізичне навантаження, ймовірність розвитку хвороб у них вища в порівнянні 

з декоративними породами. Адже умови в яких собаки працюють не завжди є 

сприятливими для їх здоров’я. Разом з тим потрібно чітко дотримуватись 

схем профілактики інфекційних та інвазійних хвороб [1,2].  

Нині службові собаки використовуються в державних структурах в 

кожному регіоні України, в таких підрозділах поліції, прикордонної служби, 

національної гвардії і ін.. Ветеринарне забезпечення цих підрозділів різне. 

Тому ми вирішили провести аналіз конкретно кінологічного циклу 

Нацгвардії військової частини №3027, м. Київ[2]. 

Мета: встановити забезпечення ветеринарного благополуччя 

службових собак в умовах військової частини №3027. 

Для досягнення даної мети були встановлені наступні завдання: 

- встановити умови утримання та годівлі собак; 

- дослідити особливості профілактики інфекційних хвороб; 

- встановити поширення та провести аналіз профілактики інвазійних 

хвороб. 

Предмет дослідження – забезпечення ветеринарного благополуччя 

службових собак військової частини №3027. 

Об’єкт дослідження – інфекційні та інвазійні хвороби службових собак 

в умовах військової частини №3027. 



Методи дослідження. Епізоотологічні (вивчення епізоотологічної 

ситуації кінологічного циклу військової частини), копрологічні (проведення 

овоскопії), статистичні (аналіз ветеринарної облікової та звітної документації 

кінологічного циклу). 

Публікації: 

1. Улизько О.В. Профілактика інфекційних хвороб службових собак у 

військовій частині №3027. Наукові здобутки студентської молоді у 

ветеринарії. зб. Матеріалів доп. учасн. ХХІ-ї наук.-практ. конф. магістрів та 

бакалаврів. Випуск №11. 30 січня 2020 р. Житомир: ЖНАЕУ 2020. С. 200-

201. 

2. Антонюк А.А., Улизько О.В., Лось А.П. Профілактика гельмінтозів 

службових собак. Наукові читання 2020. Сучасні підходи забезпечення 

здоров’я тварин та якості кормів і харчових продуктів: Матер. Шостої 

наук.-практ.конф. лист.-січ. 2019-2020рр. Житомир: 2020. С. 16-19. 

3. Дубовий А.А., Лось А.П., Улизько О.В. Оцінка морфологічних та 

біохімічних показників крові службових собак. Наукові читання 2020. 

Сучасні підходи забезпечення здоров’я тварин та якості кормів і харчових 

продуктів: Матер. Шостої наук.-практ.конф. лист.-січ. 2019-2020рр. 

Житомир: 2020. С. 92-93. 

Практичне значення одержаних результатів. Визначена епізоотична 

ситуація щодо гостропротікаючих та високо контагіозних інфекційних 

хвороб собак на циклі кінологія військової частини №3027.  

Встановлено, що проводити дегельмінтизацію варто щоквартально, при 

цьому проводити облік лікарських препаратів з метою зміни на наступну 

обробку. 

Структура та обсяг роботи. Робота складається з анотації, вступу, 

огляду літератури, результатів власних досліджень, висновків та пропозицій, 

списку літературних джерел, додатків, виконана на 26 сторінках 

комп’ютерного тексту, ілюстрована 3 рисунками, 3 таблицями, містить 7 

додаток. Список літературних джерел включає 40 посилань. 



ВИСНОВКИ 

 

1. На кінологічному центрі військової частини 3027 Національної 

гвардії України по штатному балансі утримується 35 голів службових собак 

різних порід, а саме: німецька вівчарка, ротвейлер, бельгійська вівчарка, 

лабрадор ретривер. Дані тварини використовується по службі в таких 

напрямках: розшукові (патрульні) – 22 гол., розшукові з пошуку вибухових 

речовин – 1 гол., розшукові з пошуку зброї та набоїв – 1 гол., спеціальні – 4 гол., 

розшукові – 3 гол., вартові – 4 гол. 

2. Дегельмінтизацію у службових собак варто проводити 

щоквартально, при цьому використовувати антигельмінтики різних 

фармакологічних груп та виробників почергово. 

3. Профілактичні заходи по недопущенню виникнення інфекційних 

хвороб собак в умовах кінологічного центу проводяться в повній мірі та 

згідно плану протиепізоотичних заходів. 

 
ПРОПОЗИЦІЇ 

 
 

1. Підвищити відповідальність посадових осіб за якістю 

проведення ветеринарних заходів, своєчасно в повній мірі проводити 

забезпечення тварин ветеринарними препаратами. 

2. Організовувати та проводити охоронно-карантинні заходи по 

недопущенню інфекційних захворювань тварин. 

3. Щоквартально проводити дегельмінтизацію тварин при цьому 

використовувати антигельмінтики різних фармакологічних груп та 

виробників почергово. 
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