
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ 

МЕДИЦИНІ» 
для здобувачів вищої освіти першого рівня «Бакалавр» 

спеціальність  201 «Ветеринарна медицина» 
Цикл професійної та практичної підготовки 
Загальна кількість годин та кредитів становить  90 год,  3  кредити 

ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – вибіркова. 
Програма навчальної дисципліни «Екологія у ветеринарній медицині» 

складена відповідно до навчальної програми підготовки спеціальності  
Мета навчальної дисципліни: формування у студентів 

фундаментальних уявлень про живі організми, їх організацію, особливості 
функціонування, походження, розвиток, різноманіття та систематику в 
умовах впливу різних екологічних чинників на організми та на їх 
середовище. 

Завданням вивчення дисципліни є вивчення структури та функції 
різних організмів, з'ясування особливостей живого на субклітинному та 
клітинному рівнях, а також на рівні організму. Вивчення характерних 
особливостей мікробо-, фіто- та зооценозів в різних екологічних умовах. 
визначення генотипових ознак, типів мінливості та оцінка впливу мутагенів 
на спадковість живих організмів та вивчення механізмів адаптації живих 
організмів до дії несприятливих факторів і можливості управління цими 
процесами. 

Програма навчальної дисципліни: 
Тема 1. Предмет сучасної екології, її структура та головні завдання.  
Тема 2. Екологічні фактори, їх класифікація та характеристика. 
Тема 3. Аутекологія та патологія тварин. Лімітуючий вплив 

екологічних факторів. 
Тема 4. Демекологія та патологія тварин. Популяція – елементарна 

структурна одиниця еволюції. 
Тема 5. Синекологія та патологія тварин. Структурна організація 

тваринного організму як міра оцінки систем. 
Тема 6. Біоценоз і його структура. Абіотичний компонент 

біогеоценозів. Агроекосистеми. 
Тема 7. Біоценози тваринницьких ферм та комплексів. 
Тема 8. Міжбіогеоценотичні зв’язки та патологія тварин.  
У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 



- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел; 

- здатність генерувати нові ідеї;  
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 
- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
- здатність приймати обгрунтовані рішення;  
- здатність працювати в команді; 
- здатність працювати автономно; 
- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня; 
- здатність працювати в міжнародному контексті; 
- навики здійснення безпечної діяльності; 
- прагнення до  збереження навколишнього середовища; 
- здатність діяти на основі етичних міркувань; 
- цінування та повага різноманітності та мультикультурності 
 
Спеціальні предметні компетентності: 
-розкрити біологічні аспекти взаємодії суспільства та природи. Дати 

поняття про екологію як науку, про взаємозв’язки організмів між собою та 
середовищем їх існування; 

-сформувати поняття “екосистема”, “біоценоз”, “біотоп” “біосфера” 
природокористування”, природні ресурси, виділити основні їх компоненти та 
показати зв’язки між їхніми складовими частинами; 

-з’ясувати причини виникнення суперечностей між людиною та 
природою; 

-розкрити суть вчення В.І. Вернадського про біосферу; 
-поглибити знання про повітря як важливий природний ресурс, про 

необхідність заходів щодо його охорони; 
-поглибити знання про грунт як екологічний фактор біосфери, про 

особливість грунтового покриву України. Вміти охарактеризувати заходи 
раціонального використання земельних ресурсів та правові аспекти їх 
охорони; 

-поглибити знання про водні ресурси як екологічний фактор біосфери, 
про необхідність охорони водної оболонки Землі від надмірного впливу 
людини, заходи раціонального використання водних ресурсів планети; 

-з’ясувати роль екології в ветеринарній медицині 
Результати навчання: 

-вміти дати оцінку впливу на навколишнє середовища антропогенного 
фактора; 



- вміти сформувати поняття про еколого-гігієнічні принципи ведення 
кормовиробництва і тваринництва; 

-  правильно сформувати поняття про еколого-гігієнічні аспекти 
зберігання, утилізації і використання відходів тваринництва; 

- сформувати поняття загальних принципів ведення 
сільськогосподарського виробництва на територіях радіаційного забруднення 
та шляхів зниження вмісту радіонуклідів у продукції тваринництва; 

-вміти дати оцінку впливу на навколишнє середовище антропогенного 
фактора. 
 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 
«Екологія у ветеринарній медицині» є лекції, семінарські заняття та 
самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 
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