
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПАРАЗИТОЛОГІЯ ТА ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ ТВАРИН» 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі 

спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» 

 

Цикл професійної та практичної підготовки. Загальна кількість годин та 

кредитів становить 144 годин 4,8 кредитів ЄКТС 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби 

тварин» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі 

спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» 

Мета навчальної дисципліни: полягає у набутті теоретичних і практичних 

знань з діагностики, лікування та профілактики інвазійних хвороб тварин, 

отримання практичних навичок в проведенні протипаразитарних заходів  в 

тваринницьких господарствах та підготовка студента до самостійної практичної 

роботи 

Завдання навчальної дисципліни, навчити студентів: робити 

епізоотологічне обстеження господарств; планувати та проводити заходи по 

оздоровленню господарств різної форми власності від інвазійних хвороб; 

проводити методи прижиттєвої та посмертної лабораторної діагностики 

паразитозів тварин і птиці; засвоюють техніку роботи з мікроскопом, музейними 

та гістологічними препаратами; навчаються визначати і описувати 

екстенсивність та інтенсивність інвазії паразитарних захворювань. 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Вчення про паразитарні хвороби. Піроплазмідози тварин. 

Тема 2. Еймеріози та ізоспорози тварин. 

Тема 3. Саркомастігофорози  та ціліатози тварин. 

Тема 4. Вчення про ветеринарну гельмінтологію. Трематодози жуйних тварин.  

Тема 5. Трематодози м’ясоїдних тварин та птиці. 

Тема 6. Цестидози тварин. Морфологія та біологія цестод. Ларвальні цестодози 

тварин. Імагінальні цестодози м'ясоїдних тварин.  

Тема 7. Аноплоцефалідози коней. Аноплоцефалятози жуйних тварин та 

цестодози птиці.  

Тема 8. Нематодози тварин. Морфологія та біологія нематод. Оксіуратози тварин.  

Тема 9. Аскаридози тварин. 

Тема 10. Стронгілятози органів травлення однокопитних, жуйних тварин, 

свиней.  



Тема 11. Стронгілятози органів травлення м'ясоїдних тварин та птиці 

Стронгілятози органів дихання тварин.  

Тема 12. Спіруратози, філяріатози та трихуратози тварин. 

Тема 13. Рабдитатози та акантоцефальози тварин. 

Тема 14. Ветеринарна арахнологія. Паразитоформні кліщі. 

Тема 15. Акариформні кліщі.  

Тема 16. Ветеринарна ентомологія. Оводові хвороби тварин та кровосисні 

комахи (гнус). 

Тема 17. Хвороби, спричинювані постійними ектопаразитами. 
 

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності*: 
**Загальні компетентності: 

 здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

 знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності; 

 здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні; 

 вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми; 

 здатність працювати в команді; 

 здатність працювати автономно. 
***Спеціальні предметні компетентності:  

 методів життєвої і посмертної 

діагностики паразитарних хвороб та 

заходів боротьби з ними; 

 клінічного прояву та патолого-

анатомічних змін при паразитарних 

хворобах тварин; цикли розвитку 

паразитів − збудників інвазійних 

хвороб тварин; 

 особливо небезпечних зооантропо-

нозних паразитарних хвороб тварин і  

людини; 

 морфологічної будови паразитів; 

 сучасних лікарських засобів при 

паразитарних хворобах тварин. 

 

****Результати навчання: 

 встановлювати діагноз на паразитарні хвороби; 

 проводити лабораторну діагностику паразитарних захворювань; 

 відбирати матеріал від тварин при підозрі на інвазійне захворювання; 

 задавати тваринам лікарські засоби; 

 проводити повний гельмінтологічний розтин окремих органів; проводити 

протипаразитарні обробки тварин; 

 складати плани заходів з боротьби та профілактики паразитарних хвороб; 

виписувати рецепти. 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» є лекції, 

лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 


