
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
“СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ІНВАЗІЙНИХ ХВОРОБ ТВАРИН” 

для здобувачів вищої освіти третього ступеню доктор філософії зі спеціальності 211 
«Ветеринарна медицина». 

 
Мета навчальної дисципліни: засвоєння знань щодо сучасних методів лабораторної 

діагностики інвазійних хвороб тварин, способів їх застосування та підвищення ефективності. 
Завдання навчальної дисципліни: засвоїти теоретичні знання і практичні навички щодо 

сучасних методів лабораторної діагностики інвазійних хвороб тварин: 
– методів гельмінтокопрологічних досліджень; 
– методів спеціальних гельмінтологічних та гельмінтогематологічних досліджень; 
– кількісних методів паразитологічних досліджень; 
– імунологічних методів досліджень. 
Компетентність: 
– здатність до планування експерименту та проведення фахових досліджень в галузі 

ветеринарної медицини (КПС-01); 
– здатність використовувати знання з ветеринарної медицини при обранні матеріалів для 

оптимального розв’язання конкретної задачі (КПС-04); 
– здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, організовувати, планувати, 

реалізовувати та презентувати наукове дослідження з проблем ветеринарної медицини; 
– здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі ветеринарної медицини 

для теоретичного освоєння загально-професійних дисциплін і рішення практичних завдань. 
знання: ● сучасні методи копроскопічних досліджень; ● сучасні методи 

гельмінтогематологічних досліджень; ● сучасні методи спеціальних досліджень; 
● кількісні методи паразитологічних досліджень; ● сучасні методи імунологічних 

досліджень. 
вміння: ● проводити копроскопічні дослідження; ● проводити гельмінтогематологічні та 

спеціальні паразитологічні дослідження; ● проводити імунологічні дослідження; ● проводити 
кількісні методи паразитологічних досліджень; ● встановлювати діагноз на арахнози і 
ентомози, протозоози і гельмінтози у різних видів тварин із застосуванням сучасних методів 
діагностики.  

способи мислення: наочно-дійове, теоретичне, аналітичне, творче, дискурсивне (логічне), 
емпіричне, професійне, наукове. 

професійні, світоглядні і громадські якості: відповідальність, професійна самооцінка, 
професійна обізнаність; розвиток творчих здібностей, раціоналістичність; колективізм, 
критичне мислення, самоактивність. 

морально-етичні цінності: справедливість, вихованість, мудрість, кмітливість, 
розсудливість, професійна обізнаність. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
Тема 1.  Сучасні методи діагностики протозоозів тварин. 
Тема 2. Сучасні методи гельмінтокопрологічних досліджень.  
Тема 3. Сучасні методи спеціальних гельмінтологічних досліджень. 
Тема 4. Сучасні методи діагностики акарозів та ентомозів тварин. 

 
Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни «Екологічна 

паразитологія» є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти 
третього ступеню доктор філософії.  

Вид підсумкового контролю – іспит. 


