
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ВЕТЕРИНАРНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  ПРОФІЛАКТИКИ  

ПАРАЗИТАРНИХ  ХВОРОБ  ТВАРИН» 

для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «Магістр»  

зі спеціальності 8.11010101 «Ветеринарна медицина» 

 

 

Цикл професійної та практичної підготовки. Загальна кількість годин та 

кредитів становить 150 годин та 5,0 кредитів ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

обов’язкова. 

Робоча програма навчальної дисципліни «Ветеринарні технології 

профілактики паразитарних хвороб тварин» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня «Магістр» зі спеціальності 8.11010101 «Ветеринарна 

медицина. 

Мета навчальної дисципліни: формування фахівців із поглибленими 

теоретичними знаннями і практичними навичками щодо профілактики 

паразитарних хвороб тварин із застосуванням сучасних ветеринарних 

технологій, а також підготовці їх до самостійної наукової і практичної роботи. 

 

Завдання навчальної дисципліни:  

 на основі даних епізоотологічного обстеження господарств планувати та 

проводити заходи по профілактиці господарств різної форми власності від 

інвазійних хвороб; 

 на основі отриманих лабораторних даних складати заходи по профілактиці та 

лікуванню різних видів тварин за інвазійних хвороб; 

 призначати лікарські препарати, виписувати рецепти, а також розробляти 

біоекологічні заходи профілактики арахноентомозів, протозоозів та гельмінтозів 

з урахуванням біологічних особливостей різних видів тварин. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальні принципи сучасної профілактики паразитарних хвороб тварин. 

Тема 2. Профілактика протозойних хвороб тварин. 

Тема 3. Профілактика трематодозів та цестодозів тварин. 

Тема 4. Профілактика нематодозів тварин. 

Тема 5. Профілактика акарозів та ентомозів тварин. 

 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 



Загальні компетентності: 

– креативність, здатність до 

системного мислення; здатність 

учитися та здатність до критики й 

самокритики; 

– адаптивність і комунікабельність; 

– турбота про якість виконуваної 

роботи та  наполегливість у досягненні 

мети. 

– спроможність відтворювати знання, 

набуті в процесі навчання, 

забезпечувати якість виконаних робіт, 

адаптуватись до нових умов діяльності 

у разі зміни ситуації; 

– спроможність результативно 

працювати в колективі фахівців та 

професійних групах різного рівня, 

розвивати навички міжособистісної 

взаємодії, рухаючись до спільної мети; 

– здатність оцінювати результати 

роботи з використанням методів 

аналізу та синтезу, здатність до 

професійної автономії, розвитку і 

самовдосконалення 
 

Спеціальні предметні компетентності: 

– аналізувати результати досліджень 

– інтерпретація результатів клінічних і 

лабораторних досліджень з метою 

формулювання висновків та 

встановлення діагнозу. 

– застосувати інструментарій та 

технічні засоби – здатність 

користуватись спеціальними 

інструментами, пристроями, 

приладами, лабораторним 

обладнанням для оцінки стану 

організму тварин різних видів та 

здійснення необхідних маніпуляцій. 

– розробляти стратегії профілактики 

– спроможність обирати та 

впроваджувати сучасні методи 

стосовно профілактично-оздоровчих 

заходів для безпечного, санітарно-

обумовленого утримання тварин. 

Результати навчання: 

– вміти застосовувати методи та способи загальної профілактики 

паразитарних хвороб тварин; 

– на основі отриманих результатів лабораторних досліджень розробляти 

заходи по профілактиці паразитарних хвороб для різних видів тварин;  

– на основі епізоотичного обстеження господарств різної форми власності 

складати заходи по профілактиці паразитарних хвороб тварин; 

– складати заходи по профілактиці паразитарних хвороб з урахуванням 

біологічних особливостей різних видів тварин. 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Ветеринарні технології профілактики паразитарних хвороб тварин» є лекції, 

лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 

 


