
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

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

зі спеціальності 211 «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 «Глобальна паразитологія» 

складена відповідно до програми нормативної навчальної дисципліни для 

підготовки фахівців за ступенем «Магістр» зі спеціальності 211 «Ветеринарна 

медицина», розробленої державною установою «Науково-методичний 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів 

«Агроосвіта». 

Мета навчальної дисципліни: формування фахівців із поглибленими 

теоретичними знаннями щодо особливостей морфології та біології збудників 

глобальних інвазійних хвороб у окремих видів тварин, їх клінічного прояву, 

набуття ними навичок із проведення сучасних методів діагностики, розробки та 

впровадження методів лікування і профілактики, а також підготовці їх до 

самостійної наукової і практичної роботи. 

Завдання навчальної дисципліни:  

– поглибити теоретичну підготовку із загальної паразитології, а також з 

глобальних інвазійних хвороб тварин; 

– оволодіти методами паразитологічного розтину (методики повного та 

неповного гельмінтологічного розтину); 

– освоїти методи паразитологічної експертизи; 

– оволодіти сучасними методами зажиттєвої та посмертної діагностики 

глобальних паразитарних хвороб тварин; 

– освоїти методи паразитологічного дослідження проміжних хазяїв та об’єктів 

довкілля. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Біологічні особливості системи паразит-хазяїн у жуйних тварин. 

Тема 2. Біологічні особливості системи паразит-хазяїн у коней. 

Тема 3. Біологічні особливості системи паразит-хазяїн у свиней. 

Тема 1. Біологічні особливості системи паразит-хазяїн у птиці та м’ясоїдних 

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: 

– розуміти біологічні особливості 

функціонування системи паразит-хазяїн 

у тварин – спроможність робити 

узагальнення стосовно особливостей 

функціонування системи паразит-хазяїн 

у тварин різних видів за глобальних 

інвазійних хвороб. 

– аналізувати результати досліджень – 

інтерпретація результатів клінічних і 

лабораторних досліджень з метою 

формулювання висновків та 

встановлення діагнозу. 

– здійснювати діагностику хвороб 

тварин – можливість раціонально 

організовувати і проводити клінічні, 

лабораторні та спеціальні діагностичні 

дослідження з урахуванням правил 

техніки безпеки, асептики, антисептики. 

– впроваджувати лікувальні заходи – 

здатність використовувати специфічні й 

симптоматичні фармацевтичні 

препарати та лікарські засоби з метою 

профілактики інвазійних хвороб та під 

час лікування хворих тварин. 

Спроможність обирати та 

впроваджувати сучасні методи стосовно 

профілактично-оздоровчих заходів для 

безпечного, санітарно-обумовленого 

утримання тварин. 

Результати навчання: 

– вміти застосовувати сучасні та новітні методи досліджень інвазійних 

хвороб тварин; 

– ставити діагноз на інвазійні хвороби тварин та диференціювати збудників 

хвороб; 

– проводити дослідження тварин та об’єктів довкілля; 

– розробляти та упроваджувати лікувально-профілактичні заходи за 

інвазійних хвороб тварин у господарствах різної форми власності; 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Глобальна паразитологія» є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота 

здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 


