
АНОТАЦІЯНАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФАРМАКОКОРЕКЦІЯ ПРИ ІНВАЗІЙНИХ ХВОРОБАХ» 
для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «Магістр» зі 

спеціальності  211 «Ветеринарна медицина» 

 

 

Цикл професійної та практичної підготовки.  Загальна кількість 

годин та кредитів становить 120 годин 4 кредити ЄКТС. 

 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти  

– обов’язкова.  

Програма навчальної дисципліни «Фармакокорекція при інвазійних 

хворобах» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 

«Магістр» зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». 

 

Мета навчальної дисципліни:  формування спеціалістів зі знанням  

повного комплексу діагностично-терапевтичних заходів для хворих на 

паразитози тварин, включаючи фармакологічні препарати для 

специфічного та симптоматичного лікування.  

 

Завдання навчальної дисципліни:  завдання, які стоять під час 

фармакокорекції, багатогранні. Фахівцю необхідно проаналізувати 

комплекс анамнестичних, клінічних даних, провести лабораторні 

дослідження з метою виявлення інвазійних елементів збудника та аналізу 

клінічного статусу. Враховуючи отримані дані необхідно розробити схему 

використання фармакологічних препаратів специфічної та симптоматичної 

дії для звільнення організму від збудників інвазійних хвороб, нормалізації  

клінічного стану та усунення негативних наслідків паразитування 

інвазійних агентів і використання специфічних препаратів.  

 

Програма навчальної дисципліни: 

1. Фармакокорекція за протозоозів . 

2. Фармакокорекція за трематодозів та цестодозів . 

3. Фармакокорекція за нематодозів . 

4. Фармакокорекція за акарозів та ентомозів . 

 

 

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 



Загальні компетентності: 

1. навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій; 

2. здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні; 

3. здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями; 

4. здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел; 

5. здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

6. знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності; 

7. здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні;  

8. вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми;  

9. здатність працювати автономно. 
 

 

Спеціальні предметні компетентності : 

1. здатність використовувати 

інструментарій, спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне обладнання та інші 

технічні засоби для проведення 

необхідних маніпуляцій під час 

виконання професійної діяльності; 

2. здатність проводити клінічні 

дослідження з метою формулювання 

висновків щодо стану тварин чи 

встановлення діагнозу; 

3. здатність організовувати, проводити і 

аналізувати лабораторні та спеціальні 

діагностичні дослідження; з 

4. здатність планувати, організовувати та 

реалізовувати заходи з лікування тварин, 

хворих на інвазійні хвороби. 

Результати навчання: 

 використовувати методи зажиттєвої діагностики паразитозів; 

 складати план заходів направлених на фармакологічну корекцію стану хворих 

на інвазійні хвороби тварин;  

 знати фармакологічну характеристику лікарських препаратів направлених на 

корекцію клінічного статусу тварин та усунення негативних наслідків 

паразитування збудників та використання специфічних препаратів.  

 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Фармакокорекція при інвазійних хворобах» є лекції, лабораторні заняття та 

самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

 

Вид підсумкового контролю – іспит. 


