
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

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

зі спеціальності 6.110101 «Ветеринарна медицина»  

(скорочений термін навчання) 

 

Цикл професійної та практичної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 144 годин та 4,0 кредитів 

ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

обов’язкова. 

Робоча програма навчальної дисципліни «Паразитологія та інвазійні 

хвороби тварин» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

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

зі спеціальності 6.110101 «Ветеринарна медицина. 

Мета навчальної дисципліни: формування фахівців із теоретичними 

знаннями морфології та біології збудників інвазійних хвороб тварин, їх 

клінічного прояву, діагностики, розробки та впровадження методів лікування і 

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

Завдання навчальної дисципліни:  

– навчитися проводити епізоотологічне обстеження господарств щодо 

інвазійних хвороб тварин; 

– навчитися планувати та проводити заходи по оздоровленню господарств 

різної форми власності від інвазійних хвороб; 

– засвоїти методи зажиттєвої та посмертної лабораторної діагностики 

інвазійних хвороб тварин; 

– засвоїти техніку роботи з мікроскопом, музейними та мікропрепаратами; 

– навчитися визначати і описувати екстенсивність та інтенсивність інвазії 

паразитарних захворювань. 

– призначати та виписувати лікарські засоби при лікуванні тварин за 

інвазійних хвороб. 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Ветеринарна протозоологія. 

Тема 2. Ветеринарна гельмінтологія. Трематодози тварин. 

Тема 3. Цестодози тварин. 

Тема 4. Нематодози тварин.  

Тема 5. Ветеринарна арахнологія 

Тема 6. Ветеринарна ентомологія 

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; 

– базові знання фундаментальних наук, в 

обсязі, необхідному для формування 

професійних умінь; 

– базові знання природничих наук, які 

необхідні для формування професійних 

умінь; 

– здатність використовувати латинську 

термінологію у професійній діяльності 

– дослідницькі навички; 

– навички використання інформації; 

– здатність працювати в команді; 

– здатність працювати автономно. 
Спеціальні предметні компетентності: 

– здатність планувати та реалізувати 

протиепізооточні заходи; 

– здатність використовувати знання 

і практичні навички з дисциплін 

соціально-гуманітарної та природничо-

наукової підготовки для збору, обробки, 

аналізу і систематизації передових 

досягнень та досвіду у галузі ветеринарії; 

– здатність використовувати знання і 

практичні навички з дисциплін 

природничо-наукової підготовки для 

клінічних та лабораторних досліджень 

тварин і проб біологічного матеріалу з 

метою прижиттєвої та посмертної 

діагностики інвазійних хвороб; 

– здатність використовувати знання і 

практичні навички з дисциплін 

природничо-наукової, професійної та 

практичної підготовки для профілактики 

інвазійних хвороб і лікування тварин; 

– здатність використовувати знання і 

практичні навички з дисциплін 

природничо-наукової, професійної та 

практичної підготовки для здійснення 

захисту населення від зоонозів; 

– здатність використовувати знання і 

практичні навички з дисциплін 

природничо-наукової, професійної та 

практичної підготовки для ліквідації 

інвазійних хвороб тварин. 

 

Результати навчання: 

– вміти встановлювати діагноз на паразитарні хвороби тварин; 

– вміти застосовувати методи зажиттєвої і посмертної діагностики паразитарних 

хвороб тварин;  

– проводити протипаразитарні обробки тварин; 

– здійснювати заходи по профілактиці паразитарних хвороб з урахуванням 

біологічних особливостей різних видів тварин та збудників інвазійних хвороб. 

– призначати лікарські засоби та виписувати рецепти для тварин при інвазійних 

хворобах. 

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. 

 


