
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ БДЖІЛ, 

ДРІБНИХ ВАРИН ТА ПТАХІВ» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  

«Бакалавр с.т.н.» зі спеціальності 211«Ветеринарна медицина»  

 

Цикл професійної та практичної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 144 годин  кредитів 4,8 

ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти 

– вибіркова. 

Програма навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби бджіл, дрібних 

тварин та птахів» складено відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

«Бакалавр» зі спеціальності 211«Ветеринарна медицина» . 

Мета навчальної дисципліни: пізнання об’єктивних закономірностей 

виникнення, поширення, розвитку клінічних ознак і патолого-анатомічних 

змін при інфекційних захворюваннях бджіл, котів, собак, кролів, хутрових 

звірів та птиці. 

Завдання навчальної дисципліни: вивчення питань етіології, 

епізоотології, патогенезу, клінічних ознак, патологоанатомічних змін, 

діагностики, диференційної діагностики, імунітету, профілактики, лікування 

та заходів боротьби. 

 Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Інфекційні хвороби бджіл. 

Тема 2. Інфекційні хвороби дрібних тварин. 

Тема 3. Інфекційні хвороби птиці. 

   У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

–  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

–  знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

–  здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

– вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

– здатність працювати в команді; 

– здатність працювати автономно. 

Спеціальні предметні компетентності: 



–  знати правила відбору, консервування, транспортування та підготовки 

патологічного матеріалу для бактеріологічних і серологічних досліджень; 

– здатність планувати, організовувати та реалізовувати заходи з лікування 

тварин, хворих на незаразні, інфекційні та інвазійні хвороби; 

– здатність використовувати інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, 

лабораторне обладнання та інші технічні засоби для проведення необхідних 

маніпуляцій під час виконання професійної діяльності; 

– здатність проводити клінічні дослідження з метою формулювання висновків 

щодо стану тварин чи встановлення діагнозу; 

– здатність здійснювати просвітницьку діяльність серед фахівців, працівників 

галузі та населення. 

Результати навчання: 

– самостійно провести епізоотологічне обстеження господарства, 

встановити причини захворюваності і загибелі тварин; 

– грамотно написати акт повного обстеження господарства; 

– виявляти шляхи занесення збудника інфекції в господарство та 

визначити закономірності епізоотичного процесу в конкретних умовах даного 

вогнища; 

– розробляти конкретні заходи, спрямовані на швидку локалізацію 

епізоотичного вогнища, попередження нових захворювань і повну ліквідацію 

захворювання; 

– правильно і обґрунтовано розробити систему протиепізоотичних заходів 

при різних інфекційних хворобах; 

– організувати і провести дезінфекцію різних об’єктів та дезінфекцію 

приміщень в присутності тварин; 

– провести протиепізоотичну роботу в приватних господарствах; 

– розробити й провести систему оздоровчих заходів в епізоотичному 

вогнищі; 

– визначати нозологічну структуру захворювання, питому вагу окремої 

хвороби, широту поширення хвороби, коефіцієнт вогнищевості. 

 Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Інфекційні хвороби бджіл, дрібних тварин та птахів» є лекції, лабораторні 

заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

 Вид підсумкового контролю – залік. 

 

 

 

 


