
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕПІЗООТОЛОГІЯ ТА ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ 

ТВАРИН» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 

«Ветеринарна медицина» 

 

Цикл професійної та практичної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 216 годин 6 кредитів 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти - 

обовʼязкова. Програма навчальної дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» 

складена відповідно до освітньо-професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина». 

Мета навчальної дисципліни - вивчення суті загальної закономірності епізоотичного 

процесу (причини виникнення, різного прояву, поширення, згасання і зникнення 

інфекційних хвороб), а також впливу різних умов і факторів навколишнього середовища на 

інтенсивність цього процесу; навчити студентів встановлювати діагноз на інфекційні 

хвороби тварин, розробляти ефективні схеми заходів боротьби і профілактики з цими 

захворюваннями. 

Завдання навчальної дисципліни: визначення студентами принципів постановки 

діагнозу і проведення диференційного діагнозу на підставі епізоотичних, клінічних і 

лабораторних методів дослідження, інфекційних хвороб бджіл, дрібних тварин, птиці, а 

також розробка і вдосконалення загальних і спеціальних методів (заходів) профілактики та 

ліквідації інфекційних хвороб тварин і здійснення активного втручання людини в об'єктивні 

закономірності епізоотичного процесу; охорона країни від занесення (завезення) 

інфекційних захворювань, у тому числі і спільних для людей та тварин. 

Програма навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. Предмет і задачі епізоотології. 

Предмет і завдання епізоотології. Історія розвитку дисципліни. Зв'язок епізоотології з 

іншими науками. Внесок вітчизняних та іноземних вчених у розвиток епізоотології, 

вивченні та лікуванні інфекційних захворювань, економічна ефективність 

протиепізоотичних заходів. 

ТЕМА 2. Інфекція та імунітет.  

Інфекція та інфекційна хвороба. Види та форми інфекції. Біологія імунної відповіді. 

Класифікація імунітету.  

ТЕМА 3. Діагностика інфекційних захворювань. 

Методи діагностики інфекційних захворювань. Епізотологічний метод діагностики. 

Клінічний метод. Патологоанатомічний метод. Серологічний метод. Алергічний метод 

діагностики. 

ТЕМА 4. Дослідження епізоотичного процесу. 

Епізоотичний процес і його рушійні сили. Епізоотичний і природній осередок інфекційних 

захворювань. Основи епізоотологічного аналізу та прогнозування. Методика вивчення 

епізоотичної ситуації в районі, оласті, державі. 

ТЕМА 5. Лікування і профілактика інфекційних хвороб. 

Біопрепарати. Вимоги до біопрепаратів. Вибір вакцини та проведення 

щеплення.Профілактика інфекційних хвороб. Протиепізоотичні заходи у господарствах 

промислового типу. Терапія і лікувально-профілактичні заходи за інфекційних хвороб.  

ТЕМА 6. Ветеринарно-санітарні заходи як складова протиепізоотичних заходів. 

Дезінфекція, дезінсекція та дератизація як вплив на  другу ланку епізоотичного процесу. 

ТЕМА 7. Інфекційні хвороби тварин, що характеризуються гострим перебігом.  

Сибірка. Емкар. Злоякісний набряк. Ботулізм.  

ТЕМА 8. Хронічні інфекційні захворювання. 

Туберкульоз. Лейкоз.  



ТЕМА 9. Інфекційні хвороби тварин, що супроводжуються ураженням нервової 

системи. 

Сказ сільськогосподарських тварин. Хвороба Ауєскі. Лістеріоз.  

ТЕМА 10. Інфекційні хвороби тварин, що супровождуються абортами. 
Кампілобактеріоз. Бруцельоз. Хламідіоз. Лептоспіроз. 

Тема 11. Мікотичні захворювання тварин. 

Тріхофітія. Мікроспорія. Актиномікоз.  

ТЕМА 12. Інфекційні хвороби, що характеризуються ураженням шкіри і слизових 

оболонок. 

Ящур. Віспа. Везикулярний стоматит. 

ТЕМА 13. Інфекційні хвороби молодняка. 

Колібактеріоз. Стрептококоз. Стафілококоз. Сальмонельоз. Пастерельоз. Інфекційний 

ринотрахеїт. Парагрип-3 

ТЕМА 13. Інфекційні хвороби свиней.  

Класична чума свиней. Африканська чума свиней. Дезинтерія. Бешиха свиней. Хвороба 

Тешена.  Набрякова хвороба свиней. Атрофічний риніт. Репродуктивно-респіраторний 

синдром. Актинобацильозна плевропневмонія. Грип свиней. Трансмісивний гастроентерит. 

Парвовірози свиней. Ензоотична пневмонія. 

ТЕМА 14. Інфекційні хвороби жуйних та коней. 

Вірусна діарея великої рогатої худоби. Чума великої рогатої худоби. Братзот овець. 

Анаеробна ентеротоксимія. Копитна гнилизна. Інфекційна агалактія. Інфекційний 

епідідіміт баранів. Вісна-маєді. Скрепі. Сап. Мит. Інфекційна анемія коней. Грип коней. 

Ринопневмонія коней. 

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть сформовані наступні 

компетентності*:  

**Загальні компетентності:  

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

вміння виявляти та вирішувати проблеми; 

здатність приймати обґрунтовані рішення; 

здатність працювати в команді; 

навички міжособистісної взаємодії; 

здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

***Спеціальні предметні компетентності: - знати епізоотологічні особливості кожного 

інфекційного захворювання бджіл, дрібних тварин, птиці; 

- знати основні клінічні ознаки кожного інфекційного захворювання бджіл, дрібних 

тварин, птиці; 

- знати основні патолого-анатомічні зміни за кожного інфекційного захворювання бджіл, 

дрібних тварин, птиці; 

- освоїти основні принципи та методики встановлення діагнозу кожного інфекційного 

захворювання бджіл, дрібних тварин, птиці; 

- знати заходи боротьби за кожного інфекційного захворювання бджіл, дрібних тварин, 

птиці згідно до діючого законодавства; 

- знати заходи профілактики за кожного інфекційного захворювання бджіл, дрібних 

тварин, птиці згідно до діючого законодавства; 

- знати схеми лікування за кожного інфекційного захворювання бджіл, дрібних тварин, 

птиці згідно до діючого законодавства; 



- знати характеристики препаратів для специфічного лікування інфекційних захворювань 

бджіл, дрібних тварин, птиці. 

***Спеціальні предметні компетентності:  

- знати характеристику інфекційного процесу; 

- знати характеристику епізоотичного процесу; 

-засвоїти основні методи діагностики інфекційних хвороб; 

- розуміти поняття «Інфекція», «Імунітет»; 

- знати характеристики біопрепаратів та правильне їх застосування; 

- знати основи загальної та специфічної профілактики інфекційних хвороб тварин; 

- знати епізоотологічні особливості кожного інфекційного захворювання тварин; 

- знати основні клінічні ознаки кожного інфекційного тварин; 

- знати основні патолого-анатомічні зміни за кожного інфекційного захворювання тварин; 

- освоїти основні принципи та методики встановлення діагнозу кожного інфекційного 

захворювання тварин; 

- знати заходи боротьби за кожного інфекційного захворювання тварин, згідно до діючого 

законодавства; 

- знати заходи профілактики за кожного інфекційного захворювання тварин, згідно до 

діючого законодавства; 

- знати схеми лікування за кожного інфекційного захворювання тварин, згідно до діючого 

законодавства; 

- знати характеристики препаратів для специфічного лікування інфекційних захворювань 

тварин. 

****Результати навчання: 

 - рекомендувати схеми щеплення;  

- вміти вводити біопрепарати: вакцини, сироватки, лікувальні засоби; 

- визначати потребу у певному заході; 

- вміти проводити ветеринарно-санітарні заходи: дезінфекцію дезінсекцію дератизацію; 

- обирати ветеринарно-санітарні заходи згідно до нагальної потреби та епізоотичної 

ситуації; 

- вміти проводити заходи боротьби згідно до чинного законодавства; 

-вміти проводити профілактичні заходи відповідно до діючого законодавства; 

- вміти проводити лікувальні маніпуляції; 

- вміти проводити діагностичні заходи та проводити їх інтерпретацію. 
 


