
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ БДЖІЛ, ДРІБНИХ ТВАРИН 

ТА ПТАХІВ» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 

«Ветеринарна медицина» 

Цикл професійної та практичної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить - 108 годин 3 кредити ЄКТС 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – вибіркова. 
Мета навчальної дисципліни: навчити студентів встановлювати діагноз на інфекційні 

хвороби дрібних тварин, бджіл, птиці, 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 розробки і проведення 

лікувально-профілактичних і оздоровчих заходів. 

Програма навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ СОБАК. Чума м’ясоїдних Інфекційний гепатит 

м’ясоїдних. Лептоспіроз собак. Вірусні ентерити м’ясоїдних: Парвовірусний ентерит. 

Коронавірусний ентерит. Інфекційний ларинготрахеїт собак. Парагрип собак. Заходи 

ліквідації та профілактики інфекційних хвороб собак. 

ТЕМА 2. ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ КОТІВ. Сказ котів. Панлейкопенія котів.  

Хламідіоз котів.  Каліцівірусна інфекція. Інфекційний ринотрахеїт котів  Лейкоз  та 

вірусний імунодефіцит котів Хвороба Ауєскі. Інфекційні захворювання кошенят. Заходи 

ліквідації та профілактики інфекційних хвороб котів. 

ТЕМА 3. ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ КРОЛІВ І НОРОК. Алеутська хвороба норок. 

Токсикоінфекції норок (Псевдомоноз норок, колібактеріоз, сальмонельоз). Інфекційна 

трансмісивна енцефалопатія норок. Міксоматоз кролів. Вірусна геморагічна хвороба 

кролів. Пастерельоз кролів та нутрій. Дерматомікози дрібних тварин і хутрових звірів. 

ТЕМА 4. ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ БДЖІЛ. 

Біологія бджолиної родини. Вимоги до розміщення і облаштування пасік. 

Інфекційні хвороби розплоду. Американський гнилець. Европейський гнилець. 

Парагнилець. Заходи боротьби і профілактики з гнильцевими захворюваннями бджіл. 

Мішечкуватий розплід. Інфекційні хвороби дорослих бджіл. Вірусний параліч 

Септицемія. Колібактеріоз Сальмонельоз. Гафніоз. Діагностика, заходи боротьби і 

профілактики з грибковими захворюваннями бджіл: Аспергільоз. Аскосфероз. 

Меланоз.  

ТЕМА 5. ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ПТИЦІ. Хвороба Ньюкасла. Респіраторний 

мікоплазмоз. Інфекційний бронхіт. Інфекційний ларинготрахеїт. Синдром зниження 

несучості. Парвовіроз гусей. Вірусний ентерит гусей. Вірусний гепатит каченят. Орнітоз 

птиці. Хвороба Марека. Лейкоз птиці. Віспа птиці. Пулороз. Грип птиці. Інфекційна анемія 

курчат.  

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. 

****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; 

- вміть проводити лікувальні маніпуляції; 

- вміти проводити діагностичні заходи та проводити їх інтерпретацію. 

 

 
 


