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Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

КРАЙОВА ЕПІЗООТОЛОГІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ХВОРОБ ТВАРИН 
(назва дисципліни) 

 

Назва дисципліни Крайова епізоотологія та профілактика хвороб 

тварин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу, оволодіння сучасними знаннями 

для розуміння предметної області професійної 

діяльності. 

ЗК 03. Здатність бути критичним та 

самокритичним, аналізувати та прогнозувати 

результати досліджень на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів. 

ФК 01. Здатність виявляти і вирішувати 

проблеми у сфері ветеринарної медицини, робити 

наукові узагальнення стосовно актуальних питань 

ветеринарного благополуччя підприємств галузі та 

агропромислового комплексу в цілому. 

ФК 08. Здатність установлювати зв'язок між 

проявом заразних хвороб та наявністю збудників в 

об’єктах довкілля, організмах переносників, 

проміжних хазяїв та хворих тварин.  

ФК 09. Здатність діагностувати патології 

заразної та незаразної етіології, створювати сучасні 

біопрепарати. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
ІІІ семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Галатюк Олександр Євстафійович 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 
Кафедра мікробіології, фармакології та 

епізоотології 
 

Результати навчання (уміння та навички):  
РН 04. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 06. Вміти обирати та використовувати сучасні морфофункціональні, молекулярно-біологічні 

методи, акушерсько-гінекологічні маніпуляції для ефективного проведення діагностичних 



досліджень біологічних матеріалів, відібраних від тварин в нормі та при патологіях. 

РН 07. Вміти описувати зміни в органах і тканинах, відібраних від тварин в нормі та при 

патологіях. 

РН 08. Вміти обирати, випробовувати та модифікувати оптимальні схеми для здійснення 

лікувально-профілактичних заходів. 

РН 09. Оцінювати ступінь поширення, прояв та перебіг інфекційних та інвазійних хвороб серед 

тварин різних видів та господарського призначення в регіонах країни або континенту. 

РН 10. Установлювати зв'язок між біологічними особливостями збудників та перебігом 

інфекційних та інвазійних хвороб, процесами гаметогенезу, запліднення, та акушерсько-

гінекологічними патологіями у тварин. 

РН 14. Співвідносити емпіричні дані, інтерпретувати факти, процеси, тенденції, виявлені в ході 

науково-дослідницької діяльності з прогнозованими наслідками роботи. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 
Теми лекцій: 

1. Епізоотологія як наука 

2. Поняття крайової епізоотології.  

3. Особливості вивчення науки в Україні. 

4. Рушійні сили епізоотичного процесу. 

5. Номенклатура інфекційних хвороб. 

6. Профілактика інфекційних хвороб.  

7. Організаційно-господарські, ветеринарно-санітарні, специфічні та оздоровчі заходи в 

господарствах при виникненні інфекційних хвороб. 

8. Епізоотологічний прогноз і ліквідація інфекційних хвороб тварин. 

9. Специфічні та неспецифічні фактори захисту. 

Теми лабораторних занять: 

1. Техніка безпеки під час роботи з патологічним матеріалом і хворими тваринами.  

2. Відбір і пересилка патологічного матеріалу для дослідження на інфекційні захворювання. 

3. Методи діагностики інфекційних хвороб тварин. 

4. Ознайомлення зі схемами проведення основних серологічних реакцій. 

5. Біопрепарати, узагальнення сучасних знань. 

6. Використання біопрепаратів для лікування та профілактики інфекційних хвороб тварин.  

7. Організація оздоровчо-профілактичних заходів у вогнищах інфекції в Україні з класичними та 

факторними  хворобами.  

8. Особливості проведення хімічної дезінфекції інфікованих об’єктів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

 
 

 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

НЕБЕЗПЕЧНІ ХВОРОБИ ТВАРИН 
 (назва дисципліни) 

 

Назва дисципліни Небезпечні хвороби тварин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу, оволодіння сучасними знаннями 

для розуміння предметної області професійної 

діяльності. 

ФК 01. Здатність виявляти і вирішувати 

проблеми у сфері ветеринарної медицини, робити 

наукові узагальнення стосовно актуальних питань 

ветеринарного благополуччя підприємств галузі та 

агропромислового комплексу в цілому. 

ФК 02. Здатність до планування 

експерименту, проведення фахових досліджень з 

метою розв’язання конкретної задачі, 

формулювання висновків щодо наслідків проекту 

для стану навколишнього середовища. 

ФК 08. Здатність установлювати зв'язок між 

проявом заразних хвороб та наявністю збудників в 

об’єктах довкілля, організмах переносників, 

проміжних хазяїв та хворих тварин. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
ІІІ семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Бегас Василь Леонідович  

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 
Кафедра мікробіології, фармакології та 

епізоотології 
 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 03. Відтворювати професійні судження щодо філософсько-психологічних проблем 

викладання, методів побудови експериментальних моделей, морфогенезу органів тварин, питань 

акушерсько-хірургічної патології, моніторингу та профілактики заразних хвороб в усних та 

письмових продуктах творчої діяльності. 

РН 04. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 



РН 05. Знаходити, застосовувати та узагальнювати інформацію для створення базису досліджень, 

обґрунтованого використання матеріалів та методів досліджень. 

РН 08. Вміти обирати, випробовувати та модифікувати оптимальні схеми для здійснення 

лікувально-профілактичних заходів. 

РН 09. Оцінювати ступінь поширення, прояв та перебіг інфекційних та інвазійних хвороб серед 

тварин різних видів та господарського призначення в регіонах країни або континенту. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 
Теми лекцій: 

Тема 1. Хвороба Нюкасла. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 

Тема 2. Високопатогенний грип птиці. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і 

ліквідації. 

Тема 3. Хвороба Марека. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 

Тема 4. Американський гнилець бджіл. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики 

і ліквідації. 

Тема 5. Європейський гнилець бджіл. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і 

ліквідації. 

Тема 6. Мішечкуватий розплід. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і 

ліквідації. 

Тема 7. Аскосфероз. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 

Тема 8. Весняна віремія коропів. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і 

ліквідації. 

Тема 9. Аеромоноз коропів. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 

Тема 10. Вірусна геморагічна септицемія. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи 

профілактики і ліквідації. 

Теми лабораторних занять: 

1. Загальні відомості про особливо небезпечні (карантинні) хвороби тварин. Порядок організації 

заходів щодо профілактики і ліквідації даних хвороб. 

2. Африканська чума свиней. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і 

ліквідації. 

3. Мікози риб. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 

4. Аеромоноз (фурункульоз) лососевих. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики 

і ліквідації. 

5. Інфекційний некроз гемопоетичної тканини. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи 

профілактики і ліквідації. 

6. Інфекційні енцефаломієліти коней. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і 

ліквідації. 

7. Грип коней. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 

8. Герпесвірусна інфекція коней. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи профілактики і 

ліквідації. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

 

 

 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

НОВІТНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН 
(назва дисципліни) 

 

Назва дисципліни Новітні методи діагностики паразитарних хвороб 

сільськогосподарських тварин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу, оволодіння сучасними 

знаннями для розуміння предметної області 

професійної діяльності. 

ЗК 03. Здатність бути критичним та 

самокритичним, аналізувати та прогнозувати 

результати досліджень на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів.  

ЗК 04. Здатність до розуміння напрямків і 

закономірностей розвитку науково-дослідних  

стратегій. 

ФК 02. Здатність до планування 

експерименту, проведення фахових досліджень з 

метою розв’язання конкретної задачі, 

формулювання висновків щодо наслідків проекту 

для стану навколишнього середовища. 

ФК 03. Здатність визначати перелік 

необхідних засобів та заходів для проведення 

наукових досліджень з метою отримання 

достовірних результатів. 

ФК 08. Здатність установлювати зв'язок між 

проявом заразних хвороб та наявністю збудників в 

об’єктах довкілля, організмах переносників, 

проміжних хазяїв та хворих тварин. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
ІV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Довгій Юрій Юрійович 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 
Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної 

експертизи та зоогігієни 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 04. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 06. Вміти обирати та використовувати сучасні морфо-функціональні, молекулярно-біологічні 

методи, акушерсько-гінекологічні маніпуляції для ефективного проведення діагностичних 

досліджень біологічних матеріалів, відібраних від тварин в нормі та при патологіях. 

РН 07. Вміти описувати зміни в органах і тканинах, відібраних від тварин в нормі та при 

патологіях. 

РН 09. Оцінювати ступінь поширення, прояв та перебіг інфекційних та інвазійних хвороб серед 

тварин різних видів та господарського призначення в регіонах країни або континенту. 

РН 13. Організовувати та здійснювати освітню наукову діяльність в умовах динамічних змін 

розвитку суспільства, демонструвати навички до автономної та якісної роботи щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків. 

РН 14. Співвідносити емпіричні дані, інтерпретувати факти, процеси, тенденції, виявлені в ході 

науково-дослідницької діяльності з прогнозованими наслідками роботи. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Теми лекцій: 

1-2. Методи функціональної та візуальної діагностики та їх використання у ветеринарній 

паразитології 

3. Різновиди мікроскопії та їх використання для виявлення й ідентифікації різних ендопаразитів 

тварин. 

4-5. Специфічні методи виявлення паразитів у тканинах і органах тварин. 

6-7. Cерологічні та алергічні реакції в діагностиці протозойних інвазій і гельмінтозів тварин 

8. Принципи морфологічної ідентифікацій гельмінтів: правила диференціації яєць, личинок і 

статевозрілих форм.  

9. Принципи морфологічної ідентифікації паразитичних (акариформних і паразитиформних) 

кліщів: правила диференціації німф, личинок і статевозрілих форм. 

10. Принципи морфологічної ідентифікації паразитичних комах (окрилених і безкрилих): правила 

диференціації  статевозрілих форм. 

Теми лабораторних занять: 

1. Принципи та методи клінічної діагностики інвазійних хвороб тварин (загальні, інструментальні 

та функціональні методи обстеження). 

2. Підготовка біоматеріалу і реактивів та виготовлення препаратів для варіативної мікроскопії.  

3. Паразитологічні методи дослідження фекалій від різних видів тварин для виявлення 

найпростіших. 

4. Паразитологічні методи дослідження крові від різних видів тварин для виявлення 

найпростіших. 

5. Паразитологічні методи дослідження зішкрібків шкіри від різних видів тварин для виявлення 

ектопаразитів. 

6. Паразитологічні методи дослідження фекалій від різних видів тварин для виявлення гельмінтів. 

7. Паразитологічні методи дослідження крові, сечі та мокротиння від різних видів тварин для 

виявлення нематод. 

8. Ідентифікація збудників інвазій за морфологічними ознаками. Розв’язання ситуаційних задач. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

АКУШЕРСЬКО-ХІРУРГІЧНА ПАТОЛОГІЯ ТВАРИН 
(назва дисципліни) 

 

Назва дисципліни Акушерсько-хірургічна патологія тварин 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу, оволодіння сучасними знаннями 

для розуміння предметної області професійної 

діяльності. 

ЗК 03. Здатність бути критичним та 

самокритичним, аналізувати та прогнозувати 

результати досліджень на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів. 

ФК 01. Здатність виявляти і вирішувати 

проблеми у сфері ветеринарної медицини, робити 

наукові узагальнення стосовно актуальних питань 

ветеринарного благополуччя підприємств галузі та 

агропромислового комплексу в цілому. 

ФК 02. Здатність до планування експерименту, 

проведення фахових досліджень з метою 

розв’язання конкретної задачі. 

ФК 11. Здатність розуміти особливості перебігу 

метаболічних процесів в організмах тварин за 

різного фізіологічного та репродуктивного стану. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
ІV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Карпюк Василь Варфоломійович 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 
Кафедра акушерства та хірургії 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 03. Описувати сутність та динаміку фізико-хімічних та біологічних процесів, які відбуваються 

в організмі тварин у нормі та за патології під впливом факторів зовнішнього середовища, дії 

інфекційних агентів, хірургічних та акушерсько-гінекологічних втручань. 

РН 04. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 



РН 06. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, передбачати вплив 

отриманих результатів на виробничі і технологічні процеси, знаходити рішення щодо вибору 

ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин. 

РН 08. Проводити моніторинг щодо динаміки розвитку біологічних процесів в популяціях 

тварин, поширення хвороб різної етіології та біологічного забруднення довкілля. 

РН 10. Установлювати зв'язок між особливостями перебігу процесів гаметогенезу, запліднення, 

розвитку вагітності та акушерсько-гінекологічними патологіями у тварин. 

РН 14. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання, годівлі, 

профілактики заразних і незаразних хвороб та лікування тварин, виробничих і технологічних 

процесах, запроваджених у підприємствах. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 
Теми лекцій: 

Тема 1. Ветеринарна гінекологія. Неплідність: визначення і класифікація. Методи 

гінекологічного дослідження тварин.  

Тема 2. Характеристика форм неплідності. 

Тема 3. Поширення неплідності та економічні збитки від неї. 

Тема 4. Ветеринарна андрологія. Андрологічна диспансеризація. Клінічне обстеження бугаїв.  

Тема 5. Визначення і класифікація імпотенції плідників. Незаразні хвороби статевих органів 

бугаїв. 

Тема 6. Фетотомія. Кесарів розтин.  

Тема 7. Виродливості як причина патологічних родів. Операції на голові плода. Ампутація 

грудних кінцівок плода. Операції на грудній клітці плода. 

Тема 8. Патологія післяотельного періоду. Загальна післяродова інфекція (сепсис, гангрена).  

Тема 9. Субінволюція (атонія, затримання лохій) матки.  

Тема 10. Захворювання, що виникають на тлі порушення мінерального живлення (залежування 

після отелення, післяродова еклампсія, післяродовий парез, поїдання посліду). 

 

Теми лабораторних занять: 

1. Діагностика, лікування та профілактика хвороб вагітних тварин. 

2. Діагностика, лікування та профілактика патології родів продуктивних тварин.  

3. Діагностика, лікування та профілактика патології післяродового періоду. 

4. Родова допомога при невідповідності між розмірами плода та просвітом таза матері, 

неправильних членорозміщеннях, положеннях та позиціях плода. 

5. Фетотомія. Кесарів розтин. Ампутація вагітної матки та ампутація рога матки.  

6. Специфіка оперативного акушерства. Підготовка до надання оперативної акушерської 

допомоги. Техніка акушерської операції. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ГІСТОЛОГІЧНА ТЕХНІКА ТА МІКРОСКОПІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
(назва дисципліни) 

 

Назва дисципліни Гістологічна техніка та мікроскопічні методи 

дослідження 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

 

 

 

ЗК 01. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу, оволодіння 

сучасними знаннями для розуміння 

предметної області професійної діяльності. 

ЗК 03. Здатність бути критичним та 

самокритичним, аналізувати та прогнозувати 

результати досліджень на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів 

 ФК 03. Здатність визначати перелік 

необхідних засобів та заходів для проведення 

наукових досліджень з метою отримання 

достовірних результатів. 

ФК 07. Здатність розуміти особливості 

розвитку, морфології та гістохімії органів клінічно 

здорових та хворих тварин. 
Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
ІV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Горальський Леонід Петрович 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 
Кафедра анатомії і гістології 

 

Результати навчання (уміння та навички):  
РН 02. Проводити критичний аналіз та оцінку нових наукових положень та ідей, результатів 

інтелектуальної та експериментальної діяльності. 

РН 04. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 06. Вміти обирати та використовувати сучасні морфофункціональні, молекулярно-біологічні 

методи, акушерсько-гінекологічні маніпуляції для ефективного проведення діагностичних 

досліджень біологічних матеріалів, відібраних від тварин в нормі та при патологіях. 

РН 07. Вміти описувати зміни в органах і тканинах, відібраних від тварин в нормі та при 

патологіях. 

РН 14. Дотримуватись законодавчих та етичних норм щодо авторського права при організації 



досліджень та представленні їх результатів. 

 

 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 
Теми лекцій: 

Тема 1. Вступ. Предмет Гістологічна техніка та мікроскопічні методи досліджень. Її завдання і 

значення. 

Тема 2. Технологія виготовлення гістологічних препаратів. Електронна мікроскопія. 

Морфометричні дослідження в гістології. 

Тема 3. Методи фарбування гістологічних зрізів. 

Тема 4. Зміни основних структурних компонентів клітини при патології: старіння клітини, 

загибель клітини. 

Тема 5. Гістохімічні методи досліджень. Визначення хімічної природи клітин, їх окремих 

складових частин і міжклітинної речовини тканин різних органів тваринних організмів у нормі, 

при патології, різних функціональних станах та у віковому аспекті. 

Тема 6. Біометрична обробка цифрових показників результатів досліджень 

Теми лабораторних занять: 
1. Основи патогістологічної і мікроскопічної техніки. Методи виготовлення гістологічних зрізів. 

Загальноприйняті фіксуючі речовини та їх застосування. 

2. Фарбування зрізів. Загальна характеристика. Характеристика барвників. Технологія фарбування 

Загальні методи фарбування. Мікроскопічна будова органів і тканин у нормі та при патології.  

3. Методи фарбування їх гематоксиліном та еозином, за Ван-Гізон. 

4. Зміни основних структурних компонентів клітини при патології: старіння клітини, загибель клітини. 

5. Гістохімічні методи. Визначення хімічної природи клітин, їх окремих складових частин і міжклітинної 

речовини тканин різних органів тваринних організмів у нормі, при патології, різних функціональних 

станах та у віковому аспекті. 

6. Гістохімічні методи досліджень. Виявлення ліпідів. Виявлення ДНК, РНК. Імпрегнація сріблом. 

7. Гістохімічні методи досліджень. Імпрегнація сріблом. 

8. Біометрична обробка цифрових показників результатів досліджень. 

9. Методи визначення питомого і абсолютного об’ємів та співвідношень об’ємів мікроскопічних структур. 

10. Методи визначення площі поверхні на одиницю об’єму та абсолютної площі поверхні. 

11. Методи вимірювання питомої та абсолютної довжини. 

12. Методи визначення питомої та абсолютної кількості мікроструктур. 

13. Вимірювання довжини кровоносних судин у органі. 

14. Вимірювання довжини нервів у органі. 

15. Методи якісного аналізу та 3-вимірної реконструкції мікроскопічних об’єктів. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 



Додаток 2 до наказу № 37 від 10.03.2020 р. 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВЕТЕРИНАРІЇ 
(назва дисципліни) 

 

Назва дисципліни Статистичні методи досліджень у ветеринарії 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу, оволодіння сучасними знаннями для 

розуміння предметної області професійної 

діяльності. 

ЗК 05. Здатність виявляти, отримувати й 

аналізувати інформацію з різних джерел, 

організовувати та керувати інформацією для 

моделювання, статистичної обробки та оцінки 

отриманих результатів. 

ФК 01. Здатність виявляти і вирішувати проблеми у 

сфері ветеринарної медицини, робити наукові 

узагальнення стосовно актуальних питань 

ветеринарного благополуччя підприємств галузі та 

агропромислового комплексу в цілому. 

ФК 02. Здатність до планування експерименту, 

проведення фахових досліджень з метою 

розв’язання конкретної задачі, формулювання 

висновків щодо наслідків проекту для стану 

навколишнього середовища. 

ФК 04. Здатність до оцінки вірогідності даних, 

використання ІТ для впровадження та моделювання 

змін гомеостазу в організмі тварин різних видів. 

ФК 05. Здатність до репрезентації результатів. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 
Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, лабораторні заняття 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 
Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 
211 «Ветеринарна медицина» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 
ІV семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Пінський Олег Вікентійович 

Кафедра (яка забезпечує викладання 

дисципліни) 
Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології 

 
 

 



Результати навчання (уміння та навички):  

РН 04. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 05. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при спілкуванні та обміні 

інформацією, зборі даних для створення базису досліджень, обробці, аналізі та інтерпретації 

результатів досліджень. 

РН 14. Співвідносити емпіричні дані, інтерпретувати факти, процеси, тенденції, виявлені в ході 

науково-дослідницької діяльності з прогнозованими наслідками роботи. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 
Теми лекцій: 

1. Вступ. Роль навчальної дисципліни «Статистичні методи досліджень у ветеринарії» у 

формуванні здобувачів кваліфікації Доктор філософії в галузі ветеринарної медицини (Phd in 

Veterinary Medicine). Предмет, мета і завдання вивчення широкого кола питань зі сфери вищої 

освіти, роль науки в житті суспільства, становленні молодого фахівця. Історія науки. Основні 

етапи становлення вищої освіти та науки в Україні. Наука як предмет пізнання дійсності. Наука - 

сфера діяльності людини. 

2. Методологія статистичних досліджень. Методи наукових досліджень. Наукознавство та його 

вузлові проблеми. Організація науки та її ефективність, проблеми ефективності наукових систем, 

прогнозування науково-технічного прогресу. Складові загального циклу наукових досліджень. 

Основні принципи проведення дослідів на тваринах. Методи проведення дослідів у тваринництві 

та ветеринарній медицині. Використання лабораторних тварин у наукових дослідженнях. 

Проблеми біоетики у науковій роботі. 

3. Види статистичної обробки дослідних даних. Методи статистичного оцінювання ефективності 

результатів досліджень, біометричної їх обробки, визначення достовірності отриманих 

результатів 

4. Види статистичної обробки дослідних даних. Критерії достовірності результатів досліджень. 

Завершальна обробка даних досліджень. Виробнича перевірка (верифікація) результатів 

статистичних досліджень 

5. Інтерпретація результатів статистичної обробки даних науково-дослідної роботи. Прийоми 

викладення наукових матеріалів. Наукова мова і стиль викладення результатів статистичних 

досліджень. 

Наукові публікації . Науково-технічна інформація. Винахідництво та патентознавство. Служба 

науково-технічної інформації та її роль у науковій роботі. Відкриття, винаходи та 

раціоналізаторські пропозиції 

6. Науковий результат: зміст і порядок оформлення. Дисертаційна робота: мета роботи, її 

завдання, об’єкт та предмет дослідження, основні етапи наукового дослідження.  Роль 

статистичних досліджень. 

Теми лабораторних занять: 

1. Предмет, мета і завдання навчальної дисципліни «Статистичні методи досліджень у 

ветеринарії» у формуванні здобувачів кваліфікації Доктор філософії в галузі ветеринарної 

медицини (Phd in Veterinary Medicine).  Історія науки. Основні етапи становлення вищої освіти та 

науки в Україні. Наука як предмет пізнання дійсності. Наука - сфера діяльності людини. 

2. Основні методи біологічних досліджень. Основні принципи проведення дослідів на тваринах. 

Принцип аналогічних груп, метод відокремлених груп, інтегральних груп, груп-періодів Правила 

постановки і проведення клінічного експерименту. Документація. 

3. Статистичні методи аналізу в біології. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Види 

та джерела наукової інформації. Організація роботи з науковою літературою.  

4. Засоби систематизації та узагальнення емпіричних даних. Персональний комп’ютер та його 

програмне забезпечення. Статистичні таблиці. Засоби наглядного подання результатів 

досліджень. Побудова діаграм та графіків в текстовому (Word) та табличному (Excel) редакторах 

пакету Microsoft Office 

5. Біометрична обробка дослідних даних. Використання ЕОМ для розв’язання прикладних задач 

у ветеринарній медицині. Використання Microsoft Excel для статистичного аналізу. Обчислення 

середньої арифметичної, середнього квадратичного відхилення, коефіцієнту мінливості, похибки 



середньої арифметичної, визначення критерію вірогідності середньої арифметичної та ін. 

6-7. Гіпотези і доведення у наукових дослідженнях. Перевірка гіпотез щодо середніх величин в 

пакеті аналізу табличного редактора Microsoft Excel (доведення аналогічності тварин в групі, 

поняття про вірогідність різниці середньої величини із стандартом). Двовибіркові t-тести 

Стьюдента (встановлення вірогідності та визначення рівнів значущості). 

8-9. Гіпотези і доведення у наукових дослідженнях. Перевірка гіпотез щодо середніх величин в 

пакеті аналізу табличного редактора Microsoft Excel (поняття про вірогідність різниці двох 

середніх величин). Двовибіркові t-тести Стьюдента (встановлення вірогідності та визначення 

рівнів значущості). 

10-11. Визначення тісноти та спрямованості зв’язку між окремими ознаками. Кореляційний та 

регресійний аналіз, сутність, методика проведення. Визначення коефіцієнту кореляції та регресії. 

12. Інтерпретація результатів науково-дослідної роботи 

Інтерпретація результатів науково дослідної роботи. Прийоми викладення наукових матеріалів. 

Наукова мова і стиль викладення результатів досліджень. 

13. Науковий результат: зміст і порядок оформлення. Дисертаційна робота: мета роботи, її 

завдання, об’єкт та предмет дослідження, основні етапи наукового дослідження.   

14. Проблеми біоетики у науковій роботі. Використання лабораторних тварин у наукових 

дослідженнях 

Біоетика про етичне ставлення до світу живого; правила проведення робіт з використанням 

експериментальних тварин; вимоги Міжнародної федерації та вітчизняних нормативних 

документів щодо захисту тварин; Закон України про захист тварин від жорстокого поводження. 

15. Впровадження результатів наукових досліджень у ветеринарну практику. Відкриття, 

винаходи та раціоналізаторські пропозиції. 

Патентне дослідження та патентний пошук; формула винаходу; заявка на патент та визнання її 

новизни; істотність та охороноздатність патентних рішень. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії):  

Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

 

 

 

 

 

 
 


