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1. Мета вивчення дисципліни: 
Метою дисципліни є вивчення особливостей діагностики і профілактики 

інфекційних хвороб тварин, птахів та бджіл. В зв'язку з цим зростає роль служби 

ветеринарної медицини, основними завданнями якої є профілактика і ліквідація 

особливо небезпечних (карантинних) хвороб тварин та охорона людей і тварин від 

хвороб, джерелом збудників яких є продукція і сировина, що використовується в 

їжу і корм. 

Вивчення навчальної дисципліни повинно надати здобувачам освіти 

можливості поглибити наявні та набути нових знань і умінь, зокрема розвинути:  

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, оволодіння 

сучасними знаннями для  розуміння предметної області професійної діяльності. 

2. Здатність планувати та управляти часом, організовувати дослідження на 

відповідному рівні та  адаптуватись до змін ситуацій під час професійної діяльності.  

3. Здатність бути критичним та самокритичним, аналізувати та прогнозувати 

результати досліджень на основі логічних аргументів та перевірених фактів.  

4. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології для пошуку даних, 

моделювання, статистичної обробки та оцінки отриманих результатів. 

5. Здатність до спілкування з колегами, розвиток навичок міжособистісної 

взаємодії з фахівцями різних рівнів та громадськістю як на національному, так і на 

міжнародному рівні. 

6. Здатність цінувати та поважати відповідні традиції в мультикультурному 

середовищі, ефективно працювати в міжнародному контексті, діяти етично та 

соціально-відповідально; 

7. Здатність виявляти і вирішувати проблеми у сфері ветеринарної медицини, 

робити наукові узагальнення стосовно актуальних питань ветеринарного 

благополуччя підприємств галузі та агропромислового комплексу в цілому. 

8. Здатність до планування експерименту, проведення фахових досліджень з 

метою розв’язання конкретної задачі, формулювання висновків щодо наслідків 

проекту для стану навколишнього середовища. 

9. Здатність до репрезентації результатів, адаптації ідей презентацій та 

освітніх проектів до цільової аудиторії в Україні та за кордоном для участі у 

дискусіях із досвідченими фахівцями ветеринарної медицини та споріднених 

галузей. 

10. Здатність диференціювати етіологічні фактори, встановлювати їх вплив на 

перебіг біологічних процесів та патогенез захворювань тварин.  

11. Здатність установлювати зв'язок між проявом заразних хвороб та 

наявністю збудників в об’єктах довкілля, організмах переносників, проміжних 

хазяїв та хворих тварин.  

12. Здатність діагностувати патології заразної етіології, створювати сучасні 

біопрепарати. 

Теоретичні знання і практичні навики, одержані докторантами, дозволять 

виконати необхідні дослідження в контексті своєї дисертаційної роботи на високому 

сучасному фаховому рівні. 

 

2. Обсяг дисципліни 
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Найменування  

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів –  5 Галузь знань 21 

«Ветеринарні науки» за вибором Загальна кількість 

годин − 150 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,0 

самостійна робота − 7,0 

Спеціальність 211 

«Ветеринарна 

медицина» 

Семестр 4 

Лекції 20 

Лабораторні 32 

Самостійна робота 98 

Вид контролю: 

залік 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни: 

аспірант повинен знати: 

− анатомію та фізіологію сільськогосподарських тварин; 

− основні біохімічні процеси в організмі тварин; 

− епізоотологію та інфекційні хвороби тварин; 

− принципи діагностики та профілактики інфекційних хвороб тварин. 

аспірант повинен вміти: 

- проводити первинне діагностичне обстеження тварин, підозрілих у 

зараженні; 

- здійснювати відбір патологічного матеріалу для лабораторних досліджень; 

- проводити клінічну та лабораторну діагностику особливо небезпечних хвороб 

тварин; 

- розробляти плани профілактики та ліквідації хвороб тварин; 

- проводити ідентифікацію збудників інфекційних хвороб тварин. 

 

№ 
з/п 

Вивчені дисципліни 
Здобуті  

результати 
навчання 

1. РН 2. Проводити критичний аналіз та оцінку нових наукових 

положень та ідей, результатів інтелектуальної та експериментальної 

діяльності. 

РН 5. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології 

при спілкуванні та обміні інформацією, зборі даних для створення 

базису досліджень, обробці, аналізі та інтерпретації результатів 

досліджень. 

РН 12. Володіти комунікативними навичками для спілкування в 

державі та іншомовному середовищі з фахівцями та нефахівцями, 

використовувати іноземну мову для презентації результатів 

досліджень світовій академічній спільноті. 

Фахова 

іноземна мова 

2. РН 1. Визначати методологію наукового пізнання та філософського Філософія 
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осмислення сучасних тенденцій, напрямів, закономірностей 

розвитку галузі в умовах глобалізації. 

РН 2. Проводити критичний аналіз та оцінку нових наукових 

положень та ідей, результатів інтелектуальної та експериментальної 

діяльності. 

РН 3. 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 11. Створювати середовище творчої діяльності для ефективної 

роботи колективів різних типів. 

науки 

3. РН 2. Проводити критичний аналіз та оцінку нових наукових 

положень та ідей, результатів інтелектуальної та експериментальної 

діяльності. 

РН 4. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури 

аналізу, опису та ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 5. 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. 

Моделювання 

систем 

 

 

4. РН 3. 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 4. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури 

аналізу, опису та ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 6. 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 7. Вміти описувати зміни в органах і тканинах, відібраних від 

тварин в нормі та при патологіях. 

РН 13. Організовувати та здійснювати освітньо-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. 

РН 15. Дотримуватись законодавчих та етичних норм щодо 

авторського права при організації досліджень та представленні їх 

результатів. 

Морфологічні 

зміни органів 

сільсько-

господарських 

тварин при 

патології 
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4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Шифр  

результату  
Зміст результату 

РН 3. 

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 4. 
Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, 

опису та ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 5. 

Знаходити, застосовувати та узагальнювати інформацію для 

створення базису досліджень, обґрунтованого використання 

матеріалів та методів досліджень. 

РН 8. 
Вміти обирати, випробовувати та модифікувати оптимальні схеми для 

здійснення лікувально-профілактичних заходів. 

РН 9. 

Оцінювати ступінь поширення, прояв та перебіг інфекційних та 

інвазійних хвороб серед тварин різних видів та господарського 

призначення в регіонах країни або континенту. 

 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання  

РН3 РН4 РН5 РН8 РН9 

ЗК1 + + + + + 

ЗК2 +  +  + 

ЗК3  + +  + 

ЗК5  + +  + 

ЗК7  + +  + 

ЗК8 +  +  + 

ЗК9 +    + 

ЗК10   +   

ФК1 + + + +  

ФК2 +  + +  

ФК3 + +    

ФК4 +     

ФК5 +    + 

ФК6 +   +  

ФК8  + + + + 

ФК9   +  + 
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ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, оволодіння сучасними 

знаннями для  розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК 2. Здатність планувати та управляти часом, організовувати дослідження на 

відповідному рівні та  адаптуватись до змін ситуацій під час професійної діяльності.  

ЗК 3. Здатність бути критичним та самокритичним, аналізувати та прогнозувати 

результати досліджень на основі логічних аргументів та перевірених фактів.  

ЗК 5. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології для пошуку даних, 

моделювання, статистичної обробки та оцінки отриманих результатів. 

ЗК 7. Здатність вільно сприймати, обробляти та відтворювати інформацію 

іноземною мовою на загальні та фахові теми.  

ЗК 8. Здатність до спілкування з колегами, розвиток навичок міжособистісної 

взаємодії з фахівцями різних рівнів та громадськістю як на національному, так і на 

міжнародному рівні. 

ЗК 9. Здатність цінувати та поважати відповідні традиції в мультикультурному 

середовищі, ефективно працювати в міжнародному контексті, діяти етично та 

соціально-відповідально. 

ЗК 10. Здатність дотримуватися академічної доброчесності в наукових дослідженнях 

та науково-педагогічній діяльності. 

ФК 1. 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 2. Здатність до планування експерименту, проведення фахових досліджень з 

метою розв’язання конкретної задачі, формулювання висновків щодо наслідків 

проекту для стану навколишнього середовища. 

ФК 3. Здатність визначати перелік необхідних засобів та заходів для проведення 

наукових досліджень з метою отримання достовірних результатів. 

ФК 4. Здатність до оцінки вірогідності даних, використання ІТ для впровадження та 

моделювання змін гомеостазу в організмі тварин різних видів. 

ФК 5. Здатність до репрезентації результатів, адаптації ідей презентацій та освітніх 

проектів до цільової аудиторії в Україні та за кордоном для участі у дискусіях із 

досвідченими фахівцями ветеринарної медицини та споріднених галузей. 

ФК 6. Здатність диференціювати етіологічні фактори, встановлювати їх вплив на 

перебіг біологічних процесів та патогенез захворювань тварин.  

ФК 8. Здатність установлювати зв'язок між проявом заразних хвороб та наявністю 

збудників в об’єктах довкілля, організмах переносників, проміжних хазяїв та хворих 

тварин.  

ФК 9. Здатність діагностувати патології заразної та незаразної етіології, створювати 

сучасні біопрепарати. 

 

5. Критерії оцінювання результатів навчання 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на підставі 

проведення заліку у формі тестування за програмою навчальної дисципліни. 

Залікові завдання дозволяють перевірити розуміння докторантом програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами.  
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Тестові питання теоретичного та практичного спрямування передбачають 

вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці і дозволяють 

діагностувати рівень підготовки докторанта та рівень його компетентностей з 

навчальної дисципліни.  

Здобувач вищої освіти не може бути допущений до складання заліку, якщо 

кількість балів, одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного 

контролю впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Докторанта слід вважати 

атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки 

успішності, дорівнює 36 - 60 балам.  

Підсумкові бали за залік (округлені до цілого числа.) складаються із суми 

балів за відповіді на тестові питання. Мінімально можлива кількість балів, 

отриманих студентом на заліку дорівнює 24, максимальна можлива – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих 

під час заліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що докторант має 

певні знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє 

основними положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально 

допустимий. З використанням основних теоретичних положень, докторант пояснює 

правила вирішення практичних завдань дисципліни; виконання практичних/ 

лабораторних/контрольних/індивідуальних завдань значно формалізовано (є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи). Максимальна 

кількість балів становить 60. Мінімальна кількість набраних балів складає 60 % від 

максимальної кількості, отриманої під час вивчення дисципліни – 36 балів. 

 

Вид заняття 
Мінімальна 

 кількість балів 

за вид роботи 

Максимальна 

кількість балів 

за вид роботи 

Лекції - - 

Лабораторні заняття 18 30 

Самостійна робота 18 30 

Разом: 36 * мін пороговий рівень 60 

  

6. Засоби діагностики результатів навчання. 

 залік; 

 стандартизовані тести; 

  завдання на реальних об’єктах; 

  вирішення ситуаційних завдань. 
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7. Програма навчальної дисципліни 

7.1 Теми лекцій та їх короткий зміст 

№ 

з/п 
Назва теми та її короткий зміст 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Хвороба Нюкасла. Клінічна і лабораторна 

діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 
2 

2 Тема 2. Високопатогенний грип птиці. Клінічна і 

лабораторна діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 
2 

3 Тема 3. Хвороба Марека. Клінічна і лабораторна діагностика, 

заходи профілактики і ліквідації. 
2 

4 Тема 4. Американський гнилець бджіл. Клінічна і 

лабораторна діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 
2 

5 Тема 5. Європейський гнилець бджіл. Клінічна і лабораторна 

діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 
2 

6 Тема 6. Мішечкуватий розплід. Клінічна і лабораторна 

діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 
2 

7 Тема 7. Аскосфероз. Клінічна і лабораторна діагностика, 

заходи профілактики і ліквідації. 
 

8 Тема 8. Весняна віремія коропів. Клінічна і лабораторна 

діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 
2 

9 Тема 9. Аеромоноз коропів. Клінічна і лабораторна 

діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 
2 

10 Тема 10. Вірусна геморагічна септицемія. Клінічна і 

лабораторна діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 
2 

 Всього 20 

 

7.2. Теми лабораторних занять та їх короткий зміст 

№ 

з/п 
Назва теми та її короткий зміст 

Кількість 

годин 

1.  Загальні відомості про особливо небезпечні (карантинні) 

хвороби тварин. Порядок організації заходів щодо 

профілактики і ліквідації даних хвороб. 

4 

2.  Африканська чума свиней. Клінічна і лабораторна 

діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 
4 

3.  Мікози риб. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи 

профілактики і ліквідації. 
4 

4.  Аеромоноз (фурункульоз) лососевих. Клінічна і лабораторна 

діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 
4 

5.  Інфекційний некроз гемопоетичної тканини. Клінічна і 

лабораторна діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 
4 

6.  Інфекційні енцефаломієліти коней. Клінічна і лабораторна 

діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 
4 

7.  Грип коней. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи 

профілактики і ліквідації. 
4 
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8.  Герпесвірусна інфекція коней. Клінічна і лабораторна 

діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 
4 

 Всього 32 

 

7.3. Самостійна робота та її короткий зміст 

№ 

з/п 
Назва теми та її короткий зміст 

Кількість 

годин 

1.  Сибірка. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи 

профілактики і ліквідації 
10 

2.  Ящур. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи 

профілактики і ліквідації. 
10 

3.  Чума великої рогатої худоби. Клінічна і лабораторна 

діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 
10 

4.  Чума дрібних жуйних. Клінічна і лабораторна діагностика, 

заходи профілактики і ліквідації. 
10 

5.  Класична чума свиней. Клінічна і лабораторна діагностика, 

заходи профілактики і ліквідації. 
 

6.  Везикулярна хвороба свиней. Клінічна і лабораторна 

діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 
10 

7.  Везикулярний стоматит. Клінічна і лабораторна діагностика, 

заходи профілактики і ліквідації. 
10 

8.  Віспа овець і кіз. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи 

профілактики і ліквідації. 
10 

9.  Інфекційна (контагіозна) плевропневмонія великої рогатої 

худоби. Клінічна і лабораторна діагностика, заходи 

профілактики і ліквідації. 

10 

10.  Катаральна гарячка овець. Клінічна і лабораторна 

діагностика, заходи профілактики і ліквідації. 
8 

 Всього 98 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 

Вид роботи Тема Забезпечення  

Лекції ЛК1, ЛК2, ЛК3, ЛК4, ЛК5, 

ЛК6, ЛК7, ЛК8, ЛК9, ЛК10 

Мультимедійний проектор, схеми 

 

Лабораторні 

заняття 

Загальні відомості про 

особливо небезпечні 

(карантинні) хвороби 

тварин. 

Методичні вказівки до 

проведення лабораторних занять, 

робочий зошит, інструкція, 

карти-схеми, геоінформаційні 

системи. 

Африканська чума свиней. Методичні вказівки до 

проведення лабораторних занять, 

робочий зошит, інструкція, 

карти-схеми, геоінформаційні 
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системи. 

Мікози риб. Методичні вказівки до 

проведення лабораторних занять, 

робочий зошит, інструкція, 

карти-схеми, геоінформаційні 

системи. Кювети, інструменти 

для препарування, предметні 

скельця, мікроскоп. 

Аеромоноз (фурункульоз) 

лососевих. 

Методичні вказівки до 

проведення лабораторних занять, 

робочий зошит, інструкція, 

карти-схеми, геоінформаційні 

системи. 

Інфекційний некроз 

гемопоетичної тканини. 

Методичні вказівки до 

проведення лабораторних занять, 

робочий зошит, інструкція, 

карти-схеми, геоінформаційні 

системи. 

Інфекційні енцефаломієліти 

коней. 

Методичні вказівки до 

проведення лабораторних занять, 

робочий зошит, інструкція, 

карти-схеми, геоінформаційні 

системи. 

Грип коней. Методичні вказівки до 

проведення лабораторних занять, 

робочий зошит, інструкція, 

карти-схеми, геоінформаційні 

системи. 

Герпесвірусна інфекція 

коней. 

Методичні вказівки до 

проведення лабораторних занять, 

робочий зошит, інструкція, 

карти-схеми, геоінформаційні 

системи. 

 

 

1. Рекомендовані джерела інформації 

Базова 

 

1. Болезни пресноводных рыб / О.Н. Давидов, Ю.Д. Темниханов. – К.: 

Ветинформ, 2003. – 544 с. 

2. Галатюк О. Є. Хвороби бджіл та основи бджільництва : [навч. посіб.] / 

О. Є. Галатюк. – Вид. 2-е, випр. і допов. – Житомир : Полісся, 2010. – 

344 с. 
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3. Довгій Ю.Ю. Посібник з інвазійних, інфекційних та незаразних хвороб 

свиней: навч. посіб. / Ю.Ю. Довгій, В.Ф. Галат, О.Є. Галатюк [та ін.]; за 

ред. Ю.Ю. Довгія. − К.: Урожай, 2010. − 328 с. 

4. Інфекційні хвороби великої рогатої худоби: Посібник / Р. Кравцов, Я. 

Зинкевич, Б. Корш, І. Олексюк. — Львів, 2002. 

5. Наконечна М.Г. Хвороби риб з основами рибництва / М.Г. Наконечна, 

О.Ф. Петренко, В.П. Постой; За ред. М.Г. Наконечної. – К.: Науковий 

світ, 2003. – 222 с. 

6. Про затвердження переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб 

тварин. [Електронний ресурс] : постанова КМУ від 8 серп. 2007 р. № 

1006 – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1006-2007-

%D0%BF. 

 

Допоміжна 

1. Андреев Є. В., Білоконь В. С., Кучерявенко О. О. Інфекційний 

ринотрахеїт — пустульозний вульвовагініт. —К., 1975. 

2. Кадымов Р. А., Кунаков А А, Седов В. А. Инфекционные болезни овец. 

— М., 1987. 

3. Сюрин В. М., Белоусова Р. В., Фомина Н. В. Диагностика вирусных 

болезней животных: Справ, изд. — М., 1991. 

 

Інформаційні ресурси 
1. Система дистанційного навчання Поліського національного 

університету. − Спосіб доступу: http://moodle.znau.edu.ua/login/index.php. 

2. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди 

на електронних носіях тощо) бібліотеки Поліського університету, 

Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича 

(http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та 

інших бібліотек. 

3. Репозитарій Поліського університету (наукові статті, автореферати 

дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали 

конференцій, патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, 

навчальні об'єкти, наукові звіти). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1006-2007-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1006-2007-%D0%BF

