
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

Силабус дисципліни 

«ГІГІЄНА ТВАРИН» 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

Кафедра паразитології, 

ветеринарно-санітарної 

експертизи та зоогігієни 

Освітній ступінь – магістр  

Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма: «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 6 

Загальна кількість годин – 180 

Рік підготовки, семестр – 2 рік, 4 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) 
Соколюк Василь Мінович, доктор ветеринарних наук, 

професор  

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-

pvsez/m-sklad-pvsez/sokoliuk-vm 

Контактна інформація 

Соколюк В.М. 

номер телефону + 380978911840 Viber 

контактний E-mail: vmsokoluk@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/enrol/index.php?id=1588 

Консультації 

Тематичні консультації 1 раз/місяць, останній четвер 

місяця, 11.00 до 15.00. 

Онлайн консультація через Zoom, Viber. 

 

3. Анотація до дисципліни 

В системі підготовки фахівців дисципліна «Гігієна тварин» забезпечує 

опанування студентами впливу факторів навколишнього середовища на організм тварин, 

природну резистентність та розробку заходів оптимізації з метою профілактики 

захворювань та підвищення продуктивності тварин.  

Вивчення дисципліни дозволяє опанувати методи санітарно-гігієнічної оцінки 

води, повітря, грунту, кормів, приміщень та аналізувати умови утримання, годівлі, 

догляду, експлуатації різних видів тварин з метою профілактики захворювань та 

підвищення якості продукції тваринництва. 

 

4. Мета і цілі навчання 

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами необхідних теоретичних знань 

і навиків з організації і проведення зоогігієнічних і профілактичних заходів при веденні 

тваринництва.  

Цілі навчання – це вивчення факторів та умов навколишнього середовища, 

закономірностей їх впливу на організм тварини, стан їх здоров’я; 

– обґрунтування оптимальних і гранично допустимих параметрів навколишнього 

середовища та розробка зоогігієнічних і ветеринарно-санітарних нормативів, норм і 

правил, заходів та рекомендацій спрямованих на підтримання і стимулювання 

функціональних можливостей та опірності організму проти дії несприятливих факторів 

навколишнього середовища; 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-pvsez/m-sklad-pvsez/sokoliuk-vm
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-pvsez/m-sklad-pvsez/sokoliuk-vm


– підбір методів і засобів санітарної техніки для створення життєздатності тварин 

(вентиляція, обігрівання, освітленість, регулювання мікроклімату, водопостачання ферми і 

напування тварин, роздавання кормів, видалення гною та ін.). 

– забезпечення охорони природного середовища і його оздоровлення за рахунок 

впровадження зоогігієнічних норм і ветеринарно-санітарних правил у практику 

тваринництва з використанням прийнятих у гігієні тварин методів контролю. 
 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 12. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

СК 10. Здатність розробляти стратегії безпечного, санітарно-обумовленого 

утримання тварин.  

СК 18. Здатність використовувати спеціалізовані програмні засоби для виконання 

професійних завдань.  

5 Організація навчання 

5.1 Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

денна форма  

Лекції 24 

Лабораторні 56 

Самостійна робота 100 

Всього 180 

 

5.2 Формат дисципліни 

Формат опанування дисципліни «Гігієна тварин» – очний з поєднанням елементів 

електронного навчання через систему Moodle, Zoom, платформ ClassTime і YouTube. 

 

5.3 Тематичний план навчальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 
Кількість  

годин 

1 Т1 Загальна гігієна. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до повітряного середовища. 

Гігієнічне оцінювання систем вентиляції, освітлення та обігріву 

приміщень. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до ґрунтів. 

Санітарна охорона ґрунту від забруднення. 

60 

2 Т2 Гігієна кормів і годівлі тварин, профілактика отруєнь тварин 

кормами. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до комбікормів і кормових 

добавок. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до води. Гігієна водопостачання та 

напування тварин. 

Гігієна догляду за тваринами. Транспортування. 

60 

3 Т3 Спеціальна гігієна. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання великої рогатої 

худоби. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання свиней. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання овець. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання коней. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання птиці. 

60 

Разом: 80 годин – аудиторні заняття; 100 год. – самостійна робота 180 



Примітка. Особливості виконання самостійної складової дисципліни. Рівень 

засвоєння тем, призначених для самостійного опрацювання студента, оцінюється в ході 

опитування під час лабораторних занять, підготовки реферату або презентації (вибір виду 

роботи – за бажанням студента). 
 

5.3 Система оцінювання та вимоги 

Загальна 

система 

оцінювання 

дисципліни 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг 

студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, 

тобто він формується з рейтингу виконання начальної роботи, для 

оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового 

контролю – 40 балів 

Складові семестрової оцінки в 60 балів: 
 

Тематичні співбесіди з опитуванням під час лабораторних занять – 15 

балів/семестр. 

Виконання досліджень (лабораторні роботи – визначення параметрів 

мікроклімату в тваринницьких приміщеннях, санітарна оцінка ґрунту та 

кормів, дослідження мікробного забруднення повітря, санітарно-гігєнічні 

вимоги до води і напування тварин тощо) – 10 балів/семестр. 

Поточне тестування (загальна гігієна – 15 балів, спеціальна гігієна – 10 

балів). 

Захист самостійної роботи (реферат або презентація) – 10 балів/семестр. 

Деталізація системи оцінювання 

РН  07 

Тематичні співбесіди з опитуванням 

Виконання досліджень  

Поточне тестування 

Захист самостійної роботи (реферат або презентація) 

Екзаменаційні тести 

РН 09 

Тематичні співбесіди з опитуванням 

Виконання  досліджень 

Поточне тестування 

Захист самостійної роботи (реферат або презентація) 

Екзаменаційні тести 

РН 17 

Тематичні співбесіди з опитуванням 

Поточне тестування 

Виконання  досліджень 

Екзаменаційні тести 

Умови 

допуску до 

підсумкового 

контролю 

Упродовж семестру студенти вивчають матеріал і складають екзамен. До 

складання підсумкового контролю допускають студентів, які відвідували 

лабораторні заняття і мають позитивну поточну успішність (36-60 балів). За 

роботу на лабораторних заняттях, поточні контрольні роботи (тести) та 

самостійну роботу студент отримує максимум 60 балів. 

Критерії 

оцінювання 

Тематичні співбесіди з опитуванням під час лабораторних занять. 

За вірну відповідь – 0,5 бала. 

Виконання досліджень. За правильно виконане завдання – 1 бал, за 

частково виконану роботу – 0,5 бал. 

Поточне тестування. Використовується університетська платформа 

Moodle. Під час кожного тестування студенту надається певна кількість 

питань. 100% правильних відповідей дорівнює 10 балам ( 1 тестування) або 

15 балам (друге тестування). Після закінчення тестування набрані % 

переводять в бали. 

 



Захист самостійної роботи (презентація або реферат). Максимальна 

оцінка 10 балів. 

10 балів – студент грамотно, логічно і чітко розкриває зміст 

наукових термінів та понять, аргументує відповіді, виявляє глибокі та міцні 

знання з теоретичного курсу, вміє використовувати дані додаткової 

літератури. 

9-7 балів – студент володіє матеріалом, дає змістовні відповіді на 

запитання, допускає окремі неточності, виклад матеріалу недостатньо 

логічний. 

6-4 бали – студент неповно характеризує тему, допускає значні 

помилки та неточності, демонструє поверхневе знання предмету.  

3-1 бал – студент має фрагментарні знання з курсу, нездатний 

аналізувати, узагальнювати матеріал, робота не відповідає вимогам. 

Захист самостійної роботи (реферат або презентація) 
 

Екзаменаційні тести. Використовується університетська платформа 

Moodle. Студент отримує тести із загальної бази питань дисципліни. 100% 

правильних відповідей дорівнює 40 балам. Після екзамену набрані % 

переводять в бали (від 1 до 40). В журнал та залікову відомість виставляють 

ті результати, які потрапляють в інтервал 24-40 балів. 

 

6 . Результати навчання 

Шифр Результати навчання 

РН 07 Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів 

утримання та годівлі, виробничих і технологічних процесів на 

підприємствах з утримання чи розведення тварин. 

РН 09 Здійснювати моніторинг щодо біологічного забруднення довкілля 

відходами тваринництва, матеріалами та засобами ветеринарного 

призначення 

РН 17 Знати правила та вимоги біобезпеки, біоетики та добробуту тварин.   

 

7. Пререквізити  

Вивчення дисципліни «Гігієна тварин» базується на опануванні наступних 

дисциплін: «Вступ до фаху», «Екологія у ветеринарній медицині», «Ветеринарна 

мікробіологія та імунологія», «Фізіологія тварин», «Біохімія тварин з основами фізичної 

та колоїдної хімії». 

 

8. Політики дисципліни 

Вимоги та правила поведінки учасників освітнього процесу: 

• відвідування занять. В разі пропущення занять без поважних причин 

студент здає планові тести із загальної та спеціальної гігієни, презентацію або реферат з 

самостійної роботи. Під час захисту самостійної роботи проводиться одне тематичне 

опитування.  

• правила поведінки на лабораторному занятті. Обов’язковий інструктаж зі 

студентами щодо виконання роботи. Під час виконання досліджень дотримуватись правил 

техніки безпеки. 

• гарантування рівного доступу до здобуття вищої освіти особами з 

особливими потребами. За бажанням осіб з особливими потребами опитування, прийом 

контрольних робіт та ситуаційних задач здійснюється викладачами в індивідуальному 

порядку. Прийом здійснюється в часи, відведені для консультацій, і проводиться в умовах 

лабораторії чи он-лайн (терміни – згідно даного силабусу).  



• академічна активність. Відповіді на питання тематичного опитування 

залежать від рівня знань студента і здійснюються за його бажанням. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Мультимедійне обладнання Acer – 1 од., 2016 р.; персональний комп'ютер, ноутбук, 

принтер; стенди, плакати, атлас хвороб. 

Колекція вологих препаратів (30 шт.), колекція гербарію «Лікарські та  токсичні 

рослини». 

Мікроскоп біологічний бінокулярний XS 5520; мікроскоп Біолам-Р 15,  1987 р.; 

центрифуга ОПН-3; шафа сушильна 2В.; термостат ТС 80М-2; рН-метр; аква дистилятор 

ДЕ-4-2; аналізатори молока  (Master classik та АМВ-1-02); холодильник; електроплитка; 

водяна баня; анемометри, гігрометри, гігрографи, термографи, барографи, барометри, 

барометри-анероїди, термометри, газоаналізатори, люксметр, апарат Кротова; дозиметр 

СРП-88Н; щуп-пробовідбірний зерновий 

Лабораторний посуд; хімічні реактиви; засоби дезінфекції, дератизації, дезінсекції;. 

дозатори; напівавтоматичні піпетки; 

 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна 

1.Демчук М.В. Гігієна тварин: Підручник / М.В.Демчук, М.В.Чорний, 

М.О.Захаренко, М.П. Високос. Друге видання. Харків: Еспада, 2006.- 520 с.  

2. Високос М.П. Практикум по зоогігієні з основами ветеринарної екології / М.П. 

Високос, М.В. Чорний, О.О. Бойко, С.В. Фурман. Дніпропетровськ: ДНУ, 2012. 354.  

3. Соколюк В.М. Стан та санітарно-гігієнічна оцінка водозабезпечення молочного 

скотарства в Україні /В. М. Соколюк, Д.А. Засєкін, М.О. Захаренко, В.Б. Духницький : 

Монографія Біла Церква, 2018. 330 с.  

4. Ветеринарно-санітарне забезпечення технології вирощування екзотичних порід 

свиней: навчальний посібник /В.М. Соколюк, І.П. Лігоміна, С.В. Фурман, Дишкант О.В. 

Житомир: «Полісся». 2018. 160 с.  

5. Гігієна тварин: лабораторний практикум: Високос М.П., Милостивий Р.В., 

Фурман С.В., Лісогурська Д.В., Лігоміна І.П. Житомир: Полісся, 2018. 344 с. 

6. Ветеринарна гігієна та санітарія / Вороняк В.В. Львів, 2012. – 52 с. 

7. Загальна ветеринарна профілактика / М.В. Демчук, О.В. Козенко, О.Г. Богачик, 

І.В. Двилюк, В.В.Вороняк // Львів, СПОЛОМ, 2012. 360 с.  

8. Розробка і впровадження системи належної гігієнічної практики (GMP, GHP) в 

господарствах-виробниках молока коров’ячого сирого: посібник / [Гунчак В.М., Гуфрій 

Д.Ф., Демчук М.В, Козенко О. В. та ін.]. – Тернопіль, 2012. – 29 с.  

 

Допоміжна 

1. Соколюк В.М. Оцінка санітарно-гігієнічних показників води для напування тварин 

/ В.М. Соколюк, Д.А. Засєкін, З.С. Пономар, С.І. Пономар. К. 2014. 22 с.  

2. Соколюк В. М., Лігоміна І. П., Фурман С. В., Лісогурська Д. В., Духницький В. Б. 

Санітарно-гігієнічна характеристика води в районі молочнотоварної ферми та 
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