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1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

Кафедра паразитології, 

ветеринарно-санітарної 

експертизи та зоогігієни 

Освітній ступінь – магістр  

Галузь знань: «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки – 1, семестр – 1 

Компонент освітньої програми: 

обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2.Інформація про викладачів 

Викладач (-і) 
Фурман С.В., к.вет.н., доцент,  

Згозінська О.А., к.вет.н., доцент 

Профайл викладача (-ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-

pvsez/m-sklad-pvsez/furman-svitlana-volodymyrivna 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-

pvsez/m-sklad-pvsez/zhozinska-oksana-anatoliivna 

Контактна інформація 

ФурманС.В.,+380679938610 

E-mail: svitlana.furman@ukr.net 

Згозінська О.А., +380976481738  

E-mail: ksenya_sss@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=689 

Консультації 

Тематичні консультації 1 раз/місяць, останній четвер 

місяця, 14.00-15.00 

Онлайн консультація через Zoom, Viber 

вівторок кожного тижня, з 15.00 до 16.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Людство протягом свого існування постійно контактувало з природою. 

Цілеспрямовані антропогенні дії на неї мають як позитивний, так і негативний вплив. 

Серед негативних наслідків останніх десятиліть дедалі більшого розмаху набуває 

забруднення об’єктів навколишнього середовища, порушення стабільності екологічних 

систем та багато інших. Особливого значення набуває вивчення основних законів та 

принципів екології, реалізованих у галузі ветеринарної медицини, її етичного, та 

соціального значення. Опанування тем навчальної дисципліни «Екологія у ветеринарній 

медицині» необхідні при вивченні наступних дисциплін професійного спрямування, 

зокрема: «Вступ до фаху», «Гігієна тварин», «Ветеринарна мікробіологія», «Професійна 

етика та благополуччя тварин», «Ветеринарна вірусологія», «Паразитологія та інвазійні 

хвороби», «Ветеринарно-санітарна експертиза». 
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4. Мета та цілі дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Екологія у ветеринарній медицині» – оволодіння  

знаннями щодо основних законів та принципів екології, реалізованих у галузі,її етичного, 

та соціального значення. 

 Основними цілями є набуття знань з метою їх впровадження в подальшу професійну 

діяльність, а саме вивчення: 

 предмету екології, її змісту, розділів, основних законів та принципів екології; 

 основних методів екологічних досліджень; 

 структури екосистем та тваринницьких ферм і комплексів як штучних екологічних 

систем, пасовищних біогеоценозів, форм міжбіогеоценозних зв’язків; 

 сучасних досягнень, перспектив розвитку і ролі екології  у ветеринарній медицині у 

вирішенні актуальних проблем людства. 

 

Під час вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня 

набувають таких компетентностей як:  

ЗК12. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

СК 7. Здатність організовувати і проводити лабораторні та спеціальні діагностичні 

дослідження й аналізувати їх результати. 

СК19. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність серед працівників галузі та 

населення.  

Опанування зазначених компетентностей дозволить випускникам ОС «Магістр» 

успішно вирішувати практичні проблеми екології у ветеринарній медицині (досліджувати 

вплив екологічних факторів на тваринний організм, оцінювати стан  штучних 

біогеоценозів і проводити заходи з недопущення стресових станів у тварин, планувати і 

проводити еколого-ветеринарні заходи щодо вирішення проблеми виробництва 

екологічно чистої продукції тваринництва; визначати принципи раціонального 

природокористування пасовищ). 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
 

Вид заняття 

Загальна кількість годин 

ОС «Магістр» після повної середньої освіти, денна форма 

Лекції 12 

Лабораторні 30 

Самостійна робота 78 

 

5.2. Формат дисципліни 

Очний, змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами 

електронного навчання через систему Moodle). 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Т1 Вступ до курсу 

Предмет, завдання, розділи, історія розвитку екології. Значення 

екології в підготовці лікаря ветеринарної медицини. 

20 

2 Т2 Аутекологія (факторіальна екологія) 

1. Екологічні фактори та їх класифікація.  

2.Характеристика абіотичних та біотичних факторів.  

40 



3.Форми міжвидових взаємодій 

4.Загальні закономірності впливу екологічних факторів на живі 

організми.  

5. Закон оптимуму. Закон Шелфорда та межі толерантності.  

6. Лімітуючі фактори. Закон Лібіха. Екологічна валентність. 

Сукупна дія екологічних факторів. 

3 Т3 Демекологія (екологія популяцій)  

1.Популяція як основна форма існування виду і структурна 

одиниця екосистеми.  

2.Динамічні та статичні показники популяції (чисельність, 

щільність, народжуваність, смертність, вікова, статева, 

етологічна структури). 

3.Популяції с/г тварин. Штучний добір в популяціях с/г тварин. 

30 

4 Т4 Синекологія (біоценологія) та біогеоценологія 

1.Поняття про біоценоз. Властивості біоценозу.  

2.Структура біоценозу (просторова, трофічна, паратрофічна).  

3.Трофічні ланцюги та мережі. Екологічні піраміди. 

4.Агроценози. 

5. Зміни в БГЦ пасовищ та патологія тварин. 

30 

Разом 120 годин 

 

ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни. 

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

ході наскрізного опитування під час лабораторних занять, підготовки реферату або 

презентації, а також – в тестових завданнях різного рівня, включених в екзаменаційні 

білети. 

5.3 Система оцінювання та вимоги 

Загальна 

система 

оцінювання 

дисципліни 

Рейтинг студента визначається за 100-бальною шкалою. Формується із 

рейтингу виконання семестрової роботи (інтервал 36-60 балів) та рейтингу 

підсумкового контролю (мінімальний бал – 24, максимальний – 40). 
 

Складові оцінки в 60 балів для семестру: 

Тематичне наскрізне опитування під час лабораторних занять (робота з 

фото- і відеоматеріалами, об’єктами навколишнього середовища, 

інтерпретація одержаних результатів досліджень) –  до 15 балів. 

Робота з об’єктами навколишнього середовища (ґрунт, вода, повітря, 

корми) –  15  балів. 

Поточний тестовий контроль, 2 р. по 20 шт. тестів  – 10 балів *2 =20 балів. 

Самостійна робота (презентація або реферат, доповідь з публічним 

обговоренням)  – 10 балів. 

Деталізація системи оцінювання 

РН08 

Наскрізне опитування під час лабораторних занять 

Робота з об’єктами навколишнього середовища  

Поточний тестовий контроль 

Захист презентації або реферату (публічне обговорення) 

Екзаменаційні тести 

РН19 

Наскрізне опитування під час лабораторних занять 

Поточний тестовий контроль . 

Захист презентації або реферату  (публічне обговорення) 

Екзаменаційні тести 

 

 



Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Студент атестований, якщо сума балів за результатами семестру 

дорівнює 36-60. Мінімальний рівень оцінки (36 балів) передбачає, що 

студент володіє основними теоретичними положеннями з дисципліни, але 

з труднощами вирішує практичні завдання. Виконання ним завдань значно 

формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння 

принципів та методів роботи з дисципліни, що вивчається. 

Критерії 

оцінювання 

Наскрізне опитування. За вірну відповідь – 1 бали, за неточну або 

неповну – 0.5 бал. 

Робота з об’єктами навколишнього середовища. За правильно 

виконане завдання – 2 бали, за частково виконану роботу – 1 бал. 

Поточний тестовий контроль.  За вірну відповідь – 1 бал.. 

Захист презентації або реферату  (публічне обговорення). 

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. 

Екзаменаційні тести. Використовується університетська платформа 

Moodle. Студент отримує 40 тестів із бази в 120 шт. 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 

№ з/п Зміст результату навчання 

РН08 РН 08. Здійснювати моніторинг причин поширення хвороб різної етіології, 

розробляти заходи, спрямовані на захист населення від хвороб, спільних для 

тварин і людей. 

РН 19 Здійснювати просвітницьку діяльність серед працівників галузі та населення.  

7. Пререквізити 

Вивчення дисципліни «Екологія у ветеринарній медицині» базується на основі 

повної загальної середньої освіти здобувача вищої освіти. Здобувачу вищої освіти для 

успішного навчання та опанування компетентностей з дисципліни «Екологія у 

ветеринарній медицині», необхідні знання та результати навчання з хімії, біології, 

отримані у загальноосвітній школі. 

8. Політики дисципліни 

Вимоги та правила поведінки учасників освітнього процесу: 

 відвідування занять. В разі пропущення занять без поважних причин студент здає 

лише 2 планові контрольні роботи та 2 презентації з тем самостійної роботи (максимальна 

кількість семестрових балів – 40). Додаткове опитування для підвищення семестрової 

оцінки не проводиться.  

 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 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 наскрізного опитування залежать від 

рівня знань студента і здійснюються за його бажанням. За певних обставин (пропуски 

занять з поважних причин, запровадження дистанційного навчання тощо) спілкування між 

викладачем і студентом для оцінювання рівня підготовки останнього може здійснюватись 

індивідуально: під час тематичних консультацій в аудиторіях кафедри або онлайн-

консультацій через Телеграм, Viber, Classtime, Zoom в останній четвер місяця (згідно умов 

даного силабусу). 

 

9. Технічне забезпечення 

Стенди і таблиці, колекції комах, макропрепарати гельмінтів. 

Проектор Epson EMP-S42, 2012 р., мікроскоп біолог. бінокул. XS 5520., мікроскоп 

Біолам-Р 15, центрифуга ОПН-3, гігрограф, гігрометр ВИТ-1, аспіраційний психрометр; 

люксметр, термометр ТМ-1, термограф; барограф М 22АН, барометр-анероїд, дозиметр 

СРП-88Н – 1 од. 

Набір лабораторного і хімічного посуду (флакони, колби, дозатори, піпетки, 

шприци, кювети, фільтри, пробірки, лійки, бактеріологічні петлі, предметні і покривні 

скельця), та реактивів – в наявності. 

Фотоматеріали, презентації. 

 
10. Література, необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 

Основна 

1. Мазуркевич Т.А., Міськевич С.В. Стегней Ж.Г. Екологія у ветеринарній 

медицині: навчальний посібник, К., ПП «Компринт», 2014. 206с.  

2. Фурман С.В. Екологія у ветеринарній медицині: навчальний посібник. 

Житомир : ЖНАЕУ, 2009. 149 с. 

3. Мазуркевич Т.А., Калиновська І.Г., Міськевич С.В. Ukranian English 

dictionarywithdefinitionon ecologyin veterinary medicine (secondedition) [Українсько-англійський 

тлумачний словник з екології у ветеринарній медицині (друге видання)]  К., Видавничий центр 

НУБіП України.   2011. 43с.  

4. Загальна та ветеринарна екологія /Т.І. Фотіна та ін.  Навчальний посібник. 

К.: ТОВ «ДІА», 2010. 504с. 

5. Бойко О.О., Фурман С.В., Лісогурська Д. В. Практикум з екології у 

ветеринарній медицині: навч. посібник. Житомир : Полісся, 2017. 72 с. 

6. Begon M., Townsend C.R., Harper J.L. Ecology: from individuals to ecosystems : 

4
th

 edition. Blackwell publishing, 2006. 759 pp. 

7. Miller G.T., Spoolman S.E. Essentials of ecology. Canada : Yolanda Cossio, 

2009. 383 pp. 

8. Chapin III F. S., Matson P. A. , Vitousek P. M. Principles of terrestrial ecosystem 

ecology. Springer, 2012. 529 pp 
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