
ПОЛІСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

 

Силабус дисципліни 

«Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин» 

1. Профіль дисципліни 

2.  

 

 

Кафедра мікробіології, 

фармакології та 

епізоотології 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 21 Ветеринарна медицина 

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 12 

Загальна кількість годин – 360 

Рік підготовки – 4-6, семестр –8,9,10, 11 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

3. Інформація про викладача 

Викладач (-і) 
Галатюк О.Є., доктор ветеринарних наук, професор; 

Романишина Т.О., кандидат ветеринарних наук, доцент 

Профайл викладача (-ів) 

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

mve/m-galatyuk-oleksandr-evstafijovich 

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

mve/m-romanishina-tetyana-oleksandrivna  

Контактна інформація 

Галатюк О.Є. – номер телефону 0679710463, 

контактний E-mail: olekhalatyuk@gmail.com  

Романишина Т.О – номер телефону 0973562707, контактний E-

mail: tveterinar@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1789  

Консультації 
Очна /Он-лайн (за потреби ) консультація через Viber, 

Telegram щовівторка та щочетверга та з 11.00 до 15.00 

 

4. Анотація до дисципліни 

Сучасні вимоги до розвитку тваринництва, до підвищення продуктивності тварин, охорони 

навколишнього середовища потребують глибоких змін у підготовці лікарів ветеринарної 

медицини. Особливо, це стосується інфекційних хвороб, яких вже відомо понад 500, і з кожним 

роком з’являються все нові захворювання. З усіх інфекційних хвороб половина належить до 

антропозоонозів, тобто хвороб, спільних для тварин і людини. Вивчення і знання цих хвороб 

повинні бути обов’язковими для лікаря ветеринарної медицини.  

Успішне засвоєння матеріалу дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин» 

пов’язано з вивченням анатомії, імунології, мікробіології та вірусології, фармакології. Для 

уточнення причин виникнення хвороб, проведення диференціації і постановки діагнозу необхідні 

знання щодо внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики, фізіології та патологічної 

фізіології, токсикології.  

 

5. Мета та цілі дисципліни 

Метою викладання епізоотології є засвоєння студентами теоретичних і методологічних 

основ інфекційного та епізоотичного процесів, закономірностей, які лежать в основі розвитку 

інфекційних хвороб, оволодіння методами діагностики інфекційних хвороб бактеріальної, вірусної 

і грибної природи, навиками науково-обґрунтованого планування, організації і проведення 

протиепізоотичних заходів.  

Вивчення дисципліни повинно надати здобувачам освіти можливості набути певні 

компетентності:  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-mve/m-sklad-mve/m-galatyuk-oleksandr-evstafijovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-mve/m-sklad-mve/m-galatyuk-oleksandr-evstafijovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-mve/m-sklad-mve/m-romanishina-tetyana-oleksandrivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-mve/m-sklad-mve/m-romanishina-tetyana-oleksandrivna
http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1789
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СК04. Здатність проводити клінічні дослідження з метою формулювання висновків щодо стану 

тварин чи встановлення діагнозу.  

СК06. Здатність здійснювати відбір, пакування, фіксування і пересилання проб біологічного 

матеріалу для лабораторних досліджень 

СК08. Здатність планувати, організовувати та реалізовувати заходи з лікування тварин різних 

класів і видів, хворих на незаразні, інфекційні та інвазійні хвороби.  

СК12. Здатність розробляти та реалізовувати заходи, спрямовані на захист населення від хвороб, 

спільних для тварин і людей.  

СК13. Здатність розробляти стратегії профілактики хвороб різної етіології. 

 

Теоретичні знання і навички дозволять здобувачам 2-го (магістерського) рівня вищої освіти 

під час здійснення професійної діяльності успішно вирішувати практичні проблеми, які 

стосуються закономірностей виникнення та розповсюдження хвороб, вивчення особливостей їх 

перебігу та діагностики, спроможні організовувати профілактично-оздоровчі заходи як в розрізі 

окремого господарства чи району, так і регіону. 

 

6. Організація навчання 

6.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 

Лекції 40 

Лабораторні 88 

Самостійна робота 232 

 

6.2. Формат дисципліни 

Формат опанування дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин» – очний з 

поєднанням елементів електронного навчання через систему Moodle, Zoom, платформ ClassTime і 

YouTube. 

Тематичний план начальної дисципліни 

№ 

з/п 
Назва теми та її короткий зміст 

Кількість 

годин 

Семестр 8  

Блок 1. Загальна епізоотологія 

1 
Вступ. Епізоотологія як наука. Предмет та завдання епізоотології.  Основи 

епізоотичного аналізу. 

30 

2 

Епізоотичний процес і  його рушійні  сили. Вчення про епізоотичний 

процес. Закони і категорії епізоотології. Еволюція інфекційних хвороб. Явища 

популяційного рівня в епізоотології. Методика вивчення епізоотичної ситуації в 

районі, області, державі. 

3 
Інфекція та інфекційна хвороба. Номенклатура та класифікація інфекційних 

хвороб. 

4 
Природна резистентність та імунітет. Формування імунної відповіді. Рівні 

вивчення імунітету.  

Блок 2. Класичні інфекційні хвороби, спільні для людей і тварин 

5 
Етіологія, епізоотологія, патогенез інфекційних хвороб тварин списку А, 

диференційна діагностика хвороб. 

60 

6 
Онкогенні віруси. Епізоотологічні особливості ретровірусних інфекцій, 

патологоанатомічні зміни, діагностика 

7 
Етіологія, епізоотологія, патогенез вірусних хвороб тварин, диференційна 

діагностика хвороб 

8 
Етіологія, епізоотологія, патогенез  бактеріальних хвороб тварин, диференційна 

діагностика хвороб. 
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9 

Сибірка та інші інфекційні хвороби, які викликаються спороутворюючими 

збудниками. Етіологія, епізоотологія, патогенез, клінічні ознаки, 

патологоанатомічні зміни, діагностика 

10 
Сказ та інші хвороби нервової системи. Етіологія, епізоотологія, патогенез, 

клінічні ознаки, патологоанатомічні зміни, діагностика 

Разом за семестр  90 

Семестр 9  

Блок 2. Факторні інфекційні хвороби, спільні для людей і тварин 

11 
Туберкульоз різних видів тварин. Етіологія, епізоотологія, патогенез, клінічні 

ознаки, патологоанатомічні зміни, діагностика, оздоровчі заходи 

60 

12 
Пастерельоз. Етіологія, епізоотологія, патогенез, клінічні ознаки, 

патологоанатомічні зміни, діагностика, оздоровчі заходи 

13 
Некробактеріоз. Етіологія, епізоотологія, патогенез, клінічні ознаки, 

патологоанатомічні зміни, діагностика, оздоровчі заходи 

14 
Анаеробні інфекції. Етіологія, епізоотологія, патогенез, клінічні ознаки, 

патологоанатомічні зміни, діагностика, оздоровчі заходи 

15 
Грибкові інфекції. Етіологія, епізоотологія, патогенез, клінічні ознаки, 

патологоанатомічні зміни, діагностика, оздоровчі заходи 

16 Мікотоксикози. Диференційна діагностика, профілактика  і  лікування 

Блок 3. Інфекційні хвороби ВРХ та ДРХ 

17 Особливості профілактики заразних хвороб у молочних господарствах 

30 
18 Вірусні хвороби великої  і дрібної рогатої худоби 

19 Бактеріальні хвороби  великої  і дрібної рогатої худоби 

20 Пріонні інфекції. Губчаста енцефалопатія врх і скрепі овець 

Разом за семестр 90 

Семестр 10 

Блок 4. Інфекційні хвороби свиней 

21 Основні напрями роботи у боротьбі з інфекційними хворобами свиней 

40 22 
Класична та африканська  чума. Етіологія, епізоотологія, патогенез, клінічні 

ознаки, патологоанатомічні зміни, диференційна діагностика  

23 Диференційна діагностика хвороб різних систем у  свиней 

Блок  5. Інфекційні хвороби коней 

24 Ветеринарне забезпечення – основа профілактики хвороб коней 

30 

25 
Сап.  Етіологія, епізоотологія, патогенез, клінічні ознаки, патологоанатомічні 

зміни, діагностика 

26 
 Ринопневмонія та інфекційна анемія коней. Етіологія, епізоотологія, патогенез, 

клінічні ознаки, патологоанатомічні зміни, діагностика 

27 
Мит і грип. Етіологія, епізоотологія, патогенез, клінічні ознаки, 

патологоанатомічні зміни, діагностика 

Блок 6. Інфекційні хвороби молодняку 

28 Особливості інфекційних хвороб молодняка 

20 29 Хвороби дихальної системи молодняка.  

30 Хвороби шлунково-кишкового тракту молодняка 

Разом за семестр 90 

11 семестр 

Блок 7.  Інфекційні хвороби птахів 

31 
Інфекційний бурсит курей. Етіологія, епізоотологія, патогенез, клінічні ознаки, 

патологоанатомічні зміни, диференційна діагностика 

30 
32 

Хвороба Ньюкасла. Етіологія, епізоотологія, патогенез, клінічні ознаки, 

патологоанатомічні зміни, диференційна діагностика 

33 

Лейкоз птиці. Класифікація, етіологія, епізоотологія, патогенез, клінічні ознаки, 

патологоанатомічні зміни, диференційна діагностика 
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Блок 8. Інфекційні хвороби хутрових звірів 

34 
Міксоматоз кролів. Етіологія, епізоотологія, патогенез, клінічні ознаки, 

патологоанатомічні зміни, диференційна діагностика. лікування, профілактика 
20 

35 
Алеутська хвороба норок. Етіологія, епізоотологія, патогенез, клінічні ознаки, 

патологоанатомічні зміни, диференційна діагностика. лікування, профілактика 

Блок  9. Інфекційні хвороби собак та котів 

36 
Чума (хвороба Карре). Етіологія, епізоотологія, патогенез, клінічні ознаки, 

патологоанатомічні зміни, диференційна діагностика. лікування, профілактика 

30 
37 

Парвовірусний ентерит та інфекційний гепатит. Етіологія, епізоотологія, 

патогенез, клінічні ознаки, патологоанатомічні зміни, диференційна діагностика. 

лікування, профілактика 

38 

Інфекційний ринотрахеїт  та пан лейкопенія котів. Етіологія, епізоотологія, 

патогенез, клінічні ознаки, патологоанатомічні зміни, діагностика, лікування, 

профілактика 

Блок 10. Інфекційні хвороби бджіл 

39 Стан галузі бджільництва в Україні 
10 

40 Методи діагностики інфекційних захворювань бджіл. 

Разом за семестр 90 

Разом за дисципліну 360 

 

ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни.  

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

ході опитування під час лабораторних занять та при захисті матеріалів, внесених в робочий зошит 

із самостійної роботи. 

 

6.3. 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 кожного семестру: 
 

Наскрізне опитування під час лабораторних (термінологічний контроль, 

дискусія щодо змісту фото- і відеоматеріалів, методів виготовлення 

біопрепаратів, плани оздоровчо-профілактичних заходів тощо) – 5 

балів/семестр. 

Рольова епізоотична гра (лабораторне заняття, дискусія, 2 р./семестр, група 

4 студента) – до 5 балів/семестр. 

Вирішення ситуаційних завдань щодо діагностики, лікування та 

профілактики хвороб (лабораторне заняття, усна співбесіда, група по 4 

студента) – до 5 балів/семестр. 

Робота з реальними об’єктами, моделями (група 4 студента) – 10 

балів/семестр. 

Робочий зошит з самостійної роботи – 15 балів/семестр 

Індивідуальні письмові контрольні роботи (2 шт., по 20 питань для 

кожного студента) – 2*10 балів = 20 балів/семестр. 

Деталізація системи оцінювання 

РН 01 Наскрізне опитування під час лабораторних  

Індивідуальні письмові контрольні роботи. 

Залікові та екзаменаційні тести.  

РН 04 Робота з реальними об’єктами. 

Рольова епізоотична  гра. 

Вирішення ситуаційних завдань. 

Робочий зошит з самостійної роботи 
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Індивідуальні письмові контрольні роботи. 

Залікові та екзаменаційні тести. 

РН 05 Вирішення ситуаційних завдань.  

Робота з  моделями. 

Індивідуальні письмові контрольні роботи. 

РН 06 Наскрізне опитування під час лабораторних.  

Вирішення ситуаційних завдань. 

Робота моделями. 

Залікові та екзаменаційні тести. 

РН 08 Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних 

Вирішення ситуаційних завдань. 

Рольова епізоотична гра. 

Робочий зошит з самостійної роботи 

Залікові та екзаменаційні тести. 

РН 09 Наскрізне опитування під час лабораторних. 

Вирішення ситуаційних завдань. 

РН 14 Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних 

Робочий зошит з самостійної роботи 

РН 21 Робота з реальними об’єктами. 

Вирішення ситуаційних завдань.  

Рольова епізоотична гра. 

Робочий зошит з самостійної роботи 

Індивідуальні письмові контрольні роботи. 

Залікові та екзаменаційні тести 

Вимоги до курсової 

роботи (проекту) 

Оцінка курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка 

складається з двох частин: 1) виконання курсової роботи (до 60 балів) і 2) 

захисту (до 40 балів). Вимоги до оформлення курсової роботи  

представлені у методичних рекомендаціях  

http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1789 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Студента 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 лабораторних/ 

контрольних/індивідуальних завдань значно формалізовано: є відповідність 

алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння принципів та методів роботи з 

дисципліни, що вивчається. 

Критерії 

оцінювання 

Наскрізне опитування під час лабораторних – 0,5 бал за вірну 

відповідь, 0,25 бала за відповідь з неточностями або неповну. 

Відповіді на питання ситуаційних завдань –1 бали за повну вірну 

відповідь, 0,5 бали за відповідь з неточностями або неповну. 

Робота з реальними об’єктами, моделями.  Завдання, що виконане 

методично вірно та якісно  оцінюється в 2 бала, при порушеннях методик – 

в 1 бал. 

Індивідуальні письмові контрольні роботи – 1 бал за вірну 

відповідь, 0,5 балів за неточну, неповну  відповідь. 

Рольова епізоотична гра. Команда з 4-х осіб за 1 місце отримує 10 

балів, за друге – 8, за третє – 6 балів (кількість балів ділиться на кількість 

членів команди). 

Робочий зошит з самостійної роботи. Зошит здобувачі отримують в 

електронному вигляді і роздруковують самостійно. Зміст завдань 

складають теоретичні питання (потребують короткої відповіді), 

термінологічні питання, питання на складання схем та співвіднесення фото 

з назвами  методів досліджень тощо. В залежності від тематики семестру в 

зошиті налічується 50-100 питань. 100% правильних відповідей дорівнює 
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15 балам, інші % результати також переводяться в бальну шкалу. За 

бажанням студента неточні відповіді можна обговорити під час співбесіди 

з викладачем. 

Підсумковий контроль результатів навчання (2 заліка, 2 екзамена) 

здійснюється у формі тестування за програмою навчальної дисципліни на 

платформі ClassTime. Тестові питання теоретичного та практичного 

спрямування передбачають вирішення професійних завдань і дозволяють 

діагностувати рівень підготовки студента та рівень його компетентностей з 

навчальної дисципліни. 

В залежності від тематики семестру, на заліку чи іспиті, студент 

отримує від 40 до 80 тестів. 100% правильних відповідей дорівнює 40 

балам. Після закінчення підсумкового контролю набрані % переводять в 

бали (від 1 до 40). В журнал та залікову відомість виставляють результати, 

які потрапляють в інтервал 24-40 балів. 

7. Результати навчання 

№ з/п Зміст результату навчання 

РН 01 Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини.  

РН 04 

 

Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, 

приймати рішення щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування 

та профілактики хвороб тварин.  

РН 05 Установлювати зв’язок між клінічними проявами захворювання та 

результатами лабораторних досліджень 

РН 06 Розробляти карантинні та оздоровчі заходи, методи терапії, профілактики, 

діагностики та лікування хвороб різної етіології. 

РН 08 Здійснювати моніторинг причин поширення хвороб різної етіології, 

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

тварин і людей 

РН 09 Здійснювати моніторинг щодо біологічного забруднення довкілля відходами 

тваринництва, матеріалами та засобами ветеринарного призначення. 

РН 14 Розуміти сутність процесів виготовлення, зберігання та переробки 

біологічної сировини 

РН 21 Формулювати висновки щодо експлуатації та лікування тварин різних 

класів і видів, профілактики їх заразних та незаразних хвороб. 

 

8. Пререквізити 

Здобувачам вищої освіти для успішного навчання та опанування компетентностями з 

дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин», необхідні знання та результати 

навчання з попередньо прослуханих дисциплін: «Анатомія тварин», «Цитологія, гістологія, 

ембріологія», «Фізіологія тварин», «Ветеринарна мікробіологія та імунологія», «Ветеринарна 

вірусологія»; «Ветеринарна фармакологія і токсикологія»; «Ветеринарно-санітарна експертиза». 

 

9. Політики дисципліни 

Вимоги та правила поведінки учасників освітнього процесу: 

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

планові контрольні роботи, робочий зошит з самостійної роботи, вирішує ситуаційні завдання 

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

проводиться.  

 гарантування рівного доступу до здобуття вищої освіти особами з особливими 

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

тощо здійснюється викладачами в індивідуальному порядку, в часи, відведені для консультацій 

(терміни – згідно даного силабусу). Навчання проводиться в умовах лабораторії чи он-лайн з 

використанням 

 академічна активність. Відповіді на ситуаційні завдання та питання наскрізного 

опитування залежать від рівня знань студента і здійснюються за його бажанням.  
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10. Технічне та програмне забезпечення  
 

Мультимедійні проектори фірм Epson і Acer, я для демонстрації презентацій, обговорення 

фото- та відео матеріалів (лекції, лабораторні). 

Для лабораторних занять використовують спеціальні наочні матеріали *, копії офіційних 

бланків актів щодо проведених щеплень, дезінфекцій тощо, стенди, методичні вказівки, 

представлені на університетській платформі Moodle. 

* Перелік наочних матеріалів: 

1 Набір зразків різних видів ветеринарно-біологічних профілактичних та лікувальних 

біопрепаратів – аттенуйованих (живих) та інактивованих (убитих) вакцин, гіперімунних 

сироваток, сироваток-реконвалісцентів, гамаглобулінів, бактеріофагів та ін.; 

2. Набір лабораторного обладнання для проведення серологічних реакцій (чашки Петрі, 

колби лабораторні, мірні стакани, мірні циліндри, пробірки, піпетки, предметні скельця, 

крапельниці, лійки, агар, автоматична піпетка-дозатор 8-ми канальна, ваги, центрифуга, 

термостат); 

3. Набір обладнання для проведення мікроскопії (мікробіологічні петлі, мікробіологічні 

голки, пінцети, ножиці, скальпелі, мікроскопи);  

4. Реактиви для фарбування препаратів: фарба Романовського-Гімзи, сухі барвники 

(генціанвіолет, нейтральний червоний, метиленовий синій, брилліантовий зелений, розчин 

Люголя, гліцерин, органічні розчинники, луги, імерсійне масло  

5. Халати; гумові чоботи, черевики, фартухи, шапочки, захисні маски та окуляри –

індивідуально для кожного студента. 

6. Фіксаційні щипці Гармеса для великої рогатої худоби; закрутки для коней і свиней, набір 

шприців різних систем та ємностей; ін’єкційні голки; прямі ножиці, скальпелі, пробковідкривачі. 

Спиртовий (70%-й) розчин йоду; 3%-й розчин фенолу, етиловий спирт, вата, бинти. 

 

11. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 

Основна 

1. Загальна епізоотологія / Б.М. Ярчук, П.І. Вербицький, В.П. Литвин та ін.; За ред. Б.М. 

Ярчука, Л.Є. Корнієнка. Біла Церква, 2002. 656 с. 

2. Інфекційні хвороби великої рогатої худоби. Кравців Р.Й., Злонкевич Я.І., Корж Б.А. та ін. 

Львів, 2001. 394с. 

3. Інфекційні хвороби котів : навч. посіб. / О. Є. Галатюк та ін. Житомир : Полісся. 2017. 

132 с.  

4. Інфекційні хвороби птиці / Л.Є. Корнієнко, Л.І. Наливайко, В.В. Недосєков та ін.; за ред. 

Л.Є. Корнієнка. Херсон: Грінь ДС., 2012. 528 с. 

5. Інфекційні хвороби свиней. Кравців Р.Й., Злонкевич Я.І. Львів, 2008. 337с. 

6. Інфекційні хвороби собак : навч. посіб. / О. Є. Галатюк та ін. Житомир : Полісся. 2018. 

275 с.  

7. Каришева А.Ф. Спеціальна епізоотологія. К.: «Вища освіта»,  2002. 703 с. 

8. Корнієнко Л.М. Планування ветеринарних заходів: навч. посіб., 2-ге вид., доп. і перероб. / 

Л.М. Корнієнко, Л.Є. Корнієнко, Б.М. Ярчук; за ред. Л.М. Корнієнко. Біла Церква: ТОВ 

"Білоцерківдрук", 2016. 364 с. 

9. Практикум з ветеринарної вірусології: Підручник. Скибіцький В.Г., Панікар І.І., Ткаченко 

О.А., Калініна О.С. та ін. К. 2005. 208с. 

10.  Рэмси Я., Теннант Б. Инфекционные болезни собак и кошек. Практическое 

руководство. М.: Аквариум. 2005. 532 р.  

11.  Медицина за Девідсоном: принципи і практика : посібник : пер. 23-го англ. вид. : у 3 т. 

Т. 1 / за ред. С. Г. Ралстона,  Я. Д. Пенмана, В. Дж. Стрекена, Р. П. Гобсона ; наук. ред. пер. В. 

Ждан, Л.Бабінець, Л. Пасієшвілі, В. Величко, Н. Михайловська. К. : ВСВ «Медицина», 2020. 258 с. 

12. Тилли Л. П., Тилли Л. Болезни кошек и собак. Пер. с англ. ГЭОТАР-Медиа, 2010. 506 с. 

13. Факторні хвороби сільськогосподарських тварин / В.П. Литвин, Л.В.Олійник, Л.Є. 

Корнієнко та ін. Біла Церква, 2002. 303 с. 
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14. Хронічні інфекційні хвороби тварин / Л.Є. Корнієнко, В.О. Бусол, В.В. Недосєков та ін; 

за ред. Л.Є. Корнієнка. Біла Церква, 2008. 348 с. 

 

Додаткова 

1. Внутрішньолікарняні інфекції та інфекційний контроль :�навч. посібник / К.В. Юрко,  В. 

М. Козько, Г. О. Соломенник. К. : ВСВ «Медицина», 2020. 296 с.  

2. Калініна О.С., Панікар І.І., Скибіцький В.Г. Ветеринарна вірусологія. К. Вища освіта, 

2004. 432с. 

3. Лабораторна діагностика туберкульозної інфекції : навч. посіб. / Ю.І. Фещенко, О.А. 

Журило, А.І. Барбова.  К. : ВСВ «Медицина», 2019. 304 с.  

4. Максимович В. В. Эпизоотология и инфекционные болезни : Практикум. 2015. 462 с. 

5. Масимов Н. А., Лебедько С. И. Инфекционные болезни собак и кошек. СПб.: Лань. 2009. 

224с. 

6. Методи обмеження життєдіяльності мікроорганізмів / Семанюк В.І., Гуфрій Д.Ф., Гунчак 

В.М., Захарів О.Я., Канюка О.І., Турко І.Б. За заг. ред. Д.Ф. Гуфрія, В.І. Семанюка. -Львів, 2007. 

307с. 

7. Infectious Diseases : textbook / O.A. Holubovska, M.A. Andreichyn, A.V. Shkurba et al. ; 

edited by O.A. Holubovska. Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. 664 p 

8. Pediatric Infectious Diseases : textbook / S.O. Kramarov, O.B. Nadraga, L.V. Pypa et al. ; 

edited by S.O. Kramarov, O.B. Nadraga. 4th edition.  Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2020. 240 p. 

 

 


