
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

Силабус дисципліни 

«Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» 

 

1. Профіль дисципліни 

 
 

Кафедра 

ПАРАЗИТОЛОГІЇ, 

ВЕТЕРИНАРНО- 

САНІТАРНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ ТА 

ЗООГІГІГЄНИ 

Освітній ступінь – магістр 
Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма: «Ветеринарна 

медицина»  

Кількість кредитів – 10 

Загальна кількість годин – 300 
Рік підготовки, семестр – 4-5 рік, 7-9 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 
 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) 
Довгій Ю. Ю., д.вет.н., професор, 
yuriydovgiy.vet@gmail.com 

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

about-pvsez/m-chief-pvsez 

Контактна інформація Довгій Ю. Ю.+380972683471 Viber 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=79
7 

Консультації 
Онлайн консультація через Viber щовівторка з 
11.00 до 15.00 

 
3. Анотація до дисципліни 

Дисципліна «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» надає можливість 

здобувачам освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» опанувати знання, за 

допомогою яких фахівець має швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при 

наявності у тварин/продукції тваринництва збудників паразитарних хвороб, уникнути 

фатальних помилок, здійснити кроки, які врятують життя тварини або людини. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є набуття студентами необхідних теоретичних 

знань і навиків з проведення діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів 

при інвазійних хворобах тварин. 

Цілі, які постають перед студентами: 

– вивчення збудників/ їх життєвих циклів та перебігу основних паразитарних 

хвороб сільськогосподарських тварин, птахів та риб; 

– оволодіння методами диференційної, зажиттєвої та посмертної 

діагностики (клінічні та лабораторні методи); 

– отримання вмінь щодо лікування хворих тварин та розробки 

протипаразитарних заходів в господарствах.  

mailto:yuriydovgiy.vet@gmail.com
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-pvsez/m-chief-pvsez
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http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=797


 

Під час вивчення дисципліни, здобувачі освіти другого рівня набувають таких 

компетентностей:  

ЗК07. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

СК02. Здатність використовувати інструментарій, спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне обладнання та інші технічні засоби для проведення необхідних 

маніпуляцій під час професійної діяльності. 

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 
 

5.Організація навчання 

5.1 Обсяг дисципліни 
 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 

Лекції 36 

Лабораторні 70 

Самостійна робота 194 

Всього 300 

 

5.2 Формат дисципліни 

Формат опанування дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» – очний з 

поєднанням елементів електронного навчання через систему Moodle, Zoom, платформ 

ClassTime і YouTube. 
 

5.3 Тематичний план начальної дисципліни 

№ Тема Назва теми Кількість 

годин 

1 Т1 Загальна паразитологія. Ветеринарна протозоологія. 

1. Визначення предмету, його мета і завдання. Історія 

розвитку дисципліни. Біологічні основи паразитології: 

Види зоопаразитів, еволюційні взаємовідносини в системі 

«паразит-хазяїн». 
 

2. Вчення про інвазійні хвороби; поняття «інвазія» та 

«інвазійна хвороба». Систематика паразитів. Вчення Є.Н. 

Павловського про природну осередковість трансмісивних 

хвороб. 

3. Паразитоценози та асоціативні хвороби. Особливості 

імунітету при паразитозах, перспективи виготовлення 

протипаразитарних вакцин. Резистентність збудників 

інвазій до антипаразитарних препаратів. 

4. Антропозоонозні паразитарні хвороби. Проблеми 

діагностики та лікування емерджентних та екзотичних 

паразитозів людини і тварин. 

 

40 

2 Т2 Ветеринарна гельмінтологія. 

1. Трематодози тварин. 

1.1. Трематодози жуйних: фасціольоз, 

130 



парамфістоматидоз, дікроцеліоз, шистосомоз. 

1.2. Трематодози свиней і м’ясоїдних: фасціолопсоз, 

ехінохазмоз, опісторхоз, аляріоз, меторхоз, метагонімоз. 

1.3. Трематодози птахів і риб: простогонімоз, 

ехіностоматидози, нотокотилідози, диплостомоз. 

2. Цестодози тварин. 

2.1 Цестодози жуйних та свиней: цистицеркоз, ехінококоз, 

ценуроз, монієзіоз, авітеліноз. 

2.2 Цестодози м’ясоїдних: теніідози, ехінококоз, 

дифілоботріоз, дипілідіоз.  

 2.3 Цестодози коней та птахів: аноплоцефалідози; 

гіменолепідідози, райєтиноз, давенеоз, амеботеніоз. 

3. Нематодози і акантоцефальози тварин. 

3.1 Аскаридатози тварин: систематика, морфологія та 

біологія аскарид. 

Аскароз свиней. Неоаскароз жуйних. Токсокарози і 

токсаскарози мясоїдних. Параскароз коней. Гетеракоз, 

аскаридіоз гангулетеракоз птахів. 

3.2 Стронгілятози (систематика, морфологія та біологія 

стронгілят): трихостронгілідози, простронглідози, 

диктіокаульоз, хабертіоз жуйних; олуланоз, езофагостомоз, 

метастронгільоз свиней, стронгілідози і ціатостомідози 

коней; амідостомоз, сингамоз, креносомоз птахів; 

унцинаріоз мясоїдних. 

3.3. Оксіуратози: оксіуроз коней; скрябінемоз жуйних; 

пассалуроз кролів. Рабдитатози: стронгілоїдоз жуйних, 

коней та свиней. 

3 Т3 Ветеринарна арахнологія та ентомологія, 

протозоологія. 

1. Визначення та зміст ветеринарної акарології. 

Акариформні кліщі і акарози тварин. Саркоптози і 

псороптози. Акарози тварин: саркоптоз, псороптоз, 

хоріоптоз, демодекоз, нотоедроз, отодектоз, хейлетіоз, 

кнемідокоптоз. 

2. Паразитиформні кліщі: іксодові, аргасові та гамазоїдні. 

3. Зміст  ветеринарної ентомології. Систематика, 

морфологія і біологія комах. Хвороби, причиною яких є 

личинки оводів: гіподермоз, естроз овець, гастрофільоз 

та ринестроз коней. Хвороби, причиною яких є воші, 

блохи, волосоїди: сифункулятози, малофагози. 

Комахи перенощики збудників трансмісивних хвороб. 

4. Загальні відомості про ветеринарну протозоологію: 

історія розвитку; систематика, морфологія та біологія 

найпростіших організмів. Епізоотологія протозойних 

хвороб тварин. Імунітет при протозоозах. 
 

5. Піроплазмідози: бабезіози та тейлеріози тварин. 

Морфологія та біологія розвитку піроплазмід, клінічні 

ознаки, патогенез та принципи лікування. 

6. Кокцидіози та криптоспоридіози тварин. Морфологія 

та біологія розвитку еймерій і криптоспоридій, клінічні 

ознаки, патогенез та принципи лікування. 
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ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни. 

Рівень засвоєння тем, призначених для самостійного опрацювання студента, оцінюється 

в ході захисту конспекту із самостійної роботи та матеріалів робочого альбому з 

паразитології. 
 

5.4 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: 
Тематичне опитування (усно) – 5 балів/семестр. 
Робота з реальними об’єктами (виконання методик діагностичних 
досліджень, робота з музейними препаратами) – 10 балів/семестр. 
Поточне тестування (письмово, 2 р.) – 2*10 = 20 балів/семестр. 

Захист конспекту із самостійної роботи (співбесіда) – 15 балів/семестр. 

Захист матеріалів робочого альбому з паразитології – 10 балів/семестр. 

Деталізація  системи  оцінювання 
РН04 Робота з реальними об’єктами 

Поточне тестування 

Захист конспекту із самостійної роботи (співбесіда). 
Захист матеріалів робочого альбому з паразитології  

Підсумковий контроль (заліки, екзамен) 
РН06 Тематичне опитування 

Робота з реальними об’єктами 
Поточне тестування 
Захист конспекту із самостійної роботи (співбесіда). 
Підсумковий контроль (заліки, екзамен) 

РН08 Робота з реальними об’єктами 
Поточне тестування 

Захист матеріалів робочого альбому з паразитології  

Підсумковий контроль (заліки, екзамен) 

РН09 Робота з реальними об’єктами 
РН10 Тематичне опитування 

Захист конспекту із самостійної роботи (співбесіда). 

РН21 Захист конспекту із самостійної роботи (співбесіда)  

Підсумковий контроль (заліки, екзамен) 

Вимоги до 

курсової 

роботи 

(проекту) 

Оцінка курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка 

складається з двох частин: 1) виконання курсової роботи (до 70 

балів) і 2) захисту (до 30 балів). 

Умови 

допуску до 

підсумковог

о 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 

Тематичне опитування. За правильну відповідь завдання – 0,5 

бала. 

Виконання методик діагностичних досліджень За правильно 

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

Поточне тестування. Під час кожного тестування, в залежності 

від тематики контрольної, студенту надається певна кількість питань. 

100% правильних відповідей дорівнює 10 балам. Після закінчення 

тестування всі варіанти набраних % переводять в бали, оцінку 

виставляють в журнал. 

Захист конспекту із самостійної роботи (співбесіда). 

15 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. 

14-11 балів – студент володіє матеріалом, дає змістовні відповіді 

на запитання, допускає окремі неточності, виклад матеріалу недостатньо 

логічний. 

10-6 балів – студент неповно характеризує тему, допускає значні 

помилки та неточності, демонструє поверхневе знання предмету.  

5-1 бал – студент має фрагментарні знання з курсу, нездатний 

аналізувати, узагальнювати матеріал, робота не відповідає вимогам. 

Захист матеріалів робочого альбому з паразитології. 

Виконання замальовок будови та життєвих циклів паразитів (20 
малюнків відповідно до тем семестру) ‒ 0,5 балів за рисунок без 
помилок та неточностей. 

Підсумковий контроль (2 заліки, 1 іспит). 10 питань 

теоретичного та практичного спрямування передбачають вирішення 

професійних завдань (письмово). 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. 
 

6. Результати навчання 
Шифр Результат навчання 

РН 04 Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, 

приймати рішення щодо вибору ефективних методів діагностики, 

лікування та профілактики хвороб тварин. 

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 10 Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і підходи 

вирішення проблемних ситуацій професійного походження. 

РН 21 Формулювати висновки щодо експлуатації та лікування тварин різних 

класів і видів, профілактики їх заразних та незаразних хвороб. 

 

 



7. Пререквізити 

Дисципліна «Паразитологія та інвазійні хвороби» базується на вивченні студентами 

таких освітніх компонентів програми як «Екологія у ветеринарній медицині», «Фізіологія 

тварин», «Патологічна фізіологія тварин», «Ветеринарна фармакологія і токсикологія», 

«Клінічна діагностика хвороб тварин», «Клінічні біохімія». 

 

8. Політики дисципліни 

Вимоги та правила поведінки учасників освітнього процесу: 

 академічна доброчесність. Здобувачам пояснюється цінність набуття нових знань; 

сутність, особливості та причини неприпустимості академічного плагіату (списування), 

заохочують до самостійного виконання навчальних завдань, коректного посилання на 

джерела інформації у разі запозичення наукових матеріалів. 

 відвідування занять. В разі пропущення занять без поважних причин студент 

здає лише поточне тестування, робочий альбом з паразитології, захищає конспект із 

самостійної роботи (максимальна кількість семестрових балів – 45). 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 та аналітичних звітів 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 забезпечення 

Мультимедійна установка, ноутбук, фото- та відеоматеріали, презентації,  музейна 

колекція паразитів; нативні препарати; атласи, визначники. 

Мікроскопи, лабораторні ваги, електроплитка; інструменти (ножиці, шпатель, 

пінцет, скальпель, металева або пластикова ложка, препарувальна голка). 

Лабораторний посуд (флакони, колби, контейнери, піпетки, шприци, кювети, 

фільтри, одноразові стерильні шприці з голкою, спеціальні одноразові контейнери із 

кришкою та лопаткою для збирання фекалій; стерильні пробірки з антикоагулянтом; 

стерильні одноразові пробірки типу «Еппендорф»; поліпропіленові контейнери); штатив; 

ємність для води.  

Хімічні реактиви і фарби; санітарно-гігієнічні засоби (антисептичне мило, паперові 

рушники, марля, вата, дезінфектанти). 
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