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Форма опису навчальної дисципліни та інформація про розробника 
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Інвазійні хвороби риб 
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Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина 

Попередні умови 

для вивчення 

навчальної 

дисципліни 

«Паразитологія та інвазійні хвороби тварин»  

 
Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: засвоєння здобувачами вищої освіти знань 

щодо морфологічних особливостей, біології збудників інвазійних хвороб бджіл, дрібних 

тварин і птахів, методів їх діагностики, способів та засобів лікування і профілактики 

інвазій. 
Основні завдання навчальної дисципліни: опанування здобувачами вищої освіти 

методів діагностики паразитарних хвороб бджіл, дрібних тварин і птахів: зажиттєвих 
анамнестичних, епізоотологічних, клінічних, лабораторних та посмертних – 
гельмінтологічного розтину тварин; засвоєння методів встановлення показників 
екстенсивності та інтенсивності інвазії; навчитись складати план заходів по боротьбі та 
профілактиці інвазійних хвороб бджіл, дрібних тварин і птахів та призначати лікарські 
засоби. 

Компетентності: 

загальні: 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, приймати обґрунтовані 

рішення, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

фахові: 

1. Здатність використовувати лабораторне обладнання та інші технічні засоби для 

проведення необхідних маніпуляцій під час виконання діагностичних, лікувальних та 

профілактичних заходів за інвазійних хвороб бджіл, дрібних тварин і птахів. 

2. Здатність планувати, організовувати та реалізовувати заходи щодо боротьби та 

профілактики інвазійних хвороб бджіл, дрібних тварин і птахів. 
Програмні результати навчання: 
ПРН 1. Збирати анамнестичні дані, проводити діагностичні дослідження та їх 

інтерпретацію за інвазійних хвороб бджіл, дрібних тварин і птахів.  

ПРН 2. Розробляти карантинні, оздоровчі заходи, методи діагностики, профілактики 

та лікування за інвазійних хвороб бджіл, дрібних тварин і птахів. 
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Методи навчання:  
Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: лекція, бесіда. 
Практичні методи: лабораторні роботи. 
За логікою: узагальнення, конкретизація. 
Методи самостійної роботи вдома: завдання самостійної роботи. 

 
Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Протозойні хвороби дрібних тварин. 
У темі розкриваються питання щодо особливостей морфології, біології, 

епізоотології, клінічних ознак, діагностики, заходів боротьби та профілактики 
протозойний хвороб дрібних тварин. 

Тема 2. Гельмінтозні хвороби дрібних тварин. 
У темі розкриваються питання щодо особливостей морфології, біології, 

епізоотології, клінічних ознак, діагностики, заходів боротьби та профілактики 
гельмінтозних хвороб дрібних тварин. 

Тема 3. Акарозні та ентомозні хвороби дрібних тварин. 
У темі розкриваються питання щодо особливостей морфології, біології, 

епізоотології, клінічних ознак, діагностики, заходів боротьби та профілактики акарозних 
та ентомозних хвороб дрібних тварин. 

Тема 4. Протозойні хвороби птахів. 
У темі розкриваються питання щодо особливостей морфології, біології, 

епізоотології, клінічних ознак, діагностики, заходів боротьби та профілактики 
протозойний хвороб птахів. 

Тема 5. Гельмінтозні хвороби птахів. 
У темі розкриваються питання щодо особливостей морфології, біології, 

епізоотології, клінічних ознак, діагностики, заходів боротьби та профілактики 
гельмінтозних хвороб птахів. 

Тема 6. Акарозні та ентомозні хвороби птахів. 
У темі розкриваються питання щодо особливостей морфології, біології, 

епізоотології, клінічних ознак, діагностики, заходів боротьби та профілактики акарозних 
та ентомозних хвороб птахів. 

Тема 7. Інвазійні хвороби бджіл. 
У темі розкриваються питання щодо особливостей морфології, біології, 

епізоотології, клінічних ознак, діагностики, заходів боротьби та профілактики інвазійних 
хвороб бджіл. 

 
Трудомісткість: 

Загальна кількість годин – 195 

Кількість кредитів – 6,5 

Форма семестрового контролю – залік 
 
Додаткові матеріали для представлення навчальної дисципліни: 
Робоча навчальна програма, презентації 
 

Форми оцінювання результатів навчання 
Формами поточного контролю знань здобувачів вищої освіти є: 
1. Ведення конспекту (0–1 бал): ведення конспекту оцінюється залежно від якості роботи 

від 0 до 1 балу за одну лекцію (2 академічні години): 
0 балів – відсутній конспект теоретичного матеріалу з теми лекції. 
1 бал – є конспект теоретичного матеріалу з теми лекції, де у повному обсязі зазначені 

основні методи збору анамнезу, методи діагностики, лікування та профілактики за інвазійних 
хвороб.  

2. Виконання завдань на лабораторних роботах (0–2 бали): 
0 балів – лабораторну роботу здобувач вищої освіти не виконав та не представив звіт. 



1 бал – лабораторна робота, в якій здобувач вищої освіти розкрив тему, використав 
паразитологічні та дослідницькі методи, але є окремі помилки та сформульовано висновки без 
обґрунтування щодо проведених діагностичних досліджень.  

2 бали – лабораторна робота, в якій здобувач вищої освіти проявив творчий підхід до 
вирішення завдання, використано паразитологічні та дослідницькі методи, аргументовано 
висновки щодо проведених діагностичних досліджень та при захисті здобувач вищої освіти 
проявив індивідуальний і творчий підхід. 

3. Виконання завдань по самостійній роботі: критерії оцінювання наведено у таблиці: 
 

Критерії та шкала оцінювання виконання завдань по самостійній роботі 
(за кожне виконане завдання окремо) 

№ 
самостійної 

роботи 

Кількість 
балів 

Критерії оцінювання 

С.Р. 1–7 

0 Відсутність виконання завдання 

1 

Нараховується здобувачу вищої освіти, коли він представив презентацію 
щодо теми самостійної роботи, в якій він не в повному обсязі відповів на 

поставлені питання щодо розробки карантинних, оздоровчих заходів, вибору 
методів профілактики та лікування бджіл, дрібних тварин і птахів. 

Відсутні висновки щодо теми самостійної роботи. 

2 

Нараховується здобувачу вищої освіти, коли він представив презентацію 
щодо теми самостійної роботи, в якій він не в повному обсязі відповів на 

поставлені питання щодо розробки карантинних, оздоровчих заходів, вибору 
методів профілактики та лікування бджіл, дрібних тварин і птахів. 

Відсутні висновки щодо теми самостійної роботи. 

3 

Нараховується здобувачу вищої освіти коли він представив презентацію 
щодо теми самостійної роботи и, в якій він змістовно і вичерпно відповів на 
поставлені питання щодо розробки карантинних, оздоровчих заходів, вибору 

методів профілактики та лікування бджіл, дрібних тварин і птахів. 
Продемонстрував вміння робити висновки щодо теми самостійної роботи. 

 

Формами семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти згідно з робочим та 
навчальним планом є: залік, який виставляється за поточним оцінювання впродовж 
семестру. 

 

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни 
 

Назва теми 

Форми оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти 
Р

аз
о
м

 
Ведення 

конспекту  

Виконання 
завдань на 

лабораторних 
роботах 

Виконання 
завдань по 
самостійній 

роботі 

Тема 1. Протозойні хвороби 

дрібних тварин 
2 8 3 13 

Тема 2. Гельмінтозні хвороби 

дрібних тварин 
3 10 3 16 

Тема 3. Акарозні та ентомозні 

хвороби дрібних тварин 
2 8 3 13 

Тема 4. Протозойні хвороби 

птахів 
2 10 3 15 

Тема 5. Гельмінтозні хвороби 

птахів 

2 10 3 15 

Тема 6. Акарозні та ентомозні 

хвороби птахів 
2 10 3 15 

Тема 7. Інвазійні хвороби бджіл 2 8 3 13 

Разом  15 64 21 100 
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Інформаційні ресурси мережі Інтернет 
Для самостійної роботи здобувачі вищої освіти можуть користуватися наступними 

інформаційними ресурсами мережі Інтернет: 

Yevstafieva V., Horb K., Melnychuk V., Gorb O. Differential characters of fleas of the genus 
Ctenocephalides (Siphonaptera, Pulicidae) obtained from dogs. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 

2021. № 12 (1). Р. 65–70. doi:10.15421/022110 (Web of Science). 

URL: https://medicine.dp.ua/index.php/med/article/view/690:  

Лекції «Інвазійні хвороби бджіл» 
URL: 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u104/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB

%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%
86%D1%96%D1%97).pdf 

Каталог ветеринарних препаратів 

URL: http://brovafarma.com.ua/media/katalogs/Brovapharma.Ltd-%D1%81atalogue-UA-web.pdf 
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