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Форма опису навчальної дисципліни та інформація про розробника 
 

Назва навчальної 

дисципліни 
Фармакокорекція при інвазійних хворобах 

Назва структурного 

підрозділу 

Кафедра паразитології та ветеринарно-санітарної 

експертизи 

Контактні дані 

розробників, які 

залучені до 

викладання 

Викладач: Мельничук Віталій, кандидат ветеринарних 

наук, доцент 

Контакти: ауд. 70 (навчальний корпус № 1) 

e-mail: melnychyk86@ukr.net, тел.: 066 674 7809, 

сторінка викладача: 
https://www.pdaa.edu.ua/people/melnychuk-vitaliy-vasylovych 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина 

Попередні умови 

для вивчення 

навчальної 

дисципліни 

«Паразитологія та інвазійні хвороби тварин», 

«Ветеринарна фармакологія»,  

«Ветеринарна токсикологія» 

 

Заплановані результати навчання: 
Мета вивчення навчальної дисципліни: засвоєння здобувачами вищої освіти знань 

щодо особливостей лікувальних заходів та фармакокорекції за інвазійних хвороб тварин. 
Основні завдання навчальної дисципліни: опанування здобувачами вищої освіти 

методів, способів та засобів лікування тварин за інвазійних хвороб; засвоєння 
особливостей фармакологічної дії різних специфічних протипаразитарних засобів; 
навчитись призначати лікарські засоби за інвазійних хвороб тварин. 

Компетентності: 
Загальні:  
1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 
Фахові: 
1. Здатність використовувати інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, 

лабораторне обладнання та інші технічні засоби для проведення необхідних маніпуляцій 
під час виконання професійної діяльності. 

2. Здатність планувати, організовувати та реалізовувати заходи з лікування тварин, 
хворих на незаразні, інфекційні та інвазійні хвороби. 

3. Здатність розробляти стратегії профілактики хвороб різної етіології. 
Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, 

знаходити рішення щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та 
профілактики хвороб тварин.  

ПРН 2. Рекомендувати до застосування карантинні та оздоровчі заходи, методи 
терапії, профілактики, діагностики та лікування хвороб різної етіології, фармацевтичні 
препарати різного спектра та механізму дії. 

Методи навчання:  
Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
За джерелом знань: лекція, бесіда. 
Практичні методи: лабораторні роботи. 
За логікою: узагальнення, конкретизація. 
За ступенем керівництва: 
Методи самостійної роботи вдома: завдання самостійної роботи. 

mailto:melnychyk86@ukr.net
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Програма навчальної дисципліни: 
Тема 1. Фармакокорекція за протозоозів. 
У темі розкриваються питання щодо особливостей застосування лікарських засобів 

за протозоозів тварин. 

Тема 2. Фармакокорекція за трематодозів. 
У темі розкриваються питання щодо особливостей застосування лікарських засобів 

за трематодозів тварин. 

Тема 3. Фармакокорекція за цестодозів. 
У темі розкриваються питання щодо особливостей застосування лікарських засобів 

за цестодозів тварин. 

Тема 4. Фармакокорекція за нематодозів. 
У темі розкриваються питання щодо особливостей застосування лікарських засобів 

за нематодозів тварин. 

Тема 5. Фармакокорекція за акарозів. 
У темі розкриваються питання щодо особливостей застосування лікарських засобів 

за акарозів тварин. 
Тема 6. Фармакокорекція за ентомозів. 
У темі розкриваються питання щодо особливостей застосування лікарських засобів 

за ентомозів тварин. 
 
Трудомісткість: 
Загальна кількість годин – 90 

Кількість кредитів – 3 

Форма семестрового контролю – екзамен 
 
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 (0–4 балів): ведення конспекту оцінюється залежно від якості роботи 

від 0 до 4 балів за одну лекцію (2 академічні години): 

0 балів – відсутній конспект теоретичного матеріалу з теми лекції. 

1 бал – є конспект теоретичного матеріалу, однак в ньому відсутні 70 % питань, не в повній 

мірі зазначені методи терапії, профілактики, діагностики та лікування хвороб, переліку 

фармацевтичних препаратів різного спектру та механізму дії. 
2 бали – є конспект теоретичного матеріалу, однак в ньому відсутні 50 % питань, не в повній 

мірі зазначені методи терапії, профілактики, діагностики та лікування хвороб, переліку 

фармацевтичних препаратів різного спектру та механізму дії.. 
3 бали – є конспект теоретичного матеріалу, однак в ньому не в повній мірі зазначені 

методи терапії, профілактики, діагностики та лікування хвороб, переліку фармацевтичних 

препаратів різного спектру та механізму дії. 
4 бали – є конспект теоретичного матеріалу з теми лекції, де у повному обсязі зазначені 

основні методи терапії, профілактики, діагностики та лікування хвороб, переліку 

фармацевтичних препаратів різного спектру та механізму дії.  
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 методів терапії, профілактики, діагностики та лікування хвороб, 

переліку фармацевтичних препаратів різного спектру та механізму дії.  
2 бали – лабораторна робота, в якій здобувач вищої освіти проявив творчий підхід до 

вирішення завдання, використано паразитологічні та дослідницькі методи, аргументовано 



висновки щодо методи терапії, профілактики, діагностики та лікування хвороб, переліку 

фармацевтичних препаратів різного спектру та механізму дії та при захисті здобувач вищої 

освіти проявив індивідуальний і творчий підхід. 

3. Виконання завдань по самостійній роботі: критерії оцінювання наведено у таблиці 1: 
Таблиця 1 

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

№ 
самостійної 

роботи 

Кількість 
балів 

Критерії оцінювання 

С.Р. 1–5 

0 Відсутність виконання завдання 

1 

Нараховується здобувачу вищої освіти коли він представив презентацію щодо 
теми самостійної роботи, в якій він не в повному обсязі (50 %) відповів на 

поставлені питання, не зроблені висновки щодо методів терапії, профілактики, 
діагностики та лікування хвороб, переліку фармацевтичних препаратів різного 
спектру та механізму дії. Показано досить низькій рівень вмінь щодо розуміння 

та аналізу матеріалу. 

2 

Нараховується здобувачу вищої освіти коли він представив презентацію щодо 
теми самостійної роботи, в якій він не в повному обсязі (80 %) відповів на 

поставлені питання, не зроблені висновки щодо методів терапії, профілактики, 
діагностики та лікування хвороб, переліку фармацевтичних препаратів різного 
спектру та механізму дії. Показано не достатньо глибоке знання матеріалу та 

задовільний рівень вмінь щодо розуміння і аналізу матеріалу.  

3 

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

питання, але не зроблені висновки щодо методів терапії, профілактики, 
діагностики та лікування хвороб, переліку фармацевтичних препаратів різного 

спектру та механізму дії. Показано достатнє глибоке знання матеріалу та 
достатній рівень вмінь щодо теми самостійної роботи.  

4 

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

питання, зроблені висновки щодо методів терапії, профілактики, діагностики та 
лікування хвороб, переліку фармацевтичних препаратів різного спектру та 

механізму дії. У висновках проявлено здібності в розумінні та використанні 
теоретичного та практичного матеріалу, проявлений творчий підхід.  

 

Формами семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти згідно з робочим та 
навчальним планом є екзамен. Проводиться письмово.  

Оцінки, отримані під час семестрового контролю враховуються при виставленні 
підсумкової оцінки з навчальної дисципліни. Максимальна оцінка за екзамен, згідно 
розподілу балів, становить 20 балів (таблиця 2): 

Таблиця 2 

Шкала та критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти на екзамені* 
Вид завдання Бали Критерії оцінювання 

Для 1-го та 

2-го 

теоретичного 

питання 

0 
Відсутні відповіді на теоретичне питання, що не дає можливість оцінити 
формування компетентностей та отримання програмних результатів навчання 

у здобувача вищої освіти 

1 

Є відповіді на теоретичне питання, але інформація відображена не в повному 

об’ємі або невірно, що не дає можливість у повному обсязі оцінити формування 

компетентностей та отримання програмних результатів навчання у здобувача 

вищої освіти 

2 

Є відповіді на теоретичне питання, але інформація відображена частково з 

помилками, що свідчить про формування компетентностей та отримання 

програмних результатів навчання у здобувача вищої освіти на рівні 30 % 

3 

Є відповіді на теоретичне питання, але інформація відображена частково невірна, з 

помилками, що свідчить про формування компетентностей та отримання 

програмних результатів навчання у здобувача вищої освіти на рівні 45 % 

4 

Є відповіді на теоретичне питання, але показано не достатньо глибоке знання 

матеріалу та задовільний рівень вмінь щодо розуміння і аналізу матеріалу, що 

свідчить про формування компетентностей та отримання програмних 

результатів навчання у здобувача вищої освіти на рівні 60 % 
 



Вид завдання Бали Критерії оцінювання 

5 

Є відповіді на теоретичне питання, показано глибокі знання матеріалу, але 

недостатній рівень вмінь щодо аналізу матеріалу, що свідчить про формування 

компетентностей та отримання програмних результатів навчання у здобувача 

вищої освіти на рівні 75 % 

6 

Є відповіді на теоретичне питання, показано глибокі знання матеріалу та достатній 

рівень вмінь щодо розуміння і аналізу матеріалу, але здобувач не проявив творчій 

підхід, що свідчить про формування компетентностей та отримання 

програмних результатів навчання у здобувача вищої освіти на рівні 90 % 

7 

Теоретичне питання розкрито повністю, що свідчить про формування 

компетентностей та отримання програмних результатів навчання у здобувача 

вищої освіти на рівні 100 % 

Для 1-го 

практичного 

завдання 

0 

Відсутність відповіді на практичне завдання, що не дає можливість оцінити 

формування компетентностей та отримання програмних результатів навчання 
у здобувача вищої освіти 

1 

Є відповідь на практичне завдання, але невірно призначене лікування, що не дає 

можливість у повному обсязі оцінити формування компетентностей та 

отримання програмних результатів навчання у здобувача вищої освіти 

2 

Є відповідь на практичне завдання, у призначенні лікування є значні помилки, що 

свідчить про формування компетентностей та отримання програмних 

результатів навчання у здобувача вищої освіти на рівні 35 % 

3 

Є відповідь на практичне завдання, але є окремі помилки у призначенні лікування, 

що свідчить про формування компетентностей та отримання програмних 

результатів навчання у здобувача вищої освіти на рівні 35 % 

4 

Є відповідь на практичне завдання, але є значні помилки у написанні призначеного 

лікування, що свідчить про формування компетентностей та отримання 

програмних результатів навчання у здобувача вищої освіти на рівні 70 % 

5 

Є відповідь на практичне завдання, але є зненачні помилки у написанні призначеного 

лікування, що свідчить про формування компетентностей та отримання 

програмних результатів навчання у здобувача вищої освіти на рівні 70 % 

6 
Вирішення практичного завдання виконано правильно, що свідчить про формування 
компетентностей та отримання програмних результатів навчання у здобувача 

вищої освіти на рівні 100 % 

*екзамен складається з двох теоретичних питань та одного практичного завдання 
 

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни 
 

Назва теми 

Форми контролю результатів 
навчання здобувачів вищої освіти 

Е
к
за

м
ен

 

Р
аз

о
м

 
Ведення 

конспекту  

Виконання 
завдань на 

лабораторних 
роботах 

Виконання 
завдань по 

самостійній 
роботі 

Тема 1. Фармакокорекція за протозоозів 4 6 4 – 21 

Тема 2. Фармакокорекція за трематодозів 4 6 4 – 15 

Тема 3. Фармакокорекція за цестодозів 4 4 4 – 15 

Тема 4. Фармакокорекція за нематодозів 4 6 4 – 18 

Тема 5. Фармакокорекція за акарозів 4 6 4 – 15 

Тема 6. Фармакокорекція за ентомозів 4 4 4 – 16 
Екзамен – – – 20 20 

Разом  24 32 24 20 100 
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