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Форма опису навчальної дисципліни та інформація про розробника 

 

Назва навчальної 

дисципліни 
Глобальна паразитологія 

Назва структурного 

підрозділу 

Кафедра паразитології та ветеринарно-санітарної 

експертизи 

Контактні дані 

розробників, які 

залучені до 

викладання 

Викладач: Євстаф’єва Валентина, доктор 

ветеринарних наук, професор 

Контакти: ауд. 70 (навчальний корпус № 1) 

e-mail: evstva@ukr.net, тел.: 050 183 7878, сторінка 

викладача: https://www.pdaa.edu.ua/people/yevstafyeva-

valentyna-oleksandrivna 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина 

Попередні умови 

для вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Навчальні дисципліни першого (бакалаврського) 

рівня – «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин», 

«Ветеринарно-санітарна експертиза» 

 

Заплановані результати навчання: 
Мета вивчення навчальної дисципліни: засвоєння знань по морфо-біологічним 

особливостям збудників паразитарних хвороб у окремих видів тварин, паразито-хазяїнних 

відносин, їх діагностики, розробки та впровадження заходів по боротьбі та профілактики з 

урахуванням виду тварини. 
Основні завдання навчальної дисципліни: опанування здобувачами вищої освіти 

методів планування та проведення заходів по оздоровленню господарств різної форми 
власності від інвазійних хвороб; опанування методів зажиттєвої та посмертної 
лабораторної діагностики протозоозів, гельмінтозів, акарозів та ентомозів тварин з 
урахуванням їх видових особливостей; навчитись розробляти біоекологічні заходи 
профілактики протозоозів, гельмінтозів, акарозів та ентомозів у різних видів тварин 

Компетентності: 

Загальні:  

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Знання та розуміння предметної галузі та 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 організовувати і проводити лабораторні та спеціальні діагностичні 

дослідження й аналізувати їх результати. 

3. Здатність планувати, організовувати та реалізовувати заходи з лікування тварин, 

хворих на незаразні, інфекційні та інвазійні хвороби. 
Програмні результати навчання:  

ПРН 1. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини.  

ПРН 2. Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та обстеження тварин, 

знаходити рішення щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та 

профілактики хвороб тварин.  

ПРН 3. Здійснювати моніторинг причин поширення хвороб різної етіології та 

біологічного забруднення довкілля відходами тваринництва, а також матеріалами та 

засобами ветеринарного призначення.  
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ПРН 4. Розробляти карантинні та оздоровчі заходи, методи терапії, профілактики, 

діагностики та лікування хвороб різної етіології. 

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

1) завдання самостійної роботи 

 

Програма навчальної дисципліни: 
Тема 1. Паразитарні хвороби жуйних тварин. 
У темі розкриваються питання щодо особливостей діагностики та паразито-

хазяїнних відносин за пртотозойних, гельмінтозних, акарозних та ентомозних хворобах 
жуйних тварин. 

Тема 2. Паразитарні хвороби однокопитних тварин 
У темі розкриваються питання щодо особливостей діагностики та паразито-

хазяїнних відносин за пртотозойних, гельмінтозних, акарозних та ентомозних хворобах 
однокопитних тварин. 

Тема 3. Паразитарні хвороби свиней 
У темі розкриваються питання щодо особливостей діагностики та паразито-

хазяїнних відносин за пртотозойних, гельмінтозних, акарозних та ентомозних хворобах 
свиней. 

Тема 4. Паразитарні хвороби птиці. 
У темі розкриваються питання щодо особливостей діагностики та паразито-

хазяїнних відносин за пртотозойних, гельмінтозних, акарозних та ентомозних хворобах 
птиці. 

Тема 5. Паразитарні хвороби м’ясоїдних тварин. 
У темі розкриваються питання щодо особливостей діагностики та паразито-

хазяїнних відносин за пртотозойних, гельмінтозних, акарозних та ентомозних хворобах 
м’ясоїдних тварин. 

 
Трудомісткість: 
Загальна кількість годин – 225 

Кількість кредитів – 7,5 

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 (0–2 балів): ведення конспекту оцінюється залежно від якості 

роботи від 0 до 2 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 окремі питання 

або теми, неграмотно використана термінологія з ветеринарної медицини. 



2 бали – є конспект теоретичного матеріалу з теми лекції, де здобувач вищої освіти 

обов’язково повинен грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини, 

зазначені основні методи збору анамнезу, схеми лікування тварин, діагностика, методи 

терапії та профілактики за інвазійних хвороб тварин.  

2. Виконання завдань на лабораторних роботах (2 академічні години) (0–2 бали): 

0 балів – лабораторну роботу здобувач вищої освіти не виконав та не представив 

звіт. 

1 бал – лабораторну роботу здобувач вищої освіти виконав, але неграмотно 

використана термінологія з ветеринарної медицини, не в повному обсязі надані результати 

досліджень, не обґрунтовані отримані результати щодо діагностики, лікування та терапії 

за інвазійних хвороб тварин. 

2 бали – лабораторна робота, в якій здобувач вищої освіти проявив творчий підхід до 

вирішення завдання, використано паразитологічні та дослідницькі методи, грамотно 

використана термінологія з ветеринарної медицини, зроблено всі розрахунки 

інтенсивності інвазії, аргументовано висновки щодо діагностики, лікування та терапії за 

інвазійних хвороб тварин.  

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 

Оцінювання на І семестр 

С.Р. 1–3,  
5, 6 

0 Відсутність виконання завдання 

1 

Нараховується здобувачу вищої освіти коли він представив презентацію щодо теми 
самостійної роботи, в якій він змістовно і вичерпно відповів на поставлені питання, 

грамотно використана термінологія з ветеринарної медицини, продемонстрував вміння 
робити висновки щодо діагностики, лікування та терапії за інвазійних хвороб тварин. 

С.Р. 4, 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, 

неграмотно використана термінологія з ветеринарної медицини, не зроблені висновки 
щодо діагностики, лікування та терапії за інвазійних хвороб тварин 

2 

Нараховується здобувачу вищої освіти коли він представив презентацію щодо теми 
самостійної роботи, в якій він змістовно і вичерпно відповів на поставлені питання, 

грамотно використана термінологія з ветеринарної медицини, продемонстрував вміння 
робити висновки щодо діагностики, лікування та терапії за інвазійних хвороб тварин. 

Оцінювання на ІІ семестр 

С.Р. 8, 
С.Р. 9 

0 Відсутність виконання завдання 

1–2 

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

неграмотно використана термінологія з ветеринарної медицини, не зроблені 
висновки щодо діагностики, лікування та терапії за інвазійних хвороб тварин 

3–4 

Нараховується здобувачу вищої освіти коли він представив презентацію щодо 
теми самостійної роботи, в якій він змістовно і вичерпно відповів на поставлені 

питання, грамотно використана термінологія з ветеринарної медицини, 
продемонстрував вміння робити висновки щодо діагностики, лікування та терапії 

за інвазійних хвороб тварин. 

С.Р. 10 

0 Відсутність виконання завдання 

1–2 

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

неграмотно використана термінологія з ветеринарної медицини, відсутні висновки 
щодо діагностики, лікування та терапії за інвазійних хвороб тварин 

3–4 
Нараховується здобувачу вищої освіти, коли він представив презентацію щодо теми 
самостійної роботи, в якій він не в повному обсязі відповів на поставлені питання, 

неграмотно використана термінологія з ветеринарної медицини, не зроблені 



висновки щодо діагностики, лікування та терапії за інвазійних хвороб тварин 

5–6 

Нараховується здобувачу вищої освіти коли він представив презентацію щодо теми 
самостійної роботи и, в якій він змістовно і вичерпно відповів на поставлені 

питання, грамотно використана термінологія з ветеринарної медицини, 
продемонстрував вміння робити висновки щодо діагностики, лікування та терапії за 

інвазійних хвороб тварин. 

 
4. Письмове виконання завдань (0–15 балів за кожне завдання): кожне завдання 

складається з п’яти питань, яке оцінюється у 3 бали. Максимальна кількість за всі 
вирішені питання у завданні становить 15 балів.  

 
Формами семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти згідно з робочим та 

навчальним планом є: 
У першому семестрі формою семестрового контролю є залік, який виставляється за 

поточним оцінюванням впродовж семестру. У другому семестрі формою семестрового 
контролю 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 
ситуаційного 

завдання 

0 
Відсутність відповіді щодо наданих ситуаційних завдань, що не дає 
можливість оцінити формування компетентностей та отримання 
програмних результатів навчання у здобувача вищої освіти 

2 
Є відповідь на одне питання в ситуаційному завданні, але воно зазначене із 
помилками, що свідчить про формування компетентностей та отримання 
програмних результатів навчання у здобувача вищої освіти на рівні 25 % 

4 

Є відповідь на одне питання в ситуаційному завданні, або на одне й друге, 
але вони зазначені із помилками, що свідчить про формування 
компетентностей та отримання програмних результатів навчання у 
здобувача вищої освіти на рівні 50 %. 

6 

Є відповідь на одне та друге питання в ситуаційному завданні, але одне з них 
зазначене із помилками, що свідчить про формування компетентностей та 
отримання програмних результатів навчання у здобувача вищої освіти на 
рівні 75 % 

8 
Є вичерпні відповіді на обидва питання ситуаційного завдання, що свідчить 
про формування компетентностей та отримання програмних результатів 
навчання у здобувача вищої освіти на рівні 100 % 

Для 3-го 
ситуаційного 

завдання 

0 
Відсутність відповіді щодо наданих ситуаційних завдань, що не дає 
можливість оцінити формування компетентностей та отримання 
програмних результатів навчання у здобувача вищої освіти 

2 
Є відповідь на ситуаційне завдання, але воно зазначене із помилками, що 
свідчить про формування компетентностей та отримання програмних 
результатів навчання у здобувача вищої освіти на рівні 50 % 

4 
Є вичерпна відповідь на на ситуаційне завдання, що свідчить про 
формування компетентностей та отримання програмних результатів 
навчання у здобувача вищої освіти на рівні 100 % 

*екзамен складається з трьох практичних ситуацій, де в 1-му та 2-му ситуаційному 
завданні надано по два питання, в 3-му – одне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема нарахування балів з навчальної дисципліни 
 

Оцінювання на І семестр 

Назва теми 

Форми контролю результатів навчання здобувачів 
вищої освіти 

Разом Ведення 
конспекту  

Виконання 

завдань на 
лабораторних 

роботах 

Виконання 

завдань по 
самостійній  

роботі П
и

сь
м

о
в
е 

в
и

к
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Тема 1. Паразитарні 

хвороби жуйних тварин 
4 14 3 15 44 

Тема 2. Паразитарні хвороби 

коней 
4 8 3 15 26 

Тема 3. Паразитарні хвороби 

свиней 
4 12 3 15 30 

Разом 12 34 9 45 100 

 

Оцінювання на ІІ семестр 

Назва теми 

Форми контролю результатів навчання здобувачів вищої 
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Разом Ведення 
конспекту  

Виконання 

завдань на 

лабораторних 
роботах 

Виконання 

завдань по 

самостійній  
роботі П

и
сь

м
о
в
е 

в
и

к
о
н

ан
н

я 
за

в
д
ан

ь 

Е
к
за

м
ен

 

Тема 4. Паразитарні хвороби 

птиці 
6 10 8 15 - 39 

Тема 5. Паразитарні 

хвороби м’ясоїдних 

тварин 
6 14 6 15 - 41 

ЕКЗАМЕН - - - - 20 20 

Разом 12 24 14 30 20 100 
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