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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна форма 

здобуття освіти 

(ДФЗО) 

1-й семестр  

Кількість кредитів/годин 4/120 

Усього годин аудиторної роботи 40 

у т.ч.:  

  лекційні заняття, год 16 

 лабораторні заняття, год 24 

Усього годин самостійної роботи 80 

Вид семестрового контролю Залік 

2-й семестр  

Кількість кредитів/годин 6/180 

Усього годин аудиторної роботи 54 

у т.ч.:  

  лекційні заняття, год. 18 

 лабораторні заняття, год 36 

Усього годин самостійної роботи 126 

Вид семестрового контролю Екзамен 

 

Примітка. Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання – 31,7 % 

 

2. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1 Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Епідеміологія та інфекційні хвороби» є  

інфекційні хвороби бактеріальної, вірусної і грибкової етіології, включені до списку МЕБ, та 

методи, процеси і методики практичних досліджень за інфекційних хвороб при ветеринарно-

санітарному інспектуванні. 

Мета: Освітня компонента «Епідеміологія та інфекційні хвороби» є обов’язковою 

освітньою компонентою в підготовці магістра у галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» за 

спеціальністю 212 – «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». В процесі її вивчення 

студенти повинні оволодіти сумою теоретичних знань і практичних навичок із загальних 

питань епідеміології, вивчити основні інфекційні хвороби, освоїти методи діагностики 

хвороб бактеріальної, вірусної і грибкової етіології, здобути навички планування, організації 

і проведення протиепідемічних та протиепізоотичних заходів. 

Вивчення навчальної дисципліни «Епідеміологія та інфекційні хвороби» ґрунтується на 

таких засвоєних навчальних дисциплінах: 

ОК 1. Українська мова (за проф. спрямув.). 

ОК 6. Латинська мова (ветеринарна термінологія). 

ОК 12. Біохімія з основами фізичної і колоїдної хімії (ветеринарна термінологія). 

ОК 17. Загальна мікробіологія. 

ОК 18. Юридична відповідальність за професійні правопорушення. 

ОК 20. Нормальна і патологічна фізіологія тварин. 
ОК 24. Спеціальна мікробіологія. 

Здобуті знання з курсу «Епідеміологія та інфекційні хвороби» є основою для вивчення 

наступних навчальних дисциплін:  

ОК 45. Санітарно - мікробіологічний контроль продуктів тваринного походження.  

ОК 48. Біобезпека і біозахист. 

ОК 49. Дезінфекційна справа. 
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ОК 50. Державний ветеринарно-санітарний нагляд згідно вимог МЕБ. 

2.2 Завдання навчальної дисципліни (ЗК, ФК) 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів необхідних 

компетентностей:  

загальні компетентності:  

здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, пошуку, оброблення інформації з 

різних джерел (ЗК1); 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях та здійснювати просвітницьку 

діяльність (ЗК2); 

знання та розуміння предметної галузі та професії (ЗК3); 

спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність спілкуватися іншою  

мовою (ЗК4); 

навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК5); 

здатність проведення досліджень на належному рівні, приймати обґрунтовані рішення, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК6); 

здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з експертами з інших галузей) (ЗК7); 

здатність працювати в міжнародному контексті та розуміти структуру взаємодії державної 

служби ветеринарної медицини з міжнародними партнерами (ЗК8); 

визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків (ЗК9); 

прагнення до збереження довкілля (ЗК10). 

  фахові компетентності:  

аналізувати основні принципи гарантування безпечності харчового ланцюга, контролювати, 

оцінювати та управляти ризиками під час виробництва та обігу харчових продуктів, 

проводити відбір, консервування, пакування і пересилання проб тваринного, рослинного та 

біотехнологічного походження для досліджень, проводити ветеринарний облік, оформляти 

звітну документацію (СК1);  

володіти методиками клінічних і лабораторних досліджень для контролю стану здоров’я 

тварин та дотримання порядку виробництва та обігу харчових продуктів, одержаних від 

тварин, підданих лікуванню та профілактичним обробкам, відповідно до концепції «Єдиного 

здоров’я» (СК6);  

здатність планувати та проводити стандартний і розширений державний контроль за 

підконтрольними вантажами на державному кордоні України та транспорті, аналізувати 

зв’язок між контролем безпечності харчових продуктів та здоров’ям людей за міжнародної 

торгівлі продуктами тваринного походження (СК8);  

володіти знаннями з біобезпеки та біоетики, морально-етичними нормами, правилами і 

принципами використання біологічних агентів тощо (СК20). 

2.3. Програмні результати навчання (ПРН) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти має бути здатним 

продемонструвати такі результати навчання:  

Застосовувати способи аналізу, синтезу та подальшого сучасного навчання у галузі 

ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи (ПРН1).  

Установлювати зв’язок між хворобами різної етіології та здійсненням державного 

(внутрішнього) контролю на підконтрольних потужностях та аналізувати основні принципи 

гарантування безпечності харчового ланцюга, контролювати, оцінювати та управляти 

ризиками під час виробництва та обігу харчових продуктів (ПРН4).  

Володіти загальноприйнятими методиками клінічних і лабораторних досліджень для 

контролю стану здоров’я тварин та дотримання порядку виробництва та обігу харчових 

продуктів, одержаних від тварин, підданих лікуванню та профілактичним обробкам, 

відповідно до концепції «Єдиного здоров’я» (ПРН6). 

Здійснювати судово-ветеринарну експертизу у випадках, передбачених чинним 

законодавством та гарантувати достовірність її результатів (ПРН18). 

Володіти питаннями біобезпеки та біоетики, дотримуватися морально-етичних норм, 

правил і принципів використання біологічних агентів і захисту населення від особливо 

небезпечних патогенів (ПРН21). 
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1 Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

Назви розділів і тем Кількість годин (ДФЗО) 

усього у тому числі 

л п лаб інд с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Введення в епідеміологію. Епідеміологічний процес. 

Система протиепідемічних заходів 

Тема 1. Введення в епідеміологію. Епідеміологічний 

процес, його ланки й рушійні сили. Інфекційний процес та 

форми його прояву.  

4 2  2   

Тема 2. Сприйнятливі тварини. Індивідуальна та групова 

схильність тварин до захворювань. Динаміка епізоотій та 

характеристика її основних стадій.  

10 2  2  6 

Тема 3. Номенклатура і класифікація інфекційних хвороб 

тварин. Організація та планування ветеринарно-

профілактичних і протиепідемічних заходів. 

10 2  2  6 

Тема 4. Планування ветеринарно-санітарних заходів. 

Загальне ознайомлення з біопрепаратами. Дезінфекція. 

Дезінсекція і дератизація.  

10 2  2  6 

Разом за розділом 1 34 8  8  18 

Розділ 2. Інфекційні хвороби, які спричинені бактеріями і грибами  

та включені до списку МЕБ 

Тема 1. Хвороби, спричинені бактеріями. Сибірка. 

Туберкульоз. Лептоспіроз. Туляремія. Сап. Лістеріоз. 

Бруцельоз. Хламідіоз (орнітоз). Пулороз птахів. 

Кампілобактеріоз. Інфекційна плевропневмонія кіз. 

Контагіозна плевропневмонія ВРХ. Інфекційна 

плевропневмонія кіз. Контагіозна агалактія овець і кіз. 

56 6  12  40 

Тема 2. Хвороби, спричинені грибами. Трихофітія. 

Мікроспорія. Парша (фавус). Гістоплазмоз. Бластомікоз. 

34 2  4  22 

Разом за розділом 2 86 8  16  62 

Розділ 3. Інфекційні хвороби, які спричинені токсинами грибів і вірусами  

та включені до списку МЕБ 

Тема 1. Хвороби, спричинені токсинами грибів. Ерготизм. 

Стахіботріотоксикоз. Фузаріотоксикоз. Аспергілотоксикоз. 

34 2  4  14 

Тема 2. Хвороби, спільні для кількох видів тварин, 

спричинені вірусами. Сказ. Ящур. Хвороба Ауєскі. Віспа.  

42 2  4  14 

Тема 3. Хвороби великої рогатої худоби, спричинені 

вірусами. Лейкоз ВРХ. Чума ВРХ Інфекційний 

ринотрахеїт. Вірусна діарея ВРХ. 

 2  4  14 

Тема 4. Хвороби дрібної рогатої худоби, спричинені 

вірусами. Артрит-енцефаліт кіз. Маєді-вісна. Катаральна 

гарячка овець. Чума дрібних жуйних. 

 2  4  14 

Тема 5. Хвороби свиней та коней, спричинені вірусами. 

Африканська та класична чума свиней. Везикулярна 

хвороба свиней. Інфекційний енцефаломієліт коней. 

Інфекційна анемія коней. 

 2  4  14 

Разом за розділом 3 100 10  20  70 



 6 

Розділ 4. Емерджентні та екзотичні хвороби 

Тема 1. Грип (інфлюенца) птиці. Блутанг. Хвороба 

Найробі. Лихоманка Західного Нілу. Лихоманка долини 

Ріфт. 

10 2  4  14 

Тема 2. Губчастоподібна енцефалопатія ВРХ. 

Паратуберкульоз. Хвороба Акабане. Епідемічна діарея 

свиней. 

10 2  4  14 

Тема 3. Везикулярний стоматит. Хвороба Ньюкасла. 

Вессельсбронська хвороба. Хвороба Шмалленберга. 

10 2  4  14 

Тема 4. Нодулярний дерматит ВРХ. Ky-лихоманка. 

Пастерельоз (пташина холера). Дерматофільоз. 

10 2  4  14 

Разом за розділом 4 80 8  16  56 

Усього годин  300 34  60  206 

 

3.2 Лекційні заняття 

 

№ 

лек 

Назви тем та їх короткий зміст К-сть год. 

ДФЗО 

1 2 3 

1-й семестр – 16 год 

Розділ 1. Введення в епідеміологію. Епідеміологічний процес.  

Система протиепідемічних заходів 

1 Тема: Введення в епідеміологію. Епідеміологічний процес, його ланки й 

рушійні сили. Історія епідеміології, як науки. Предмет і методи епідеміології. 

Епідеміологічні аспекти вчення про інфекцію. Інфекційний та епідеміологічний 

процес та форми його прояву. Характеристика мікроорганізмів як збудників 

інфекційних захворювань та їх поширення. 

2 

2 Тема: Сприйнятливі тварини. Індивідуальна та групова схильність тварин 

до захворювань. Динаміка епізоотій та характеристика її основних стадій. 

Особливості прояву епізоотії в замкнутому (ізольованому) і незамкнутому 

(неізольованому) стаді тварин. Епідеміологічне та природне вогнище 

інфекційних хвороб.  

2 

3 Тема: Номенклатура і класифікація інфекційних хвороб тварин. 

Планування ветеринарно-профілактичних і протиепідемічних заходів. 

Види інфекції. Класифікація інфекційних хвороб, прийняті Міжнародним 

епізоотичним бюро (МЕБ). Клінічні форми і динаміка прояву інфекційної 

хвороби. Планування заходів із ліквідації інфекційних хвороб тварин. 

Планування діагностичних досліджень та профілактичних щеплень. 

2 

4 Тема: Планування ветеринарно-санітарних заходів. Загальне 

ознайомлення з біопрепаратами. Дезінфекція. Дезінсекція і дератизація. 

Класифікація біопрепаратів. Чутливість збудників різних інфекцій до 

дезінфектантів. Вибір дезінфікуючих процедур і засобів для окремих вірусів. 

Види та засоби дезінфекції, дезінсекції та дератизації. 

2 

Розділ 2. Інфекційні хвороби, які спричинені бактеріями і грибами  

та включені до списку МЕБ 

5 Тема: Хвороби, спричинені бактеріями. Сибірка. Туберкульоз. Туляремія. 

Сап. Історична довідка. Характеристика збудників хвороб. Епідеміологічні 

дані. Патогенез, клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни. Діагностика 

хвороб та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

6 Тема: Хвороби, спричинені бактеріями. Лептоспіроз. Лістеріоз. Бруцельоз. 

Хламідіоз (орнітоз). Історична довідка. Характеристика збудників хвороб. 

Епідеміологічні дані. Патогенез, клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни. 

2 



 7 

Діагностика хвороб та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

7 Тема: Хвороби, спричинені бактеріями. Пулороз птахів. Кампілобактеріоз. 

Контагіозна плевропневмонія ВРХ. Інфекційна плевропневмонія кіз. 

Контагіозна агалактія овець і кіз. Історична довідка. Характеристика 

збудників хвороб. Епідеміологічні дані. Патогенез, клінічні ознаки та 

патологоанатомічні зміни. Діагностика хвороб та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

8 Тема: Хвороби, спричинені грибами. Трихофітія. Мікроспорія. Парша 

(фавус). Гістоплазмоз. Бластомікоз. Історична довідка. Характеристика 

збудників хвороб. Епідеміологічні дані. Патогенез, клінічні ознаки та 

патологоанатомічні зміни. Діагностика хвороб та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

 
1 2 3 

2 -й семестр – 18 год 

Розділ 3. Інфекційні хвороби, які спричинені токсинами грибів і вірусами  

та включені до списку МЕБ 

1 Тема: Хвороби, спричинені токсинами грибів. Ерготизм. 

Стахіботріотоксикоз. Фузаріотоксикоз. Аспергілотоксикоз. Історична 

довідка. Характеристика збудників хвороб. Епідеміологічні дані. Патогенез, 

клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни. Діагностика хвороб та комплекс 

профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

2 Тема: Хвороби, спільні для кількох видів тварин, спричинені вірусами. 

Сказ. Ящур. Хвороба Ауєскі. Віспа. Історична довідка. Характеристика 

збудників хвороб. Епідеміологічні дані. Патогенез, клінічні ознаки та 

патологоанатомічні зміни. Діагностика хвороб та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

3 Тема: Хвороби великої рогатої худоби, спричинені вірусами. Лейкоз ВРХ. 

Чума ВРХ Інфекційний ринотрахеїт. Вірусна діарея ВРХ. Історична довідка. 

Характеристика збудників хвороб. Епідеміологічні дані. Патогенез, клінічні 

ознаки та патологоанатомічні зміни. Діагностика хвороб та комплекс 

профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

4 Тема: Хвороби дрібної рогатої худоби, спричинені вірусами. Артрит-

енцефаліт кіз. Маєді-вісна. Катаральна гарячка овець. Чума дрібних 

жуйних. Історична довідка. Характеристика збудників хвороб. Епідеміологічні 

дані. Патогенез, клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни. Діагностика 

хвороб та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

5 Тема: Хвороби свиней та коней, спричинені вірусами. Африканська та 

класична чума свиней. Везикулярна хвороба свиней. Інфекційний 

енцефаломієліт коней. Інфекційна анемія коней. Історична довідка. 

Характеристика збудників хвороб. Епідеміологічні дані. Патогенез, клінічні 

ознаки та патологоанатомічні зміни. Діагностика хвороб та комплекс 

профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

Розділ 4. Емерджентні та екзотичні хвороби 

 

6 Тема: Грип (інфлюенца) птиці. Блутанг. Хвороба Найробі. Лихоманка 

Західного Нілу. Лихоманка долини Рифт. Історична довідка. Характеристика 

збудниів хвороб. Епідеміологічні дані. Патогенез, клінічні ознаки та 

патологоанатомічні зміни. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і 

2 
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ветеринарно-санітарних заходів. 

7 Тема: Хвороба Ауєскі. Губчастоподібна енцефалопатія ВРХ. 

Паратуберкульоз. Хвороба Акабане. Епідемічна діарея свиней. Історична 

довідка. Характеристика збудника хвороби. Епідеміологічні дані. Патогенез, 

клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни. Діагностика хвороб та комплекс 

профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

8 Тема: Везикулярний стоматит. Хвороба Ньюкасла. Вессельсбронська 

хвороба. Хвороба Шмалленберга. Історична довідка. Характеристика 

збудників хвороб. Епідеміологічні дані. Патогенез, клінічні ознаки та 

патологоанатомічні зміни. Діагностика хвороб та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

9 Тема: Нодулярний дерматит ВРХ. Ky-лихоманка. Пастерельоз (пташина 

холера). Дерматофільоз. Історична довідка. Характеристика збудників хвороб. 

Епідеміологічні дані. Патогенез, клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни. 

Діагностика хвороб та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

 

3.3 Лабораторні заняття 

 

№ 

з\п 
Назви тем та їх короткий зміст 

К-сть 

год. 

ДФЗО 

1 2 3 

1 -й семестр – 24 год 

Розділ 1. Введення в епідеміологію. Епідеміологічний процес.  

Система протиепідемічних заходів 

1 

Тема: Організація та планування ветеринарно-профілактичних і 

протиепідемічних заходів. Організація проведення протиепідемічних заходів у 

стаціонарно неблагополучних пунктах по інфекційних хворобах. Складання 

плану профілактичних та протиепідемічних заходів. 

2 

2 
Тема: Біопрепарати. Класифікація та основні групи біопрепаратів. 

Транспортування, умови зберігання, облік та оцінка перед застосуванням. 
2 

3 

Тема: Дезінфекція, дезінсекція та дератизація в комплексі 

протиепідемічних заходів.  

Заходи дезінсекції. Контроль якості дезінсекції. Розповсюдження гризунів та їх 

біологічні властивості. Санітарна загроза гризунів. Організація та контроль 

якості дератизації. 

2 

Розділ 2. Інфекційні хвороби, які спричинені бактеріями і грибами  

та включені до списку МЕБ 

4 

Тема: Сибірка. Поширення хвороби. Характеристика збудника. 

Епідеміологічні дані. Методи діагностики хвороби та комплекс профілактичних 

і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

5 

Тема: Туберкульоз. Поширення хвороби. Характеристика збудника. 

Епідеміологічні дані. Методи діагностики хвороби та комплекс профілактичних 

і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

6 

Тема: Туляремія. Сап. Поширення хвороб. Характеристика збудників. 

Епідеміологічні дані. Методи діагностики хвороб та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 
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7 

Тема: Лептоспіроз. Лістеріоз. Поширення хвороб. Характеристика збудників. 

Епідеміологічні дані. Методи діагностики хвороб та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

8 

Тема: Бруцельоз. Хламідіоз (орнітоз). Поширення хвороб. Характеристика 

збудників. Епідеміологічні дані. Методи діагностики хвороб та комплекс 

профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

9 

Тема: Кампілобактеріоз. Контагіозна плевропневмонія ВРХ. Поширення 

хвороб. Характеристика збудників. Епідеміологічні дані. Методи діагностики 

хвороб та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

10 

Тема: Пулороз птахів. Інфекційна плевропневмонія кіз. Контагіозна 
агалактія овець і кіз. Поширення хвороб. Характеристика збудників. 

Епідеміологічні дані. Методи діагностики хвороб та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

11 

Тема: Трихофітія. Мікроспорія. Парша (фавус). Поширення хвороб. 

Характеристика збудників. Епідеміологічні дані. Методи діагностики хвороб та 

комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

12 

Тема: Гістоплазмоз. Бластомікоз. Поширення хвороб. Характеристика 

збудників. Епідеміологічні дані. Методи діагностики хвороб та комплекс 

профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

2-й семестр – 36 год 

Розділ 3. Інфекційні хвороби, які спричинені токсинами грибів і вірусами  

та включені до списку МЕБ  

1 

Тема: Ерготизм. Стахіботріотоксикоз. Поширення хвороб. Характеристика 

збудників. Епідеміологічні дані. Методи діагностики хвороб та комплекс 

профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

2 

Тема: Фузаріотоксикоз. Аспергілотоксикоз. Поширення хвороб. 

Характеристика збудників. Епідеміологічні дані. Методи діагностики хвороб та 

комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

3 

Тема: Сказ. Ящур. Поширення хвороб. Характеристика збудників. 

Епідеміологічні дані. Методи діагностики хвороб та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

4 

Тема: Хвороба Ауєскі. Віспа. Поширення хвороб. Характеристика збудників. 

Епідеміологічні дані. Методи діагностики хвороб та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

5 

Тема: Лейкоз ВРХ. Чума ВРХ. Поширення хвороб. Характеристика збудників. 

Епідеміологічні дані. Методи діагностики хвороб та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

6 

Тема: Інфекційний ринотрахеїт. Вірусна діарея ВРХ. Поширення хвороб. 

Характеристика збудників. Епідеміологічні дані. Методи діагностики хвороб та 

комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

7 

Тема: Артрит-енцефаліт кіз. Маєді-вісна. Поширення хвороб. 

Характеристика збудників. Епідеміологічні дані. Методи діагностики хвороб та 

комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

8 

Тема: Катаральна гарячка овець. Чума дрібних жуйних. Поширення хвороб. 

Характеристика збудників. Епідеміологічні дані. Методи діагностики хвороб та 

комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

9 

Тема: Африканська та класична чума свиней. Везикулярна хвороба 

свиней. Поширення хвороб. Характеристика збудників. Епідеміологічні дані. 

Методи діагностики хвороб та комплекс профілактичних і ветеринарно-

санітарних заходів. 

2 

10 

Тема: Інфекційний енцефаломієліт коней. Інфекційна анемія коней. 

Поширення хвороб. Характеристика збудників. Епідеміологічні дані. Методи 

діагностики та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 
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Розділ 4. Емерджентні та екзотичні хвороби 

 

11 

Тема: Грип (інфлюенца) птиці. Блутанг. Поширення хвороб. Характеристика 

збудників хвороб. Епідеміологічні дані. Методи діагностики хвороб та 

комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

12 

Тема: Хвороба Найробі. Лихоманка Західного Нілу. Лихоманка долини 

Ріфт. Поширення хвороб. Характеристика збудників хвороб. Епідеміологічні 

дані. Методи діагностики хвороб та комплекс профілактичних і ветеринарно-

санітарних заходів. 

2 

13 

Тема: Хвороба Ауєскі. Паратуберкульоз. Поширення хвороб. Характеристика 

збудників хвороб. Епідеміологічні дані. Методи діагностики хвороб та 

комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

14 

Тема: Губчастоподібна енцефалопатія ВРХ. Хвороба Акабане. Поширення 

хвороб. Характеристика збудників хвороб. Епідеміологічні дані. Методи 

діагностики хвороб та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

15 

Тема: Епідемічна діарея свиней. Везикулярний стоматит. Поширення 

хвороб. Характеристика збудників хвороб. Епідеміологічні дані. Методи 

діагностики хвороб та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

16 

Тема: Хвороба Ньюкасла. Вессельсбронська хвороба. Хвороба 

Шмалленберга. Поширення хвороб. Характеристика збудників хвороб. 

Епідеміологічні дані. Методи діагностики хвороб та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

17 

Тема: Нодулярний дерматит ВРХ. Ky-лихоманка. Поширення хвороб. 

Характеристика збудників хвороб. Епідеміологічні дані. Методи діагностики 

хвороб та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

18 

Тема: Пастерельоз (пташина холера). Дерматофільоз. Поширення хвороб. 

Характеристика збудників хвороб. Епідеміологічні дані. Методи діагностики 

хвороб та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

 

3.4 Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

 

Назви тем та їх короткий зміст 

К-ть 

год. 

(30%), 

ДФЗО 

1 2 3 

1-й семестр – 80 год 

Епідеміологічний процес. Система протиепідемічних заходів 

 

1 Тема: Роль організму тварини у виникненні інфекційної хвороби. 

Взаємовідносини між патогенним мікробом і організмом тварини 

сприйнятливого виду при виникненні інфекційної хвороби. 

2 

2 Тема: Сезонні та циклічні зміни інтенсивності епідеміологічного процесу. 

Вплив факторів зовнішнього середовища на інтенсивність епідеміологічного 

процесу. 

2 

3 Тема: Лікувальні біологічні й хіміотерапевтичні засоби за інфекційних 

хвороб. Симптоматична та патогенетична терапія за інфекційних хвороб. 

2 

4 Тема: Організація щеплень і контроль за їхнім проведенням. Препарати для 

проведення щеплень. Техніка проведення щеплень. Післявакцинальні реакції. 

2 

5 Тема: Основи статистичної обробки в епідеміології. Методи визначення 

статистичних показників епідеміологічного процесу і засвоєння принципів 

2 
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графічних способів зображення статистичних даних. 

6 Тема: Явища популяційного рівня в епідеміології. Відображення 

захворюваності на популяційному (надорганізмовому) рівні. 

2 

7 Тема: Ветеринарно-санітарний нагляд за знезараженням біологічних 

відходів. Загальні ветеринарно-санітарні правила, терміни та їх визначення. 

2 

Інфекційні хвороби свиней та коней 

 

8 Тема: Коліентеротоксемія. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

9 Тема: Тешенська хвороба. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

10 Тема: Бешиха свиней. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

11 Тема: Інфекційний атрофічний риніт свиней. Характеристика збудника. 

Епідеміологічні дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

12 Тема: Дизентерія свиней. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

13 Тема: Трансмісивний гастроентерит свиней. Характеристика збудника. 

Епідеміологічні дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

14 Тема: Грип свиней. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

15 Тема: Набрякова хвороба. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

16 Тема: Вірусний енцефаліт Ніпа. Характеристика збудника. Епідеміологічні 

дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-

санітарних заходів. 

2 

17 Тема: Репродуктивно-респіраторний синдром свиней. Характеристика 

збудника. Епідеміологічні дані. Діагностика хвороби та комплекс 

профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

 
1 2 3 

18 Тема: Гемофільозна плевропневмонія свиней. Характеристика збудника. 

Епідеміологічні дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

19 Тема: Гемофільозний полісерозит. Характеристика збудника. Епідеміологічні 

дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-

санітарних заходів. 

2 

20 Тема: Везикулярна екзантема. Характеристика збудника. Епідеміологічні 

дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-

санітарних заходів. 

2 

21 Тема: Мит. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. Діагностика 

хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

22 Тема: Грип коней. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 



 12 

23 Тема: Африканська чума коней. Характеристика збудника. Епідеміологічні 

дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-

санітарних заходів. 

2 

24 Тема: Ринопневмонія коней. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

25 Тема: Епізоотичний лімфангіт. Характеристика збудника. Епідеміологічні 

дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-

санітарних заходів. 

2 

26 Тема: Контагіозний метрит коней. Характеристика збудника. Епідеміологічні 

дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-

санітарних заходів. 

2 

27 Тема: Вірусний артеріїт коней. Характеристика збудника. Епідеміологічні 

дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-

санітарних заходів. 

2 

28 Тема: Венесуельський енцефаломієліт коней. Характеристика збудника. 

Епідеміологічні дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

29 Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів. 24 

Усього годин 80 

2-й семестр – 126 год 

Інфекційні хвороби жуйних тварин та птиці 

 

1 Тема: Копитова гниль. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

2 Тема: Брадзот. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. Діагностика 

хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

3 Тема: Інфекційна анаеробна ентеротоксемія овець. Характеристика 

збудника. Епідеміологічні дані. Діагностика хвороби та комплекс 

профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

4 Тема: Інфекційна плевропневмонія кіз. Характеристика збудника. 

Епідеміологічні дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

5 Тема: Скрепі. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. Діагностика 
хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

6 Тема: Інфекційний мастит овець. Характеристика збудника. Епідеміологічні 
дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-
санітарних заходів. 

2 

7 Тема: Ензоотичний аборт овець (хламідіоз овець). Характеристика збудника. 

Епідеміологічні дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

8 Тема: Емфізематозний карбункул. Характеристика збудника. Епідеміологічні 

дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-

санітарних заходів. 

2 

9 Тема: Парагрип ВРХ. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

10 Тема: Вірусна діарея великої рогатої худоби. Характеристика збудника. 

Епідеміологічні дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

11 Тема: Злоякісна катаральна гарячка великої рогатої худоби. 

Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. Діагностика хвороби та 

2 
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комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

12 Тема: Епідидиміт баранів . Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

13 Тема: Ешерихіоз. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. Діагностика 

хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

14 Тема: Сальмонельоз. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

15 Тема: Стрептококоз. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

16 Тема: Сальмонельоз птиці. Характеристика збудників. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

17 Тема: Віспа птиці. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

18 Тема: Лейкоз птиці. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

19 Тема: Хвороба Марека. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

20 Тема: Інфекційний ларинготрахеїт птиці. Характеристика збудника. 

Епідеміологічні дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

21 Тема: Інфекційний бронхіт птиці. Характеристика збудника. Епідеміологічні 

дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-

санітарних заходів. 

2 

22 Тема: Вірусний гепатит каченят. Характеристика збудників. Епідеміологічні 

дані. Діагностика хвороб та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

23 Тема: Вірусний синусит каченят. Характеристика збудників. Епідеміологічні 

дані. Діагностика хвороб та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

24 Тема: Синдром зниження несучості курей. Характеристика збудників. 

Епідеміологічні дані. Діагностика хвороб та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

25 Тема: Вірусний ентерит гусенят. Характеристика збудників. Епідеміологічні 

дані. Діагностика хвороб та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

26 Тема: Респіраторний мікоплазмоз птиці. Характеристика збудників. 

Епідеміологічні дані. Діагностика хвороб та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

27 Тема: Інфекційний енцефаломіеліт птиці. Характеристика збудників. 

Епідеміологічні дані. Діагностика хвороб та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

28 Тема: Інфекційна бурсальна хвороба (хвороба Гамборо). Характеристика 

збудників. Епідеміологічні дані. Діагностика хвороб та комплекс 

профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

29 Тема: Ринотрахеїт індиків. Характеристика збудників. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороб, профілактичні і ветеринарно-санітарні заходи. 

2 
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1 2 3 

Емерджентні та екзотичні хвороби 

 

30 Тема: Геморагічна лихоманка з нирковим синдромом. Характеристика 

збудника. Епідеміологічні дані. Діагностика хвороби та комплекс 

профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

31 Тема: Прикордонна хвороба. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

32 Тема: Хвороба Ібаракі. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

33 Тема: Інфекційний гідроперикардит жуйних. Характеристика збудника. 

Епідеміологічні дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

34 Тема: Морбілівіроз. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

35 Тема: Лімфоцитарний хоріоменінгіт. Характеристика збудника. 

Епідеміологічні дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

36 Тема: Еризипелоїд. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

37 Тема: Хвороба котячих подряпин. Характеристика збудника. Епідеміологічні 

дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-

санітарних заходів. 

2 

38 Тема: Аденоматоз легень. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

39 Тема: Ефемерна лихоманка великої рогатої худоби. Характеристика 

збудника. Епідеміологічні дані. Діагностика хвороби та комплекс 

профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

40 Тема: Японський енцефаліт. Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. 

Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних 

заходів. 

2 

41 Тема: Конго-Кримська геморагічна лихоманка. Характеристика збудника. 

Епідеміологічні дані. Діагностика хвороби та комплекс профілактичних і 

ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

42 Тема: Міаз Нового Світу (ураження личинками м’ясної мухи). 

Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. Діагностика хвороби та 

комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

43 Тема: Міаз Старого Світу (ураження личинками м’ясної мухи). 

Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. Діагностика хвороби та 

комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

44 Тема: Інфекційний перикардит жуйних (коудріоз, гідроперикардит, 

серцева водянка). Характеристика збудника. Епідеміологічні дані. Діагностика 

хвороби та комплекс профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів. 

2 

45 Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 38 

Усього годин 126 

 



 15 

4. Індивідуальні завдання 

 З метою покращення успішності здобувачів вищої освіти та підвищення його балів за 

поточний контроль, протягом семестру їм може додатково надаватися індивідуальне 

завдання (написання реферату і виконання описових завдань) з таких тем:  

1. Профілактичні та ветеринарно-санітарні заходи за бруцельозу тварин. 

2. Профілактичні та ветеринарно-санітарні заходи за чуми ВРХ. 

3. Профілактичні та ветеринарно-санітарні заходи за африканської чуми свиней. 

4. Профілактичні та ветеринарно-санітарні заходи за класичної чуми свиней. 

5. Профілактичні та ветеринарно-санітарні заходи за лептоспірозу. 

6. Профілактичні та ветеринарно-санітарні заходи за туляремії. 

7. Профілактичні та ветеринарно-санітарні заходи за орнітозу птиці. 

8. Профілактичні та ветеринарно-санітарні заходи за губчастої енцефалопатії ВРХ. 

9. Профілактичні та ветеринарно-санітарні заходи за паратуберкульозу. 

10. Профілактичні та ветеринарно-санітарні заходи за нодулярного дерматиту ВРХ. 

 

5. Методи навчання 

Вивчення дисципліни «Епідеміологія та інфекційні хвороби» проводиться за 

допомогою наступних методів:  

 – викладання лекційного матеріалу;  

 – використання навчального наглядного матеріалу (таблиці, схеми, стенди, муляжі, 

слайди та ін.);  

 – використання комп’ютерних програм, відеофільмів;  

– проведення лабораторних досліджень та оцінка отриманих результатів;  

 – науково-дослідна робота;  

 – самостійна робота здобувачів вищої освіти.  

Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:  

 – лекції;  

 – лабораторні заняття;  

 – самостійна поза аудиторна робота студентів.  

Головна мета лекційного курсу – розвиток у здобувачів вищої освіти наукового 

мислення лікаря ветеринарної медицини з гігієни, санітарії і експертизи та його 

використання для оцінки епідеміологічної ситуації, розробки та проведення відповідних 

профілактичних та ветеринарно-санітарних заходів. 

Лабораторні заняття за методикою їх організації є практично-орієнтованими та 

передбачають:  

– засвоєння методів діагностики інфекційних хвороб; 

– ідентифікацію збудників інфекційних хвороб; 

– розробку та проведення комплексу профілактичних та ветеринарно-санітарних 

заходів (організаційних, загальних, спеціальних). 

Поточний контроль проводиться на лабораторних заняттях відповідно до конкретних 

цілей поточної теми. Засвоєння кожної теми контролюється на заняттях (початковий 

контроль – як рівень готовності до проведення лабораторних занять та кінцевий – рівень 

знань та умінь, що набуті) шляхом усного або письмового опитування, програмованого 

контролю.  

 

6. Методи контролю 

Згідно з вимогами Положення про організацію освітнього процесу у Львівському 

національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, 

2022 та Положення про порядок та критерії оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти у ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2022 система оцінювання знань передбачає 

два види контролю – поточний та підсумковий. 

Поточний контроль здійснюється на кожному лабораторному занятті, зміст якого 

узгоджується з темою цього заняття. Основними видами контролю знань є тестові та описові 
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контрольні роботи та усне опитування. Результати контрольної роботи оцінюються за 

чотирибальною шкалою («2», «3», «4», «5»).  

Поточний контроль та оцінювання знань здобувачів вищої освіти з тем самостійної 

роботи здійснюється під час проведення тестового контролю на аудиторному занятті.  

Підсумковий контроль засвоєння знань оцінюється після закінчення вивчення програми 

навчальної дисципліни шляхом виставлення студенту заліку та екзамену. 

До цих видів контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види 

робіт, передбачені навчальною програмою. 

Підсумкову оцінку якості засвоєння навчальної програми визначають за результатами 

іспиту чи заліку, порядок проведення якого встановлює робоча навчальна програма(поточне 

тестування; описова контрольна робота, оцінка за індивідуальне навчальне завдання, іспит). 

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти  

(за національною системою): 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач вищої освіти упродовж 

кожного семестру за всі види навчальної роботи, становить 100.  

З них поточний контроль (ПК) – 50 балів, екзамен (Е) – 50 балів. 

50 (ПК) + 50 (Е) = 100 

Результати ПК оцінюються за 4-бальною шкалою («2», «3», «4», «5») (таблиця 1). 

Наприкінці семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих 

здобувачем вищої освіти оцінок із наступним переведенням його у бали за формулою: 
  100 × САЗ 

ПК =  ――――――――― ,  де: 
5 

САЗ – середнє арифметичне значення усіх отриманих студентом оцінок  

(з точністю до 0,01); 

5 – максимально можливе САЗ. 

Переведення підсумкових оцінок із навчальної дисципліни, виражених у балах за  

100-бальною шкалою, в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS здійснюється 

відповідно до таблиці2 і заноситься в додаток до диплому фахівця. 

 

Таблиця 1. Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

під час поточного контролю 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

Відмінно 

Здобувач вищої освіти демонструє повні й міцні знання програмного 

матеріалу навчальної дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає 

необхідні рішення в різних практичних завданнях, уміє включатися в 

дискусії та може відстоювати власну позицію.  

Добре 

Здобувач вищої освіти демонструє добрі знання, добре володіє 

програмним матеріалом навчальної дисципліни, вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних завдань. Проте допускає 

окремі незначні помилки, які вміє самостійно виправляти. 

Задовільно 

Здобувач вищої освіти засвоїв основний теоретичний матеріал навчальної 

дисципліни, розуміє практичні завдання, має пропозиції щодо їхнього 

вирішення. Проте допускає значну кількість неточностей і грубих 

помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Незадовільно 

 

Відповіді здобувача вищої освіти на теоретичні й практичні завдання 

навчальної дисципліни здебільшого є неправильними і необґрунтованими. 

Цілісність розуміння програмного матеріалу з навчальної дисципліни 

відсутня. 
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Таблиця 2. Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти під час екзамену 

 

Оцінка 

екзамен 

За 100-

бальною 

шкалою 

За 

шкалоюECTS 
Критерії оцінювання 

1 2 3 4 

Відмінно 

90 – 100 А Здобувач вищої освіти демонструє повні й 

міцні знання програмного матеріалу 

навчальної дисципліни, правильно й 

обґрунтовано приймає необхідні рішення в 

різних практичних завданнях, уміє 

включатися в дискусії та може відстоювати 

власну позицію. Зменшення 100-бальної 

оцінки може бути пов’язане з недостатнім 

розкриттям питань або невпевненістю у 

тлумаченні теоретичних положень чи 

практичних завдань. 

Добре 

82 – 89 В Здобувач вищої освіти демонструє добрі 

знання, добре володіє програмним 

матеріалом навчальної дисципліни, вміє 

застосовувати теоретичні положення при 

вирішенні практичних завдань. Проте 

допускає окремі незначні помилки, які вміє 

самостійно виправляти. 

74 – 81 С Здобувач вищої освіти в цілому добре знає 

основні теоретичні положення програмного 

матеріалу навчальної дисципліни та 

використовує їх для правильного вирішення 

практичних завдань.  

 

Задовільно 

64 – 73 D Здобувач вищої освіти засвоїв основний 

теоретичний матеріал навчальної 

дисципліни, розуміє практичні завдання, має 

пропозиції щодо їхнього вирішення. Проте 

допускає значну кількість неточностей і 

грубих помилок, які може усувати за 

допомогою викладача. 

60 – 63 Е Здобувач вищої освіти має певні знання з 

навчальної дисципліни, володіє основними 

теоретичними положеннями на мінімально 

допустимому рівні, з труднощами пояснює 

вирішення практичних завдань. 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання заліку 

35 – 59 FX Незважаючи на виконання робочої програми 

навчальної дисципліни, відповіді здобувача 

вищої освіти на теоретичні й практичні 

завдання здебільшого є невірними та 

необґрунтованими. Цілісність розуміння 

програмного матеріалу з навчальної 

дисципліни відсутня. 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

0 – 34 F Здобувач вищої освіти повністю не виконав 

вимог робочої програми навчальної 

дисципліни. Його знання на підсумкових 

етапах навчання є фрагментарними. 

Здобувач вищої освіти не допущений до 
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здачі заліку/екзамену. 
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