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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна форма 

здобуття освіти 

(ДФЗО) 

2-й семестр  

Кількість кредитів/годин 5,0/150 

Усього годин аудиторної роботи 48 

у т.ч.:  

  лекційні заняття, год. 16 

 лабораторні заняття, год 32 

Усього годин самостійної роботи 102 

Вид семестрового контролю Екзамен 

 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі:  

для денної форми навчання – 32 %. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Лабораторна діагностика вірусних хвороб» 

є сучасні методи лабораторної діагностики актуальних для ветеринарної практики вірусних 

хвороб тварин. 

Мета навчальної дисципліни «Лабораторна діагностика вірусних хвороб» – пізнання 

етіології, патогенезу та методів лабораторної діагностики вірусних хвороб тварин. Навчальна 

дисципліна «Лабораторна діагностика вірусних хвороб» забезпечує формування фундаменту 

лікаря ветеринарної медицини як інфекціоніста-діагноста. 

Вивчення навчальної дисципліни «Лабораторна діагностика вірусних хвороб» ґрунтується 

на таких засвоєних навчальних дисциплінах:  

ОК 16. Ветеринарна мікробіологія та імунологія 

ОК 18. Ветеринарна вірусологія 

ОК Лабораторна діагностика бактеріальних хвороб 

Здобуті знання з навчальної дисципліни «Лабораторна діагностика вірусних хвороб» є 

основою для вивчення наступних навчальних дисциплін:  

ОК 29. Епізоотологія та інфекційні хвороби 

 

2.2.Завдання навчальної дисципліни (ЗК, СК(ФК)) 

Вивчення навчальної дисципліни «Лабораторна діагностика вірусних хвороб» передбачає 

формування у студентів необхідних компетентностей:  

 загальні компетентності:  
здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу (ЗК1);  

здатність до пошуку, оброблення інформації з різних джерел (ЗК2); 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК3); 

знання та розуміння предметної області та розуміння професії (ЗК4); 

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК5); 

здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК6);   

навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК7); 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні, приймати обґрунтовані рішення, 
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оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК8); 

здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з експертами з інших галузей) (ЗК9);. 

здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК10); 

визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків (ЗК11); 

  прагнення до збереження довкілля (ЗК12). 

 

 спеціальні (фахові) компетентності: 
здатність розуміти та встановлювати особливості будови і функціонування клітин, тканин, 

органів, їх систем та апаратів організму тварин (СК1); 

здатність використовувати інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, лабораторне 

обладнання та інші технічні засоби для проведення необхідних маніпуляцій під час виконання 

професійної діяльності (СК2); 

здатність дотримуватися правил охорони праці, асептики та антисептики під час здійснення 

фахової діяльності (СК3); 

здатність проводити відбір, пакування, фіксування і пересилання проб біологічного 

матеріалу для лабораторних досліджень (СК6); 

здатність володіти знаннями з біобезпеки, біоетики та добробуту тварин (СК11). 

 

2.3. Програмні результати навчання (ПРН) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Лабораторна діагностика вірусних хвороб» 

здобувач вищої освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 

володіти знаннями будови органів, їхніх систем і апаратів та всього організму загалом на 

макро-, мікро- і субмікроскопічному рівнях, знати функцію, топографію, визначати видову та 

вікову приналежність органів, їхніх систем та апаратів за умов норми та патології (ПРН1); 

володіти знаннями етіології та патогенезу хвороб тварин, чинних нормативно-правових 

актів, що стосуються цього виду професійної діяльності, знати найсучасніші способи та методи 

лабораторних досліджень (ПРН6); 

знати особливості захисту населення від небезпечних патогенів; знати процеси 

виробництва біотехнологічної продукції; володіти методиками ідентифікації небезпек, 

класифікації джерел небезпечних впливів (ПРН11); 

знати принципи і особливості використання спеціалізованих програмних засобів  (ПРН19). 
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

Назви розділів 

Кількість годин 
денна форма здобуття освіти 

(ДФЗО) 

усього 
у тому числі 

лекції лаб. с. р. 
1 2 3 4 5 

Розділ 1. Методи лабораторної діагностики вірусних хвороб тварин 

Тема 1. Віруси в інфекційній патології тварин і людини та 
сучасні методи лабораторної діагностики вірусних хвороб. 

42 2 10 30 

Разом за розділом 1 42 2 10 30 

Розділ 2. Лабораторна діагностика вірусних хвороб, 

спільних для різних видів тварин, великої і дрібної рогатої худоби  

Тема 1. Етіологія та лабораторна діагностика вірусних 
хвороб, спільних для різних видів тварин, великої і дрібної 

рогатої худоби: везикулярний стоматит, нодулярний 
дерматит, злоякісна катаральна гарячка, блутанг, 
контагіозна ектима. 

16 2 4 10 

Разом за розділом 2 16 2 4 10 

Розділ 3. Лабораторна діагностика вірусних хвороб свиней і коней 

Тема 1. Етіологія та лабораторна діагностика вірусних 
хвороб свиней: респіраторно-репродуктивний синдром, 
парвовірусна інфекція, везикулярна хвороба, везикулярна 
екзантема, енцефаломіокардит. 

16 2 4 10 

Тема 2. Етіологія та лабораторна діагностика вірусних 
хвороб коней: грип, вірусний артеріїт, інфекційний 
енцефаломієліт коней. 

8 2 2 4 

Разом за розділом 3 24 4 6 14 

Розділ 4. Лабораторна діагностика вірусних хвороб собак і котів  
Тема 1. Етіологія та лабораторна діагностика вірусних 
хвороб собак: парвовірусна інфекція, коронавірусна 

інфекція, аденовірусна інфекція, грип, парагрип. 

10 2 2 6 

Тема 2. Етіологія та лабораторна діагностика вірусних 
хвороб котів: інфекційний ринотрахеїт, каліцівіроз, 

панлейкопенія, інфекційний перитоніт, лейкемія, 
імунодефіцит. 

16 2 4 10 

Разом за розділом 4 26 4 6 16 

Розділ 5. Лабораторна діагностика вірусних хвороб птиці та риб 

Тема 1. Етіологія та лабораторна діагностика вірусних 
хвороб птиці: інфекційний ларинготрахеїт, синдром 
зниження несучості, реовірусна інфекція, інфекційний 
енцефаломієліт, інфекційна бурсальна хвороба, 

інфекційна анемія. 

16 2 4 10 

Тема 2. Етіологія та лабораторна діагностика вірусних 
хвороб риб: весняної віремії коропів, вірусної гeмopaгічної 

септицемії, інфекційного некрозу гематопоетичної 
тканини, інфекційного панкреатичного некрозу лососевих 
та інфекційної анемії лососевих.  

14 – – 14 

Разом за розділом 5 30 2 4 24 
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1 2 3 4 5 

Розділ 6. Лабораторна діагностика пріонних інфекцій 

Тема 1. Етіологія та лабораторна діагностика пріонних 
інфекцій: скрепі, губчастоподібна енцефалопатія великої 

рогатої худоби, трансмісивна енцефалопатія норок. 

12 2 2 8 

Разом за розділом 6 12 2 2 8 

Усього годин 150 16 32 102 

 

 

3.2. Лекційні заняття 

 

№ з/п Назви тем та їхній короткий зміст  

Кількість 

годин 

ДФЗО 

1 2 3 

Розділ 1. Лабораторна діагностика вірусних хвороб,  

спільних для різних видів тварин, великої і дрібної рогатої худоби  

1 Тема: «Віруси в інфекційній патології тварин і людини та сучасні 

методи лабораторної діагностики вірусних хвороб» 

Віруси – облігатні внутрішньоклітинні генетичні паразити, їхні 

фундаментальні властивості. Особливо небезпечні вірусні хвороби 

тварин. Групи вірусів, патогенних для людини. Спільність збудників 

вірусних інфекцій тварин і людини. Персистенція вірусів. Тератогенні 

та онкогенні властивості вірусів. Емерджентні вірусні інфекції.  

Методи лабораторної діагностики вірусних хвороб тварин: експресні, 

вірусологічні та методи серологічної (ретроспективної) діагностики. 

РІФ, ІФА, РІА та ІХА як високочутливі експрес-методи лабораторної 

діагностики. Молекулярно-генетичні методи діагностики: метод ДНК-

зондів і ПЛР. Виділення вірусів на чутливих тест-об’єктах. Культура 

клітин як найдосконаліша біологічна система для культивування 

вірусів. Розробка й удосконалення діагностикумів для ідентифікації 

вірусів та антитіл. Особливості лабораторної діагностики асоційованих 

вірусних інфекцій тварин. 

2 

2 Тема: «Етіологія та лабораторна діагностика везикулярного 

стоматиту, нодулярного дерматиту, злоякісної катаральної 

гарячки, блутангу та контагіозної ектими овець і кіз» 

Таксономічне положення вірусів; структура та хімічний склад; 

антигенні та гемаглютинувальні властивості; особливості репродукції; 

культивування, патогенність і тропізм; джерела і шляхи передавання 

збудників інфекцій; патогенез; клінічні ознаки хвороб і 

патологоанатомічні зміни; лабораторна діагностика. 

2 

Розділ 2. Лабораторна діагностика вірусних хвороб свиней і коней 

3 Тема: «Етіологія та лабораторна діагностика респіраторно-

репродуктивного синдрому, парвовірусної інфекції, везикулярної 

хвороби, везикулярної екзантеми та енцефаломіокардиту свиней» 

Таксономічне положення вірусів; структура та хімічний склад; 

антигенні та гемаглютинувальні властивості; особливості репродукції; 

культивування, патогенність і тропізм; джерела і шляхи передавання 

збудників інфекцій; патогенез; клінічні ознаки хвороб і 

патологоанатомічні зміни; лабораторна діагностика. 

2 
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1 2 3 

4 Тема: «Етіологія та лабораторна діагностика грипу, вірусного 

артеріїту та інфекційного енцефаломієліту коней» 

Таксономічне положення вірусів; структура та хімічний склад; 

антигенні та гемаглютинувальні властивості; особливості репродукції; 

культивування, патогенність і тропізм; джерела і шляхи передавання 

збудників інфекцій; клінічні ознаки хвороб і патологоанатомічні зміни; 

патогенез; лабораторна діагностика. 

2 

Розділ 3. Лабораторна діагностика вірусних хвороб собак і котів  

5 Тема: «Етіологія та лабораторна діагностика парвовірусної, 

коронавірусної та аденовірусної інфекцій, грипу і парагрипу 

собак»   

Таксономічне положення вірусів; структура та хімічний склад; 

антигенні та гемаглютинувальні властивості; особливості репродукції; 

культивування, патогенність і тропізм; джерела і шляхи передавання 

збудників інфекцій; патогенез; клінічні ознаки хвороб і 

патологоанатомічні зміни; лабораторна діагностика. 

2 

6 Тема: «Етіологія та лабораторна діагностика інфекційного 

ринотрахеїту, каліцівірозу, панлейкопенії, інфекційного 

перитоніту, лейкемії та імунодефіциту котів» 

Таксономічне положення вірусів; структура та хімічний склад; 

антигенні та гемаглютинувальні властивості; особливості репродукції; 

культивування, патогенність і тропізм; джерела і шляхи передавання 

збудників інфекцій; патогенез; клінічні ознаки хвороб і 

патологоанатомічні зміни; лабораторна діагностика. 

2 

Розділ 4. Лабораторна діагностика вірусних хвороб птиці та риб  

7 Тема: «Етіологія та лабораторна діагностика інфекційного 

ларинготрахеїту, синдрому зниження несучості, реовірусної 

інфекції птиці, інфекційної бурсальної хвороби, інфекційного 

енцефаломієліту та інфекційної анемії птиці» 

Таксономічне положення вірусів; структура та хімічний склад; 

антигенні та гемаглютинувальні властивості; особливості репродукції; 
культивування, патогенність і тропізм; джерела і шляхи передавання 

збудників інфекцій; патогенез; клінічні ознаки хвороб і 

патологоанатомічні зміни; лабораторна діагностика. 

2 

8 Тема: «Етіологія та лабораторна діагностика пріонних інфекцій: 

скрепі, губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби, 

трансмісивної енцефалопатії норок» 
Природа пріонів. Пріони – збудники трансмісивних губкоподібних 

енцефалопатій тварин і людини. Характеристика пріонів: морфологія, 

хімічний склад, репродукція; стійкість до фізико-хімічних факторів; 

механізм передавання; патогенез; клінічні ознаки хвороб і 

патологоанатомічні зміни. лабораторна діагностика. 

2 

Усього годин 16 
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3.3. Лабораторні заняття 

 

№ з/п Назви тем та їхній короткий зміст 

Кількість 

годин 

ДФЗО 

1 2 3 

Розділ 1. Методи лабораторної діагностики вірусних хвороб тварин 

1 Тема: «Організація та обладнання вірусологічних лабораторій» 

Організація лабораторної діагностики вірусних хвороб тварин згідно з 

вимогами GMP. Класифікація вірусів за ступенем біологічної небезпеки. 

Типи вірусологічних лабораторій Техніка безпеки і правила роботи з 

вірусовмісним матеріалом. Дезінфекція та стерилізація у вірусологічних 

лабораторіях. Джерела, причини та шляхи зараження персоналу 

вірусологічних лабораторій. Облік і зберігання вірусів у лабораторії. 

2 

2 Тема: «Сучасні методи лабораторної діагностики вірусних хвороб 

тварин: експресні, вірусологічні та ретроспективні» 

Етапи постановки діагнозу на вірусні хвороби тварин: клініко-

епізоотологічна і лабораторна діагностика. Вимоги за відбору 

патологічного матеріалу від хворих і загиблих тварин та підготовка його 

до лабораторного дослідження. Методи лабораторної діагностики 

вірусних хвороб тварин: експрес-методи, вірусологічні методи (ізоляція, 

індикація та ідентифікація вірусу) та методи серологічної 

(ретроспективної) діагностики. 

2 

3 Тема: «Експрес-методи лабораторної діагностики вірусних хвороб 

тварин» 

Експрес-методи індикації вірусів у досліджуваному матеріалі: виявлення 

віріонів вірусів методом світлової, електронної та імуноелектронної 

мікроскопії; виявлення внутрішньоклітинних тілець-включень вірусів; 

виявлення вірусних нуклеїнових кислот методом ДНК-зондів і у ПЛР. 

2 

4 Тема: «Вірусологічні методи лабораторної діагностики вірусних 

хвороб тварин» 

Виділення вірусів у чутливих тест-об’єктах – лабораторних тваринах, 

курячих ембріонах і культурах клітин та методи індикації вірусів.  

2 

5 Тема: «Серологічні методи лабораторної діагностики вірусних 

хвороб тварин» 

Загальні принципи серологічних реакцій та їхнє значення в лабораторній 

діагностиці вірусних хвороб тварин. Суть серологічних реакцій: РН, 

РГГА, РНГА, РГГАд, РЗК, РДП, РІФ, ІФА, ІХА.  

2 

Розділ 2. Лабораторна діагностика вірусних хвороб, 

спільних для різних видів тварин, великої і дрібної рогатої худоби  

6 Тема: «Лабораторна діагностика везикулярного стоматиту, 

нодулярного дерматиту і злоякісної катаральної гарячки» 

Характеристика збудників і клініко-епізоотологічні дані хвороб. 

Постановка попереднього діагнозу. Відбір патологічного матеріалу від 

хворих і загиблих тварин. Лабораторна діагностика: експрес-методи, 

вірусологічні методи (ізоляція, індикація та ідентифікація вірусу) і 

методи ретроспективної діагностики. Диференціальна діагностика.  

2 
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1 2 3 

7 Тема: «Лабораторна діагностика блутангу і контагіозної ектими 

овець і кіз» 

Характеристика збудників і клініко-епізоотологічні дані хвороб. 

Постановка попереднього діагнозу. Відбір патологічного матеріалу від 

хворих і загиблих тварин. Лабораторна діагностика: експрес-методи, 

вірусологічні методи (ізоляція, індикація та ідентифікація вірусу) і 

методи ретроспективної діагностики. Диференціальна діагностика.  

2 

Розділ 3. Лабораторна діагностика вірусних хвороб свиней і коней 

8 Тема: «Лабораторна діагностика респіраторно-репродуктивного 

синдрому і парвовірусної інфекції свиней» 

Характеристика збудників і клініко-епізоотологічні дані хвороб. 

Постановка попереднього діагнозу. Відбір патологічного матеріалу від 

хворих і загиблих тварин. Лабораторна діагностика: експрес-методи, 

вірусологічні методи (ізоляція, індикація та ідентифікація вірусу) і 

методи ретроспективної діагностики. Диференціальна діагностика.  

2 

9 Тема: «Лабораторна діагностика везикулярної хвороби, 

везикулярної екзантеми та енцефаломіокардиту свиней» 

Характеристика збудників і клініко-епізоотологічні дані хвороб. 

Постановка попереднього діагнозу. Відбір патологічного матеріалу від 

хворих і загиблих тварин. Лабораторна діагностика: експрес-методи, 

вірусологічні методи (ізоляція, індикація та ідентифікація вірусу) і 

методи ретроспективної діагностики. Диференціальна діагностика.  

2 

10 Тема: «Лабораторна діагностика грипу, вірусного артеріїту та 

інфекційного енцефаломієліту коней » 
Характеристика збудників і клініко-епізоотологічні дані хвороб. 

Постановка попереднього діагнозу. Відбір патологічного матеріалу від 

хворих і загиблих тварин. Лабораторна діагностика: експрес-методи, 

вірусологічні методи (ізоляція, індикація та ідентифікація вірусу) і 

методи ретроспективної діагностики. Диференціальна діагностика.  

2 

Розділ 4. Лабораторна діагностика вірусних хвороб собак і котів  

11 Тема: «Лабораторна діагностика парвовірусної, коронавірусної та 

аденовірусної інфекцій, грипу і парагрипу собак» 

Характеристика збудників і клініко-епізоотологічні дані хвороб. 

Постановка попереднього діагнозу. Відбір патологічного матеріалу від 

хворих і загиблих тварин. Лабораторна діагностика: експрес-методи, 

вірусологічні методи (ізоляція, індикація та ідентифікація вірусу) і 

методи ретроспективної діагностики. Диференціальна діагностика. 

Диференціальна діагностика. 

2 

12 Тема: «Лабораторна діагностика інфекційного ринотрахеїту, 

каліцівірозу і панлейкопенії котів» 

Характеристика збудників і клініко-епізоотологічні дані хвороб. 

Постановка попереднього діагнозу. Відбір патологічного матеріалу від 

хворих і загиблих тварин. Лабораторна діагностика: експрес-методи, 

вірусологічні методи (ізоляція, індикація та ідентифікація вірусу) і 

методи ретроспективної діагностики. Диференціальна діагностика.  

2 
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13 Тема: «Лабораторна діагностика інфекційного перитоніту, лейкемії 

та імунодефіциту котів» 

Характеристика збудників і клініко-епізоотологічні дані хвороб. 

Постановка попереднього діагнозу. Відбір патологічного матеріалу від 

хворих і загиблих тварин. Лабораторна діагностика: експрес-методи, 

вірусологічні методи (ізоляція, індикація та ідентифікація вірусу) і 

методи ретроспективної діагностики. Диференціальна діагностика. 

2 

Розділ 5. Лабораторна діагностика вірусних хвороб птиці та риб 

14 Тема: «Лабораторна діагностика інфекційного ларинготрахеїту, 

синдрому зниження несучості та реовірусної інфекції птиці» 

Характеристика збудників і клініко-епізоотологічні дані хвороб. 

Постановка попереднього діагнозу. Відбір патологічного матеріалу від 

хворих і загиблих тварин. Лабораторна діагностика: експрес-методи, 

вірусологічні методи (ізоляція, індикація та ідентифікація вірусу) і 

методи ретроспективної діагностики. Диференціальна діагностика. 

2 

15 Тема: «Лабораторна діагностика інфекційного енцефаломієліту, 

інфекційної бурсальної хвороби та інфекційної анемі птиції» 

Характеристика збудників і клініко-епізоотологічні дані хвороб. 

Постановка попереднього діагнозу. Відбір патологічного матеріалу від 

хворих і загиблих тварин. Лабораторна діагностика: експрес-методи, 

вірусологічні методи (ізоляція, індикація та ідентифікація вірусу) і 

методи ретроспективної діагностики. Диференціальна діагностика.  

2 

Розділ 6. Лабораторна діагностика пріонних інфекцій 

16 Тема: «Лабораторна діагностика скрепі, губчастоподібної 

енцефалопатії великої рогатої худоби і трансмісивної енцефалопатії 

норок» 

Характеристика збудників і клініко-епізоотологічні дані хвороб. 

Постановка попереднього діагнозу. Відбір патологічного матеріалу від 

загиблих і вимушено забитих тварин. Лабораторна діагностика: 

гістопатологічний метод, електронно-мікроскопічний метод виявлення 

САФ, ІФА (гістохімічний, твердофазний). Диференціальна діагностика. 

2 

Усього годин 32 

 

 

3.4. Самостійна робота 

 

№ з/п Назви тем та їхній короткий зміст 

Кількість 

годин 

ДФЗО 

1 2 3 

1 Тема: «Молекулярно-генетичні методи лабораторної діагностики 

вірусних хвороб тварин» 

Суть методу ДНК-зондів і ПЛР. Виділення з досліджуваного матеріалу 

нуклеїнових кислот. Етапи індикації вірусних нуклеїнових кислот 

методом ДНК-зондів і у ПЛР. Облік та інтерпретація результатів. Тест-

системи, які використовуються для молекулярно-генетичної діагностики. 

6 

 

 

 



11 

  

1 2 3 

2 Тема: «Серологічні методи лабораторної діагностики вірусних хвороб 

тварин» 

Серологічні реакції: РН, РГГА, РНГА, РГГАд, РЗК, РДП, РІФ, ІФА, ІХА. 

Компоненти і методика постановки серологічних реакцій для 

ідентифікації вірусів і специфічних антитіл, облік та інтерпретація 

результатів. Біофабричні набори діагностикумів. 

14 

3 Тема: «Етіологія та лабораторна діагностика вірусних хвороб риб» 

Збудники весняної віремії коропів, вірусної гeмopaгічної септицемії, 

інфекційного некрозу гематопоетичної тканини, інфекційного 

панкреатичного некрозу лососевих, інфекційної анемії лососевих. 

Таксономічне положення вірусів; структура та хімічний склад; 

особливості репродукції; культивування, патогенність і тропізм; джерела 

і шляхи передавання збудників інфекції; патогенез, клінічні ознаки 

хвороб і патологоанатомічні зміни. Постановка попереднього діагнозу. 

Відбір патологічного матеріалу від хворих і загиблих тварин. 

Лабораторна діагностика: вірусологічні методи (ізоляція, індикація та 

ідентифікація вірусу). Диференціальна діагностика. 

10 

4 Підготовка до навчальних занять і контрольних заходів  72 

Усього годин 102 
 

 

 

4. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання виконується за бажанням здобувача вищої освіти з метою 

покращення балу поточного контролю на основі аналітичного огляду відповідних джерел 

літератури у вигляді написання рефератів із таких тем:  

1. Сучасні методи лабораторної діагностики вірусних хвороб тварин. 

2. Експрес-методи ідентифікації вірусів у патологічному матеріалі від хворих і загиблих 

тварин. 

3. Молекулярно-генетичні методи лабораторної діагностики вірусних хвороб тварин. 

4. Серологічні реакції за лабораторної діагностики вірусних хвороб тварин. 

5. Діагностичні тест-системи за лабораторної діагностики вірусних хвороб тварин в 

Україні. 

6. Етіологія та лабораторна діагностика вірусних хвороб великої рогатої худоби 

7. Етіологія та лабораторна діагностика вірусних хвороб дрібної рогатої худоби.  

8. Етіологія та лабораторна діагностика вірусних хвороб свиней.  

9. Етіологія та лабораторна діагностика вірусних хвороб коней.  

10. Етіологія та лабораторна діагностика вірусних хвороб собак. 

11. Етіологія та лабораторна діагностика вірусних хвороб котів. 

12. Етіологія та лабораторна діагностика вірусних хвороб риб. 

13. Етіологія та лабораторна діагностика пріонних інфекцій тварин. 

 

5. Методи навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Лабораторна діагностика вірусних хвороб» 

проводиться за допомогою наступних методів:  

 викладання лекційного матеріалу;  

 використання навчального наочного матеріалу  

(таблиці, набори діагностичних препаратів, лабораторне устаткування);  

 використання мультимедійних засобів;  

 розв’язування діагностичних завдань;  

 проведення лабораторних досліджень, інтерпретація та оцінка отриманих результатів;  
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 науково-дослідна робота;  

 самостійна робота здобувачів вищої освіти.  

Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:  

 лекції;  

 лабораторні заняття;  

 самостійна робота здобувачів вищої освіти.  

Головна мета лекційного курсу – оволодіння теоретичними основами спеціальної 

ветеринарної вірусології з метою розвитку в здобувачів вищої освіти наукового мислення та 

його використання в постановці діагнозу на вірусні хвороби тварин. 

Лабораторні заняття за методикою організації є практично-орієнтованими та 

передбачають:  

 вивчення методів лабораторної діагностики вірусних хвороб тварин, складання плану 

лабораторного дослідження за підозри конкретної вірусної хвороби; 

 засвоєння правил відбору патологічного матеріалу від хворих і загиблих тварин та його 

підготовки для лабораторного дослідження; 

 засвоєння методів швидкої індикації вірусів безпосередньо в патматеріалі, ізоляції вірусів на 

чутливих лабораторних об’єктах, серологічної ідентифікації вірусів та специфічних антитіл;  

 аналіз та узагальнення результатів лабораторного дослідження і постановка діагнозу на 

вірусну хворобу.  

На лабораторних заняттях практикується тестовий контроль, усне опитування, вирішення 

діагностичних завдань. Екзаменаційні білети включають тестові, описові питання та 

діагностичні завдання, які показують рівень теоретичної та практичної підготовки студентів як 

майбутніх лікарів ветеринарної медицини. 
 

6. Методи контролю 

Успішність здобувачів вищої освіти оцінюється шляхом проведення поточного та 

екзаменаційного контролю. 

Поточний контроль проводиться на лабораторних заняттях упродовж семестру у вигляді 

тестування, усного опитування і розв’язання діагностичних завдань.  

До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види робіт, 

передбачені навчальною програмою. Варіанти екзаменаційних робіт включають тестові та 

описові запитання. 

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти  

(за національною системою) 

 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач вищої освіти упродовж 

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») (табл. 1). Наприкінці 

семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих здобувачем вищої 

освіти оцінок із наступним переведенням його у бали за формулою:  
                                         50 × САЗ 

ПК =  ――――――――― ,  де: 
5 

САЗ – середнє арифметичне значення усіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок  

(з точністю до 0,01); 

5 – максимально можливе САЗ. 
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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. 

Переведення підсумкових рейтингових оцінок із навчальної дисципліни, виражених у 

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

здійснюється відповідно до таблиці 2 і заноситься в додаток до диплому фахівця. 
 

Таблиця 2. Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

під час екзамену 

Оцінка 

За 100-

бальною 

шкалою 

За 

шкалою 

ECTS 

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 гарні 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.  
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1 2 3 4 

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 

екзамену 

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 здачі екзамену. 

 

8. Методичне забезпечення 
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ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2022. 71 с. 
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освіта, 2005. 208 с. 
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навч. посіб. Київ : ЦП Компринт, 2017. 451 с. 

 

Допоміжна: 
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2. Калініна О. С., Панікар І. І., Скибіцький В. Г. Ветеринарна вірусологія : підручник. 2-ге 

вид., перероб. і доп. Київ : Нічлава, 2015. 262 с. 

3. Козловська Г. В., Калініна О. С., Скибіцький В. Г. Ветеринарно-санітарна вірусологія : навч. 

посіб. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2022. 256 с. 

4. Скибіцький В. Г., Калініна О. С., Козловська Г. В. Ветеринарно-санітарна вірусологія : 
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5. Скибіцький В. Г., Ташута С. Г., Козловська Г. В., Калініна О. С. Інфекціологія вірозів 
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10. Інформаційні ресурси 
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2. Скибіцький В. Г., Козловська Г. В. Лабораторна діагностика вірусних хвороб тварин. Курс 

лекцій для студентів, що навчаються за магістерською програмою «Вірусологія у 

ветеринарній медицині» Київ, 2010. Електронний ресурс : https://vdoc.pub/documents/-
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