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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Метою вивчення дисципліни «Методи мікробіологічних та 

вірусологічних досліджень» є надання аспірантам необхідного обсягу знань у 

галузі наукових досліджень та можливостей опанування комплексом знань, 

умінь та навичок, необхідних для застосування у науковій та професійній 

діяльності у сфері лабораторної діагностики інфекційних захворювань тварин 

та птиці (вірусологічних, мікробіологічних досліджень), що забезпечить 

можливість самостійно проводити наукові експериментальні дослідження в 

процесі роботи над дисертацією. 

2.2. Завдання навчальної дисципліни – вивчення морфологічних та 

біологічних властивостей мікроорганізмів; 

     - виявлення ролі мікроорганізмів в розвитку інфекційних 

захворювань; 

     - оволодіння методами мікробіологічної діагностики в клінічній 

практиці; 

     - опанування методами вірусологічних досліджень; 

     - вивчення механізмів імунітету та основних реакцій імунної 

системи; 

     - проведення імунологічного дослідження при патологічних станах, 

викликаних збудниками інфекційних захворювань; 

     - навчити студента необхідним теоретичним знанням й практичним 

умінням застосовувати державні та Міжнародні стандарти щодо організації 

роботи біологічних лабораторій; 

     - оцінювати придатність методик, простежуваність та невизначеність 

одержаних результатів вимірювань; 

     - навчити створенню безпечних умов щодо біологічної безпеки при 

роботі з патогенними біологічними агентами в умовах біологічних 

лабораторій; 

     - привити найважливіші аспекти професійної діяльності спеціалістів 

ветеринарної медицини у забезпеченні біобезпеки та біозахисту у 

ветеринарних біологічних діагностичних лабораторіях.  

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 

спрямована на формування програмних компетентностей: 

ЗК 3. Здатність до абстрактного креативного мислення, виявлення, 

отримання, систематизації, синтезу й аналізу інформації з різних джерел із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності. 

ЗК 4. Здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження на 

сучасному рівні з використанням новітніх інформаційних і комунікаційних 

технологій та дотриманням параметрів безпечної діяльності на основі цілісного 

системного наукового світогляду з використанням знань в області історії і 

філософії науки. 

ЗК 5. Здатність до генерування нових ідей та прийняття обґрунтованих 

рішень для досягнення поставлених цілей. 

СК 1. Здатність визначати комплекс необхідних клінічних, 

інструментальних та лабораторних методів і методик дослідження стану здоров'я 



різних видів і класів тварин за норми та патології у віковому і порівняльному 

аспектах, різних біологічних субстратів тощо з отриманням достовірних 

результатів відповідно до обраної спеціалізації та поставленої мети. 

СК 2. Здатність розуміти призначення та застосовувати необхідне 

професійне обладнання, інструментарій, реактиви тощо, необхідні для 

проведення певних досліджень стану здоров'я тварин, різних біологічних 

субстратів тощо відповідно до обраної спеціалізації з дотриманням правил 

техніки безпеки. 

СК 3. Здатність встановлювати причинно-наслідкові механізми змін 

гомеостазу організму, диференціювати етіологічні фактори, встановлювати їх 

взаємовплив на патогенез захворювань тварин та прогнозувати можливі зміни 

гомеостазу в організмі. 

СК 5. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати 

наукових досліджень, порівнювати їх з результатами інших вітчизняних і 

зарубіжних науковців з обраної спеціалізації спеціальності «Ветеринарна 

медицина», робити обґрунтовані та достовірні висновки, створювати бази даних 

і використовувати інтернет-ресурси. 

СК 11. Здатність  здійснювати фаховий аналіз різних інформаційних 

джерел, авторських методик, конкретних освітніх, наукових та професійних 

матеріалів за обраною спеціалізацією. 

3. Результати навчання 

Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна спрямована на 

формування наступних програмних результатів навчання: 

ПРН 2. Володіти сучасними передовими концептуальними та 

методологічними знаннями і уміннями, необхідними для виконання науково-

дослідницької та/або професійної діяльності за спеціальністю «Ветеринарна 

медицина». 

ПРН 6. Знати принципи організації, форми здійснення навчального 

процесу в сучасних умовах, його наукового, навчально-методичного та 

нормативного забезпечення, опрацювання наукових та інформаційних джерел 

під час підготовки до занять, застосування активних методик викладання. 

ПРН 7. Розуміти шляхи впровадження результатів наукових досліджень з 

ветеринарної медицини у виробництво, навчальний процес та науку. 

ПРН 8. Розуміти особливості структури монографії, наукової статті, 

науково-методичних вказівок та науково-практичних рекомендацій, тез 

доповідей тощо. 

ПРН 11. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження 

з ветеринарної медицини, які приводять до отримання нових знань. 

ПРН 18. Мати досвід роботи в команді, навички міжособистісної  взаємодії. 

ПРН 19. Використовувати сучасні інформаційні та комунікативні 

технології під час спілкування, обміну інформацією, збору, аналізу, оброблення, 

інтерпретації різних джерел з ветеринарної медицини. 

ПРН 20. Здійснювати організацію практичних і лабораторних досліджень з 

ветеринарної медицини відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони 

праці.                      



4. Передумови для вивчення дисципліни 

Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: ветеринарна мікробіологія, 

ветеринарна вірусологія.                           

5. Програма навчальної дисципліни 

                                           ЛЕКЦІЇ 

Модуль 1. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА    БАКТЕРІОЗІВ 

ТВАРИН 

Тема 1. Лекція 1. Правила організації роботи в ветеринарних 

лабораторіях. Техніка безпеки і міри запобігання зараженню людей 

збудниками хвороб. Відбір проб і транспортування матеріалу для 

лабораторних досліджень.  

Тема 2. Лекція 2. Бактеріологічні та мікробіологічні дослідження. 

Техніка культивування бактерій і грибів. Мікроскопічні дослідження ( в 

темному полі, фазово-контрастна і аноптральна мікроскопія, люмінесцентна, 

електронна). Визначення чутливості, стійкості і толерантності 

мікроорганізмів до антибіотиків та хіміотерапевтичних препаратів методом 

серійних розведень, диско-дифузним методом, з застосуванням поживних 

середовищ. 

Лекція 3. Лабораторна діагностика патогенних коків, мікозів та 

мікотоксикозів. Діагностика сибірки. Лабораторна діагностика клостридіозів.  

Тема 3. Лекція 4. Методи культивування аеробів, анаеробів, тривалого 

зберігання мікроорганізмів. Біологічні проби, застосування ІФА, ПЛР, РМА, 

РІД в діагностиці хвороб тварин.  

Лекція 5. Лабораторна діагностика бруцельозу, туберкульозу, 

паратуберкульозу, лептоспірозу, пастерельозу.  

Модуль 2. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ВІРОЗІВ ТВАРИН 

Тема 4. Лекція 6. Використання імунологічних та вірусологічних 

методів в лабораторній діагностиці. Техніка виділення та культивування 

вірусів на лабораторних тваринах, в культурі клітин, курячих ембріонах, 

індикація (знаходження) вірусів в культурі клітин, використання 

діагностичних імунологічних тестів (РА, РАП, РНГА, РП, РДП, РІД, РН, РГА, 

РТГА, РЗК, методи імунофлюоресценції, імуноелектрофорезу, радіоімунного 

аналізу, ІФА, ПЛР).  

Лекція 7. Лабораторна діагностика інфекційних хвороб тварин вірусної 

природи. Виділення вірусів на чутливих біологічних об’єктах. Віруси, що 

містять ДНК. Родина Herpesviridae. Лабораторна діагностика хвороби 

Ауески, інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби, ринопневмонії 

коней, катаральної лихоманки ВРХ, хвороби Марека, інфекційного 

ларинготрахеїту птиці. Родина Poxviridae, Adenoviridae. Діагностика віспи 

овець, птахів, свиней, корів; міксоматозу та фіброматозу кролів; 

аденовірусної інфекції ВРХ, коней, овець, кіз, свиней та птиці, інфекційного 

гепатиту собак, ССЯ. Родина собак, панлейкопенії котів, парвовірусної 

інфекції свиней, парвовірусної інфекції ВРХ, вірусного ентериту норок, 

ентериту гусей та алеутської хвороби норок, АЧС. 
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