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ВСТУП 
Навчальна дисципліна “Паразитологія і гельмінтологія” 

займає важливе місце серед біологічних дисциплін, оскільки 
вивчає паразитів у всій складності та різноманітності їх 
взаємовідносин з хазяями та довкіллям, а також хвороби, які 
вони викликають у рослин, тварин, людини і заходи 
боротьби з ними. 

Метою курсу є засвоєння студентами знань про 
особливості будови та життєдіяльності, поширення, 
різноманітність та практичне значення в природі та житті 
людини паразитичних тварин. 

Завдання дисципліни − забезпечити студентів знаннями 
загальних питань паразитології та гельмінтології, а також 
уміннями застосувати свої знання для вирішення науково-
дослідницьких та прикладних завдань. 

Лабораторні роботи мають велике значення при 
вивченні паразитології і гельмінтології і поглиблюють 
лекційний курс. Саме на таких заняттях відбувається 
знайомство з конкретними паразитичними організмами, 
розглядаються особливості їх будови. 

Кожне лабораторне заняття включає перелік 
теоретичних питань, основних термінів та понять теми, опис 
практичної частини роботи. 

Робочий зошит з паразитології і гельмінтології 
полегшить роботу студентів, вивільнить час для теоретичної 
підготовки. З метою недопущення помилок запропоновані 
малюнки паразитичних організмів і схеми їх життєвих 
циклів. Заповнення таблиць сприятиме глибшому 
усвідомленню, узагальненню вивченого матеріалу. Тестові 
завдання дозволять студентам самостійно контролювати 
рівень своїх знань. В робочому зошиті наведено також 
перелік питань до заліку, що допоможе акцентувати увагу на 
основоположних питаннях курсу. 

 


