
 

АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ СУДОВОЇ ВЕТЕРИНАРІЇ» 

 Загальна кількість годин та кредитів становить 108 годин 3 кредити 

ЄКТС 

 Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти 
– обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Основи судової ветеринарії» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр» 

спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». 

 Мета навчальної дисципліни: засвоєння знань з процесуальної 

частини судової ветеринарії, судово-ветеринарної танатології, судової 

деонтології. 

Завдання навчальної дисципліни: вивчити основи судово-ветеринарної 

експертизи, щоб навчити студентів факультету ветеринарної медицини 

основним етапам проведення судового дослідження, а саме: призначення 

судової експертизи ветеринарних об’єктів; порядку і методики проведення 

судово-ветеринарної експертизи; вимог щодо оформлення заключення судово-

ветеринарної експертизи; окремих питань судової деонтології. 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття про судову експертизу.  

Тема 2. Судово-ветеринарна танатологія. 

Тема 3. Судово-ветеринарна деонтологія. 

 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

2. Здатність до пошуку, оброблення інформації з різних джерел. 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, приймати 

обґрунтовані рішення, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

7. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

8. Прагнення до збереження довкілля. 

 

Спеціальні предметні компетентності: 
1) здатність володіти методиками патолого-анатомічної діагностики; 

2) здатність проводити відбір, пакування, фіксування і пересилання проб 

біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; 

3) здатність організовувати, проводити і аналізувати лабораторні та спеціальні 

діагностичні дослідження; 

4) здатність використовувати знання і практичні навички для встановлення 

причин загибелі (захворювання) тварин, умов та супутніх факторів що призвели 



до вище зазначених наслідків (внаслідок порушення умов утримання, 

ветеринарно-санітарних заходів тощо);  

5) здатність проводити судово-ветеринарну експертизу; 

6) здатність оберігати довкілля від забруднення відходами тваринництва, а 

також матеріалами та засобами ветеринарного  призначення; 

7) здатність організовувати, здійснювати і контролювати документообіг та 

документообіг під час здійснення професійної діяльності. 

 

Результати навчання: 

1) застосовувати основи судово-ветеринарної танатології на практиці, 

визначати зажиттєвість і давність пошкоджень; 

2) застосовувати на практиці основні етапи судово-ветеринарної експертизи 

трупа;  

3) проводити дослідження та опис ушкоджень, встановлювати причини смерті 

за пошкоджень; 

4) оформлювати документально результати судово-ветеринарної експертизи 

трупа. 

5) визначати особливості функціонування, патоморфологічні зміни в органах і 

системах організму за різного фізіологічного стану тварини; 

6) установлювати зв'язок між клінічними проявами захворювання та 

результатами лабораторних досліджень; 

7) пояснювати сутність та динаміку розвитку фізіологічних процесів, які 

виникають в організмі тварин під впливом факторів зовнішнього середовища, 

дії інфекційних агентів, хірургічних та акушерсько-гінекологічних втручань; 

8) формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів 

утримання, годівлі, профілактики заразних і незаразних хвороб та лікування 

тварин, виробничих і технологічних процесах, запроваджених у підприємствах. 

 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Основи судової ветеринарії» є лекції, лабораторні заняття та самостійна 

робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 
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