АНОТАЦІЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Правові аспекти судової ветеринарії»
Загальна кількість годин та кредитів становить 120 годин 4 кредити
ЄКТС
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти
– вибіркова.
Програма навчальної дисципліни «Правові аспекти судової ветеринарії»
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів
вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина».
Мета навчальної дисципліни: надати поглиблені знань з питань
процесуальної частини судової ветеринарії, судової ветеринарно-санітарної
експертизи, судової токсикології.
Завдання навчальної дисципліни: надати організаційні та процесуальні
основи судово-ветеринарної експертизи в Україні з наведенням основних етапів
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; наведення основ судово-ветеринарної експертизи, щоб навчити
магістрів складати заключення про придатність в їжу сировини тваринницького
походження у ветеринарно-санітарному відношенні.
Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Процесуальні та організаційні положення про СЕ в Україні.
Тема 2. Судова ветеринарно-санітарна експертиза.
Тема 3. Судова токсикологія. Мікроскопічна ідентифікація кормів та кормових
добавок.
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 використовувати знання і практичні навички для вирішення
проблемних ситуацій з питань правового регулювання ветеринарних послуг.
2. Здатність проводити судово-ветеринарну експертизу продуктів харчування
тваринного походження.
3. Здатність проводити судово-ветеринарну експертизу кормів і кормових
добавок
4. Здатність дотримуватися правил охорони праці, асептики та антисептики під
час здійснення фахової діяльності.

5. Здатність проводити відбір, пакування, фіксування і пересилання проб
біологічного матеріалу для лабораторних досліджень.
6. Здатність організовувати, проводити і аналізувати лабораторні та спеціальні
діагностичні дослідження.
7. Здатність оберігати довкілля від забруднення відходами тваринництва, а
також матеріалами та засобами ветеринарного призначення.
8. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність серед фахівців, працівників
галузі та населення.
Результати навчання:
1) розуміти основи процесуальної та організаційної частини судововетеринарної експертизи в Україні;
2) демонструвати розуміння матеріальних основ мікроструктурного аналізу
напівфабрикатів м'ясних та м'ясо-рослинних, фаршута ковбасних виробів;
3) користуватись знанням основних аспектів виявлення порушень технології
вироблення та фальсифікацій варених та нкапівкопчених ковбасних виробів
гістологічними методами дослідження;
4) застосовувати на практиці основи процесуальної та організаційної частини
судово-ветеринарної експертизи;
5) проводити мікроструктурний аналіз складових напівфабрикатів м'ясних та
м'ясо-рослинних;
6) проводити мікроструктурний аналіз складових кормів та кормових добавок;
7) розуміти сутність процесів виготовлення, зберігання та переробки
біологічної сировини.
Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни
«Правові аспекти судової ветеринарії» є лекції, лабораторні заняття та
самостійна робота здобувачів вищої освіти.
Вид підсумкового контролю –залік.

