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Якими фаховими компетенціями та результатами навчання, на Вашу думку, повинен 

володіти фахівець за освітньою програмою? 

Практика 

Розв’язання комплексних проблем щодо діагностики, лікування та профілактики хвороб 

різної етіології. 

ФК 01. Здатність планувати і здійснювати комплексні оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у ветеринарній медицині і можуть бути 

опубліковані у наукових виданнях. ФК 02. Здатність визначати перелік необхідних 

засобів та заходів для проведення наукових досліджень з метою отримання достовірних 

результатів. ФК 03. Здатність знаходити шляхи можливого використання отриманих 

результатів з ветеринарної медицини для подальшого розвитку науки, підвищення якості 

навчального процесу та/або економічної ефективності виробництва. ФК 04. Здатність до 

репрезентації результатів, адаптації ідей презентацій та освітніх проектів до цільової 

аудиторії в Україні та за кордоном для участі у дискусіях із досвідченими фахівцями 

ветеринарної медицини та споріднених галузей. ФК 05. Здатність використовувати 

професійно профільовані знання в галузі ветеринарної медицини, для статистичної 

обробки експериментальних даних і експериментального відтворення біологічних 

процесів хвороб різної етіології. ФК 06. 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 тварин. ФК 07. Здатність установлювати зв’язок 

між проявом заразних хвороб та наявністю збудників в об’єктах довкілля, проміжних, 

додаткових, резервуарних хазяях, організмі хворих тварин та переносників. ФK 08. 

Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти.  

професійна творчість, зацікавленість у результатах своєї роботи  

ФК 02, ФК 03, ФК 06, 

Поєднанням знань класичних та нових сучасних паразитологічних методик, їх 

застосуванням у практичній ветеринарії. 

інформацією 

Знання міжнародної законодавчаї бази щодо контролю харчових продуктів та кормів. 

Уміння проводити оцінювання безпечності та якості харчових продуктів  



Оцінка безпечності та якості харчових продуктів. Знання Законодавства щодо контролю 

харчових продуктів та кормів. 

 

 

 
Надайте свій коментар або побажання щодо покращення якості освітньої програми 

Більшісті мотивації, комунікації 

Якість освітньо-професійної програми мене повністю влаштовує. 

Планомірний пошук інформації. Робота з бібліографічними та науковометричними 

базами даних 

Ще більше можливостті стажування за кордоном. 

Зміст освітньо-наукової програми включає основні дисципліни, що відповідають 

спеціальності “Ветеринарна медицина”. Матеріал викладається логічно та послідовно, 

кількість кредитів збалансована. 

Програма відповідає вимогам сьогодення 

Програма всебічно охоплює різні аспекти навчального процесу, має послідовну, логічну, 

чітку структуру. Її виконання забезпечить високий рівень кваліфікації фахівців. 

все чудово 



Вивчення питання міжнародного законодавства за впровадження на потужностях з 

виробництва та обігу харчових продуктів систем VACCP, TACCP 

Вивчення питань щодо систем VACCP, TACCP 

 


