
Дисципліна Професійна юриспруденція, етика та комунікація 

Рівень ВО Другий (магістерський) рівень вищої освіти»  

Курс П’ятий  

Обсяг 4 ECTS (120 годин) 

Мова викладання  Українська  

Кафедра ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом 

наступних курсів: «Академічне письмо», «Вступ до фаху», 

«Філософія»,« Організація  ветеринарної справи», «Національне і 

міжнародне ветеринарне право» 

Що буде вивчатися поглиблення знань про систему права, систему законодавства, правову 

систему у ветеринарній медицині, основи комунікативних знань, вміння 

правильно спілкуватися і взаємодіяти з людьми, ефективно 

обмінюватись інформацією з різними суб’єктами, моделювати 

комунікацію  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Дана  а дисципліна дозволяє набути теоретичних знань та практичних 

компетенцій при формуванні розуміння значущості культури ділової 

комунікації у встановленні та розвитку конструктивних ділових зв’язків 

і партнерства між суб’єктами ділових відносин; 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Знати і грамотно використовувати  термінологію  ветеринарної 

медицини. 

Використовувати інформацію із вітчизняних та іноземних джерел для 

розроблення діагностичних, лікувальних і підприємницьких стратегій.  

Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і підходи 

вирішення проблемних ситуацій професійного походження.  

Узагальнювати та аналізувати інформацію щодо ефективності роботи 

ветеринарних фахівців різного підпорядкування.  

Розуміти логічну послідовність дій та вміти оформляти відповідну 

документацію під час проведення судово-ветеринарної експертизи.  

Здійснювати просвітницьку діяльність серед працівників галузі та 

населення.  

Володіти спеціалізованими програмними засобами для виконання 

професійних завдань. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі правових відносин у галузі ветеринарної медицини  у процесі 

навчання та/або професійної діяльності, сприяти формуванню 

лідерських і комунікативних та морально-етичних якостей, прагнення 

до співтворчості та співпраці, засвоєнню правил ділової етики та норм 

поведінки, прийнятих у професійному товаристві; 

Інформаційне 

забезпечення 
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Електронний фонд(тематичні та видові зібрання публікацій) 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

Форма проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття  

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


