
Дисципліна Організація ветеринарної справи  

Рівень ВО перший (бакалаврський) рівень вищої освіти»  

Курс третій  

Обсяг 5 ECTS (150 годин) 

Мова викладання  українська  

Кафедра ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом 

основних клінічних дисциплін передбачених навчальним планом 

підготовки ЗВО зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». 

Що буде вивчатися організаціяветеринарної справи, робота установ спеціалістів 

ветеринарної медицини у відповідності з завданнями розвитку 

тваринництва у державі, з ветеринарним законодавством та принципами 

планування ветеринарної справи; підготовка лікарів ветеринарної 

медицини, які повинні мати знання щодо: організація ветеринарних 

заходів в господарствах, в промисловості, на транспорті, державному 

кордоні та складанню і веденню основної ветеринарної документаці 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Дана  дисципліна дозволяє набути теоретичних знань та практичних 

компетенцій при формуванні кваліфікованого  фахівця 

здатногопланувати, організовувати та реалізовувати заходи з лікування 

тварин, хворих на незаразні, інфекційні та інвазійні хвороби 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Знати і грамотно використовувати  термінологію  ветеринарної 

медицини. 

Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і підходи 

вирішення проблемних ситуацій професійного походження.  

Узагальнювати та аналізувати інформацію щодо ефективності роботи 

ветеринарних фахівців різного підпорядкування.  

Здійснювати просвітницьку діяльність серед працівників галузі та 

населення.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

здатності планувати, організовувати та реалізовувати заходи з лікування 

тварин, хворих на незаразні, інфекційні та інвазійні хвороби; розробляти 

стратегії безпечного, санітарно-обумовленого утримання тварин; 

володіти знаннями з біобезпеки, біоетики та добробуту тварин; 

розробляти та реалізовувати заходи, спрямовані на захист населення від 

хвороб, спільних для тварин і людей, розробляти стратегії профілактики 

хвороб різної етіології; оберігати довкілля від забруднення відходами 

тваринництва, а також матеріалами та засобами ветеринарного  

призначення; 
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Форма проведення 

занять 

Лекції, лабораторні заняття  

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


