
Для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 211 «Ветеринарна 

медицина» (2017 року набору – скорочений термін навчання) 

Для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» (стн. – 3 роки) 

2. Опис дисциплін 
2.1. Шифр.ОЗП 2 

2.2. Назва. Історія ветеринарної медицини та професійна етика 

2.3. Тип. Обо’язкова 

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 

2.6. Семестр. ІІ 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3 

2.8. П.І.Б. лектора/лекторів. Киричко О.Б. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

- знати історію виникнення, розвиток і становлення ветеринарії; 

- знати про роль ветеринарної медицини в суспільстві та її досягнення в питаннях 

профілактики і ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб, а також охорони 

населення від заразних хвороб, загальних для людей і тварин;  

- знати певний порядок службових відносин, правомірну поведінку спеціаліста; 

- розуміти культуру професійних дій, регламентовану сформованими у суспільстві 

соціальними нормами, загальнолюдськими цінностями, чинним законодавством; 

- знати комплекс правил і норм відношення ветеринарних спеціалістів до своїх 

колег, тварин та їх власників та розуміти їх необхідність; 

- уміти з урахуванням кола обов'язків лікаря ветеринарної медицини, специфіки 

роботи спілкуватися з людьми;  

- уміти попереджувати лікарські помилки, аналізувати і робити висновки з власних 

прорахунків: самовдосконалюватися з метою підвищення ефективності роботи за фахом. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Ветеринарія Стародавнього та Середнього віків. Ветеринарна медицина в новий час. 

Ветеринарна медицина за капіталізму (XV-XIX ст.). Ветеринарна медицина за Радянської 

влади. Ветеринарна медицина України в період незалежності (1992 - 2016). Поняття про 

професійну етику лікаря ветеринарної медицини. Філософія и психологія ветеринарної 

медицини. Нормативна етика та основні критерії моральної оцінки. Колегіальність у 

роботі лікаря ветеринарної медицини .Лікар ветеринарної медицини – лідер колективу. 

Взаємовідносини лікаря ветеринарної медицини із власником тварин. Мистецтво 

спілкування із власником тварин. Зауваження та скарги клієнтів, вирішення конфліктних 

ситуацій. Основні вчення про гуманне відношення до тварин у різних галузях 

використання. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Вербицький П.І., Достоєвський П.П., Рудик С.К. Історія ветеринарної медицини 

України.- К.: Ветінформ, 2002. – 384с. 

2. Никитин И.Н., Калугин В.И. История ветеринарии: М: Агропромиздат, 1998.-192с. 

3. Аранчій С.В. Історія ветеринарної медицини Полтавщини.- Полтава, 1998.- 230 с. 

4. Закони України “Про ветеринарну медицину” -К.- 1992, 1996, 2001, 2004. 

5. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження ».- Одеса, 2006. – 32 с. 

6. Панько І.С. Професійна етика лікаря ветеринарної медицини. К:”Урожай”, 1998. – 240 

с 

7. Панько І.С. Професійна етика лікаря ветеринарної медицини. Біла Церква, 2006. – 272 с  

8. Киричко О.Б. Курс лекцій з дисципліни «Професійна етика» для студентів напряму 

підгото 48 с. 

9. Бердник В.П., Киричко О.Б. Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт 

з дисципліни «Професійна етика» для студентів напряму підготовки – 6.110101 

«Ветеринарна медицина». Полтава, 2015 – 36 с. 



2.12. Методи контролю:  
- поточний контроль – (відвідування лекцій; відвідування семінарських занять; 

виконання завдання самостійної роботи; підготовка доповіді; написання реферату; здача 

тем навчальної дисципліни). 

- підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

  



 


