
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА» 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі 

спеціальності 211«Ветеринарна медицина»  (скорочений термін навчання) 

 

Цикл професійної та практичної підготовки. Загальна кількість годин та 

кредитів становить 90 годин кредитів 3 ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертиза» 

складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі спеціальності 

211«Ветеринарна медицина». 

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

кваліфікації щодо застосування органолептичних, лабораторних та спеціальних 

методів досліджень безпеки та якості продуктів тваринного, а на продовольчих 

ринках – і рослинного походження для їх ветеринарно-санітарного оцінювання, а 

також застосування санітарно-гігієнічних заходів на всіх етапах виробництва, 

зберігання, транспортування та реалізації. 

Завдання навчальної дисципліни: полягають у гарантуванні випуску тільки 

якісної та безпечної продукції для населення і сировини для промисловості; 

виключенні ймовірності отруєння людей харчовими продуктами тваринного 

походження; попередити дистрибуцію продуктів тваринного походження, які 

мають токсичні, мутагенні, канцерогенні, алергенні чи інші несприятливі для 

організму людини наслідки; постійному відслідковуванні змін в законодавчій 

сфері та інших нормативно-правових актах у галузі ветеринарно-санітарної 

експертизи в Україні; володіти нормативно-правовими актами з питань якості та 

безпеки харчових продуктів в ЄС та згідно Codex Alimentarius. 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Забійні тварини, їх транспортування. Передзабійне утримання і забій, 

методика огляду туш та внутрішніх органів. Морфологія, хімія, товарознавство 

м’яса. 

Тема 2. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою тварин в разі 

виявлення інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб, отруєнь, харчових 

інфекцій, токсикоінфекцій та інтоксикацій. 

Тема 3. Транспортування продуктів, які швидко псуються, їх ветеринарно-

санітарний контроль на холодильному транспорті. 

Тема 4. Основи технології та ветеринарно-санітарна експертиза субпродуктів, 

крові, ендокринної, ферментної, кишкової сировини, шкур та інших технічних 

продуктів тваринного походження.  



Тема 5. Основи технології, гігієна одержання, ветеринарно-санітарна експертиза 

молока та молочних продуктів, ветеринарно-санітарна експертиза яєць. 

Тема 6. Ветеринарно-санітарна експертиза риби, інших гідробіонтів та продуктів 

забою диких промислових тварин і пернатої дичини. 

Тема 7. Ветеринарно-санітарна експертиза харчових продуктів.  

Тема 8. Основи стандартизації, сертифікації, управління якостю та безпекою 

продукції. 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 
Загальні компетентності: 

– здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

– знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності; 

– здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні; 

– вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми; 

– здатність працювати в команді; 

– здатність працювати автономно. 
Спеціальні предметні компетентності: 

– здатність використовувати 

інструментарій, спеціальні пристрої, 

прилади, лабораторне обладнання та 

інші технічні засоби для проведення 

необхідних маніпуляцій під час 

виконання професійної діяльності. 

– знати ветеринарно-санітарну оцінку 

харчових продуктів і кормів;  

– володіти сучасними методами 

досліджень з якості та безпеки 

харчових продуктів і продовольчої 

сировини тваринного та рослинного 

походження, кормів, кормових добавок 

і преміксів;  

– проводити ветеринарно-санітарні 

заходи й кваліфіковано вирішувати 

питання санітарно-гігієнічних 

досліджень, на підставі яких визначити 

ветеринарно-санітарну придатність 

харчових продуктів і сировини 

тваринного походження;  

– проводити ветеринарно-санітарні 

заходи щодо вилучення з обігу, 

переробки, утилізації, знищення або 

подальшого використання неякісної та 

небезпечної продукції. 

– здатність організовувати, 

здійснювати і контролювати 

документообіг та документообіг під час 

здійснення професійної діяльності. 
 

Результати навчання: 

 проводити ветеринарно-санітарну оцінку харчових продуктів і кормів; 

 здатність гарантувати випуск тільки якісної та безпечної продукції для 

населення і сировини для промисловості;  виключення ймовірності отруєння 

людей харчовими продуктами тваринного походження;  

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Ветеринарно-санітарна експертиза» є лекції, лабораторні заняття та самостійна 

робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 


