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Рекомендації МЕБ стосовно формування базової
моделі навчальної програми ветеринарної освіти

Ці вказівки розроблені для забезпечення мінімальної компетентності молодих фахівців,
необхідної для надання
ними послуг високої
якості як у державних,
так і приватних установах національних ветеринарних служб

Дисципліни МЕБ (етап вивчення) – Дисципліни ВНЗ України

1. Біохімія (р)
Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії
2. Генетика (р)
Генетика
3. Анатомія (р)
Анатомія тварин + Цитологія, гістологія, ембріологія
4. Фізіологія (р)
Фізіологія тварин
5. Імунологія (р)
Ветеринарна імунологія
6. Біоматематика (р)
Інформаційні технології вгалузі*
7. Добробут тварин і етологія (р/с)
Благополуччя тварин, етологія та проф. етика
8. Ветеринарна паразитологія (с)
Паразитологія та інвазійні хвороби
9. Фармакологія і токсикологія (с)
Вет. фармакологія + Вет. токсикологія
10. Патологія (с)
Патолог. морфологія та судова ветеринарія + Патофізіологія тварин
11. Трансмісивні хвороби (с) Епізоотологія та інфек. хв-би + Паразитологія та інваз. хв-би
12. Мікробіологія (с) Ветеринарна мікробіологія + Ветеринарна вірусологія
13. Епідеміологія (с) Епізоотологія та інфекційні хвороби
14. Агр. економіка, бізнес, управління і в-во тварин. прод. (с-п) Аграрна політика**
15. Клінічна діагностика (с-п)
Клінічна діагностика хвороб тварин
16. Нац. і міжнар. вет. законодавство (с-п) ОВС та нац. і міжнар. вет. законодавство
17. Розведення та годівля тварин (п)
Основи розведення тварин + Годівля тварин
18. Безпека та гігієна харчових продуктів (п)
Безпека та гігієна харчових продуктів
19. Охорона здоровя (п) Ветеринарна екологія та охорона здоровʼя
20. Професійна юриспруденція і етика (п) ОВС та нац. і міжнар. вет. законодавство
21. Комунікація (упр) Українська мова за професійним спрямуванням
* Нормативна д-на у всіх спеціалізаціях
** За вибором університету

Дисципліни, що не ввійшли до списку рекомендованих
МЕБ, але є необхідними для підготовки лікаря
ветеринарної медицини
1. Внутрішні хвороби тварин
2. Загальна і спеціальна хірургія
3. Оперативна хірургія, топографічна анатомія та анестезіологія
4. Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин
5. Латинська мова (термінологія)
6. Органічна хімія
7. Ветеринарна радіобіологія
8. Фізика з основами біофізики
9. Історія ветеринарної медицини
10. Неорганічна хімія
11. Ветеринарна клінічна біохімія

Порівняльна характеристика кількості нормативних і вибіркових дисциплін
підготовки фахівця ОС «магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина»

ЛВМ «магістр» 2004 р. (1 кр=36 год)
48 нормативних
дисциплін
8316/231
11 норм. д-н
гуманітарної та
соц.-економ.
підготовки
1098/30,5
+540/15
11 норм. д-н
природничонаукової
підготовки
1386/38,5
+1152/32
26 норм. д-н
професійної та
практичної
підготовки
5832/162
+1872/52

Загальний
час
підготовки
11880 г/
330 кр

д-ни за
вибором
3564/99

ЛВМ «магістр» 2018 р. . (1 кр=30 год)
Загальний
час
підготовки
10800 г/
360 кр

д-ни за
вибором
3390/113

33 нормативні
дисципліни
7410/247

11 д-н за
вибором
університету
1170/39

6 д-н за
вибором
студента
720/24

4 д-ни
спеціалізації
1500/50

Дякую за увагу!

