
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ОПИС ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

«ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА»  

 

Код і назва спеціальності: 211 «Ветеринарна медицина» 

Код і назва галузі знань: 21 «Ветеринарна медицина» 

Кваліфікація: доктор філософії галузі «Ветеринарна медицина» 

Освітній ступінь: доктор філософії 

Тривалість програми: 4 роки 

Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС 

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: НРК 

України – 9 рівень, FQ-EHEA– третій цикл; EQF-LLL– 8 рівень. 

Структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію ОНП: факультет 

ветеринарної медицини Житомирського національного агроекологічного 

університету. 

Особливі умови вступу: до аспірантури університету на конкурсній основі 

приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра. Вступні 

випробування для здобуття ступеня доктора філософії складаються з: 

– вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності); 

– вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який має відповідати рівню B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти; 

– презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень (оформленої у 

вигляді реферату) та співбесіди з передбачуваним науковим керівником, яка 

оформляється у вигляді протоколу.  

Вимоги до попереднього рівня освіти: здобувачі мають право здобувати 

третій рівень вищої освіти за умови наявності другого (магістерського) рівня 

вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». 

Вимоги щодо отримання кваліфікації: захист дисертації проводиться у 

вигляді її прилюдного захисту у спеціалізованій вченій раді, завершується 

присвоєнням кваліфікації доктора філософії галузі «Ветеринарна медицина» з 

врученням диплому встановленого зразка. 

Характеристика освітньо-наукової програми 

Мета освітньо-наукової програми: забезпечити підготовку 

висококваліфікованих фахівців галузі 21 «Ветеринарна медицина», здатних до 

продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем щодо діагностики, 

лікування та профілактики хвороб різної етіології, проведення власних 

наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення та здійснення науково-педагогічної діяльності. 



Цілі навчання: здобуття знань, навичок та вмінь, достатніх для виконання 

оригінального наукового дослідження у галузі «Ветеринарна медицина». 

Програма акцентована на розробленні методик і підходів, що використовуються 

за наявності морфологічних змін органів тварин за умов інфекційних, 

інвазійних та незаразних хвороб, під час діагностики та профілактики 

захворювань різної етіології. При виконанні даної освітньої програми здобувач 

третього рівня вищої освіти зосереджується на вивченні сучасних наукових 

принципів функціонування тваринництва, птахівництва і рибництва, виконує 

комплексні експерименти із застосуванням різноманітних методів досліджень. 

Теоретичний зміст предметної області: переосмислення наявних 

теоретичних, методичних, організаційних знать; створення нових знань та 

продукування науково-інноваційних ідей щодо ветеринарної проблематики; 

проведення досліджень, результати яких мають новизну, теоретичне та 

практичне значення; оволодіння методологією для здійснення науково-

педагогічної діяльності; презентація набутих знань, представлення ідей та 

проектів цільовій аудиторії в Україні та за її межами;  ефективна, фахова 

командна робота в мультикультурних колективах при дотриманні законодавчих 

та етичних норм. 

Методи, методики та технології: підготовка аспірантів здійснюється за 

допомогою словесних методів навчання (лекція, дискусія тощо), практичних 

методів (лабораторні та практичні заняття), роботи з навчально-методичною 

літературою (анотування, рецензування, складання реферату), комп'ютерних 

засобів навчання, розв’язання програмних завдань та співбесід з викладачем під 

час самостійної роботи, виконання дослідницьких завдань, проходження 

викладацької практики. Під час підготовки аспірант має оволодіти технологією 

інформаційного пошуку, методологією організації та проведення досліджень на 

сучасному рівні, методологією науково-педагогічної діяльності, навичками 

презентацій отриманих результатів, вміннями щодо написання текстів 

наукового характеру державною та іноземною мовами. 

Програмні результати навчання:  

РН 01. Визначати методологію наукового пізнання та філософського 

осмислення сучасних тенденцій, напрямів, закономірностей розвитку галузі в 

умовах глобалізації. 

РН 02. Проводити критичний аналіз та оцінку нових наукових положень та 

ідей, результатів інтелектуальної та експериментальної діяльності. 

РН 03. Відтворювати професійні судження щодо філософсько-

психологічних проблем викладання, методів побудови експериментальних 

моделей, морфогенезу органів тварин, питань акушерсько-хірургічної патології, 

моніторингу та профілактики заразних хвороб в усних та письмових продуктах 

творчої діяльності. 

РН 04. Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури 

аналізу, опису та ідентифікації об’єктів досліджень. 



РН 05. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при 

спілкуванні та обміні інформацією, зборі даних для створення базису 

досліджень, обробці, аналізі та інтерпретації результатів досліджень. 

РН 06. Вміти обирати та використовувати сучасні морфо-функціональні, 

молекулярно-біологічні методи, акушерсько-гінекологічні маніпуляції для 

ефективного проведення діагностичних досліджень біологічних матеріалів. 

РН 07. Вміти описувати зміни в органах і тканинах, відібраних від тварин в 

нормі та при патологіях. 

РН 08. Вміти обирати, випробовувати та модифікувати оптимальні схеми 

для здійснення лікувально-профілактичних заходів. 

РН 09. Оцінювати ступінь поширення, прояв та перебіг інфекційних та 

інвазійних хвороб серед тварин різних видів та господарського призначення в 

регіонах країни або континенту. 

РН 10. Установлювати зв'язок між біологічними особливостями 

РН 05. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при 

спілкуванні та обміні інформацією, зборі даних для створення базису 

досліджень, обробці, аналізі та інтерпретації результатів досліджень. 

РН 06. Вміти обирати та використовувати сучасні морфо-функціональні, 

молекулярно-біологічні методи, акушерсько-гінекологічні маніпуляції для 

ефективного проведення діагностичних досліджень біологічних матеріалів. 

РН 07. Вміти описувати зміни в органах і тканинах, відібраних від тварин в 

нормі та при патологіях. 

РН 08. Вміти обирати, випробовувати та модифікувати оптимальні схеми 

для здійснення лікувально-профілактичних заходів. 

РН 09. Оцінювати ступінь поширення, прояв та перебіг інфекційних та 

інвазійних хвороб серед тварин різних видів та господарського призначення в 

регіонах країни або континенту. 

РН 10. Установлювати зв'язок між біологічними особливостями збудників 

та перебігом інфекційних та інвазійних хвороб, процесами гаметогенезу, 

запліднення, та акушерсько-гінекологічними патологіями у тварин. 

РН 11. Створювати середовище творчої діяльності для ефективної роботи 

колективів різних типів. 

РН 12. Володіти комунікативними навичками для спілкування в державі та 

іншомовному середовищі з фахівцями та нефахівцями, використовувати 

іноземну мову для презентації результатів досліджень світовій академічній 

спільноті.  

РН 13. Організовувати та здійснювати освітньо-наукову діяльність в 

умовах динамічних змін розвитку суспільства, демонструвати навички до 

автономної та якісної роботи щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

РН 14. Співвідносити емпіричні дані, інтерпретувати факти, процеси, 

тенденції, виявлені в ході науково-дослідницької діяльності з прогнозованими 

наслідками роботи. 



РН 15. Дотримуватись законодавчих та етичних норм щодо авторського 

права при організації досліджень та представленні їх результатів. 

Здатність до працевлаштування: управлінська, адміністративна, 

дослідницька і викладацька діяльність у галузі ветеринарної медицини. Посади 

за ДК 003:2010:  

– головний лікар ветеринарної медицини (1237.1); 

– завідувач ветеринарної клініки (1221.2); 

– науковий співробітник-консультант (2223.1); 

– молодший науковий співробітник (2223.1); 

– завідувач науково-дослідної лабораторії чи лабораторії підготовки 

виробництва (1237.2); 

– викладач вищих навчальних закладів (2310.2). 

Доступ до подальшого навчання: проведення досліджень з метою 

здобуття наукового ступеня доктора наук галузі «Ветеринарна медицина», 

участь у постдокторських програмах  

Випускна кафедра: кафедра анатомії і гістології 

Інститут/факультет: факультет ветеринарної медицини 

Керівник освітньої програми, контактна особа: доктор ветеринарних 

наук, професор, завідувач кафедри анатомії і гістології Житомирського 

національного агроекологічного університету, Заслужений діяч науки і техніки 

України, Горальський Леонід Петрович,  e-mail: goralsky@ukr.net 
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