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ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

Силабус дисципліни 

«Професійна етика та благополуччя тварин» 
 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

Кафедра внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

Освітній ступінь – магістр  

Галузь знань: «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 4  

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки – 3, семестр – 6 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання:  українська 

 

2. Інформація про викладачів 

Викладач (-і) Гончаренко Володимир Васильович 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-

vhtf/m-sklad-vhtf#  

Контактна інформація 
номер телефону: 0977466842, 

контактний E-mail: 19vova8@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/index.php?categoryid=25 

Консультації 

Очна консультація 1 раз/місяць, останній вівторок місяця 

з 15.00-16.00 

Онлайн консультація через Viber щосереди з 15.00 до 

17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

В основі норм та принципів поведінки людей в колективі лежать етика і мораль, які 

мають свої особливості для людей різних професій і визначаються специфікою їх роботи. 

З цієї точки зору заслуговують на увагу питання професійної етики лікаря ветеринарної 

медицини, який в процесі виконання своїх складних і багатогранних службових обов’язків 

постійно спілкується з людьми різних професій, керівниками різного рангу, 

тваринниками, власниками тварин, нарешті, зі своїми колегами та співробітниками. 

Тобто, лікарська етика трактує систему норм і вимог до поведінки, морального обличчя 

лікаря, а також моральних почуттів, що реалізуються в процесі роботи. 

Вивчення благополуччя тварин дає змогу зрозуміти стан тварини на даний момент 

часу, тобто, говорячи про благополуччя лікар ветеринарної медицини намагається оцінити 

стан тварини з позиції самої тварини. При цьому благополуччя тварин означає не лише 

контроль за хворобами, але й стабільність навколишнього середовища, здатність 

задовольнити потреби тварин.  

Тому оволодіння даним курсом має вагоме значення, оскільки дозволяє не тільки 

вивчити етичну поведінку лікаря, а й оволодіти вмінням розібратися в своїх помилках, як 

професійних, так і чисто людських; засвоїти потреби тварин та запропонувати нові 

системи їх утримання або удосконалити існуючі.  
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4. Мета та цілі дисципліни  
Метою курсу «Професійна етика та благополуччя тварин» є підготовка лікарів 

ветеринарної медицини, які повинні мати знання щодо: історичного розвитку моральної 

рефлексії; важливіших морально-етичних учень; відомих філософів-моралістів; вищих, 

незмінних ціннісних орієнтирів, які визначають діяльну спрямованість життя людини та 

зміцнюють її духовні сили; деонтології у діяльності лікаря ветеринарної медицини; 

«природи» тварини, її потреб і мотивацій, що дає змогу попереджувати ряд захворювань 

спричинених утриманням у сучасних системах; гуманного ставлення до тварин, в тому 

числі продуктивних, забезпечення їм належного благополуччя відповідно до 

фізіологічних особливостей; вдосконалення існуючих систем та створення нових, які би 

були не агресивними по відношенню до тварин і сприяли отриманню якісного, здорового 

продукту.  

У ході вивчення навчальної дисципліни здобувачі освіти другого рівня набувають 

таких компетентностей:  

ЗК03. Знання та розуміння предметної області і професії. 

СК11. Здатність застосовувати знання з біобезпеки, біоетики та добробуту тварин у 

професійній діяльності.  

СК12. Здатність розробляти та реалізовувати заходи, спрямовані на захист населення від 

хвороб, спільних для тварин і людей.  

 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття 
Загальна кількість годин 

денна форма 

Лекції 12 

Лабораторні 30 

Самостійна робота 78 

 
5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни «Професійна етика та благополуччя тварин»: очний, 

змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного навчання 

через систему Moodle), дистанційний.  
 

Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/

п
 

Т
ем

а 

Назва теми Кількість годин 

 

 

1 

 

 

Т1 

Розділ 1. «Професійна етика» 

Етика і мораль спеціаліста ветеринарної медицини. 

Морально-етичні вимоги до лікаря ветеринарної 

медицини. 

1. Історія етичних вчень. Моральна свідомість. 

2. Лікар ветеринарної медицини як особистість.  

3. Особливості етики спеціалістів ветеринарної медицини. 

4. Етичний сенс екологічних проблем. 

5. Любов до професії. Професійне мислення. Психологія 

спілкування. 

 

 

22  

2 Т2 Ветеринарна ерологія та ятрогенія. 

1. Особливості надання послуг ветеринарної медицини. 

2. Ветеринарна ерологія як системний аналіз лікарських 

помилок. 

3. Класифікація лікарських помилок. Професійні помилки і 

16 
 



злочини. Помилки і нещасні випадки. 

4. Шляхи запобігання лікарським помилка. 

5. Шляхи попередження розвитку ятрогенних хвороб у 

тварин і їх власників 

3 Т3 Деонтологічна підготовка та Кодекс честі лікаря 

ветеринарної медицини. 

1. Деонтологічні вимоги до профілактики, діагностики та 

лікування хвороб тварин.  

2. Деонтологічна підготовка науковця. Етичні аспекти 

наукових досліджень у ветеринарній медицині. 

3. Основні норми Кодексу професійної етики лікаря 

ветеринарної медицини України. 

4. Міжнародні професійні організації і товариства 

ветеринарної медицини. 

22 
 

 

Разом: 22 год. –  аудиторні заняття; 38 год. – самостійна робота 

 

 

4 

 

 

 

Т4 

Розділ 2. «Благополуччя тварин» 

Благополуччя тварин і його визначення та оцінка. 

1. Визначення благополуччя тварин з різних точок зору та їх 

пояснення. 

2. Аспекти, критерії та оцінка благополуччя тварин і етика. 

«П’ять свобод» оцінки добробуту та його критерії. 

3. Взаємозв’язок людина – тварина і його вплив на тварин. 

 

 

20 

5 

 

 

 

 

 

Т5 Забезпечення благополуччя продуктивних та дрібних 

тварин. 

1. Благополуччя ВРХ, свиней, птиці, коней, овець та кіз, 

домашніх тварин і диких тварин яких утримують у неволі 

(звіринці, цирки). 

2. Вимоги та регулювання забезпечення благополуччя 

тварин, захисту їх від жорстокого поводження під час 

перевезення та забою. 

3. Законодавчі акти, що регулюють забезпечення 

благополуччя тварин. 

24 

 

6 

 

 

 

 

Т6 Благополуччя піддослідних тварин. Міжнародне правове 

співробітництво у сфері забезпечення благополуччя 

тварин та їх захисту від жорстокого поводження. 

1. Особливості та вимоги для забезпечення благополуччя 

лабораторних тварин, використання їх у досліді. Проблема 

евтаназії тварин. 

2. Правове регулювання і розвиток доктрини міжнародного 

права у сфері забезпечення благополуччя тварин та захисту їх 

від жорстокого поводження.  

3. Конвенція Ради Європи із захисту тварин. 

16 

Разом: 20 год. – аудиторні заняття; 40 год. – самостійна робота 
 

ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни.  

Рівень засвоєння тем, призначених для самостійного опрацювання студента, оцінюється в 

ході тематичного опитування під час лабораторних занять, вирішення ситуаційних 

завдань,  представленні виконаної комплексної презентації.  

 

 

 

 
 



5.3 Система оцінювання та вимоги 

Загальна 

система 

оцінювання 

дисципліни 

Рейтинг студента визначається за 100-бальною шкалою. Формується 

із рейтингу виконання семестрової роботи (інтервал 36-60 балів) та 

рейтингу підсумкового контролю (мінімальний бал – 24, максимальний – 

40). 

Складові оцінки в 60 балів: 

Тематичне опитування під час лабораторних занять (терміни, фото- і 

відеоматеріалами) – до 10 балів. 

Робота з реальними об’єктами (тварини мультіферми) – до 10 балів. 

Вирішення ситуаційних завдань (усно) – до 10 балів. 

Індивідуальні контрольні роботи.(2 шт.): 

 відповіді на 2 питання (письмово) – 5 балів*2 = 10 балів.  

 поточне тестування, 10 тестів – 1бал*10 = 10 балів 

Комплексна презентація з тем самостійної роботи (30 слайдів, доповідь з 

обговоренням) – 10 балів. 

Деталізація системи оцінювання 

РН 07 Тематичне опитування  

Робота з реальними об’єктами  

Вирішення тематичних ситуаційних завдань  

Контрольні роботи  

Комплексна презентація з тем самостійної роботи   

Залікові тести 

РН 11 Тематичне опитування  

Робота з реальними об’єктами  

Вирішення тематичних ситуаційних завдань  

Залікові тести 

РН 13 Вирішення тематичних ситуаційних завдань 

РН 17 Тематичне опитування 

Робота з реальними об’єктами   

Вирішення тематичних ситуаційних завдань 

Комплексна презентація з тем самостійної роботи 

Залікові тести 

РН 22 Вирішення тематичних ситуаційних завдань 

Комплексна презентація з тем самостійної роботи 

Вимоги до 

курсової 

роботи  

▬ 

Умови 

допуску до 

підсумкового 

контролю 

Студент атестований, якщо сума балів за результатами семестру 

дорівнює 36-60. Мінімальний рівень оцінки (36 балів) передбачає, що 

студент володіє основними теоретичними положеннями з дисципліни, 

але з труднощами вирішує практичні завдання, відсутнє глибоке 

розуміння принципів та методів роботи з дисципліни. 

Критерії 

оцінювання 

Тематичне опитування. За вірну відповідь – 2 бали, за неточну 

або неповну – 1 бал. 
 

Робота з реальними об’єктами. За правильно виконане завдання – 

2 бали, за частково виконану роботу – 1 бал. 
 

Відповіді на ситуаційні завдання. За вірну, повну, логічну, 

обґрунтовану відповідь – 3 бали, за неточну або неповну – 1-2 бали. 
 

Контрольні роботи: 

- відповіді на питання (письмово). За вірну відповідь 1 бал, за неточну, 



неповну відповідь 0,5 балів. 

- поточне тестування. За вірну відповідь 1 бал. 
 

Комплексна презентація з тем самостійної роботи.  

10 балів – студент грамотно, логічно і чітко розкриває зміст 

наукових термінів та понять, аргументує відповіді, виявляє глибокі та 

міцні знання з теоретичного курсу, вміє використовувати дані додаткової 

літератури. 

9-7 балів – студент вільно володіє матеріалом, дає змістовні 

відповіді на запитання, допускає окремі неточності, виклад матеріалу 

недостатньо логічний. 

6-4 бали – студент неповно характеризує тему, допускає значні 

помилки та неточності, демонструє поверхневе знання предмету.  

3-1 бал – студент має фрагментарні знання з курсу, нездатний 

аналізувати, узагальнювати матеріал, робота не відповідає вимогам. 
 

Підсумкові (залікові) тести. Використовується університетська 

платформа Moodle. 

Студент отримує 40 тестів. 100% правильних відповідей дорівнює 

40 балам. Після екзамену набрані % переводять в бали (від 1 до 40). В 

журнал та залікову відомість виставляють результати, які потрапляють в 

інтервал 24-40 балів. 
 

 

6. Результати навчання 

№ з/п Зміст результату навчання 

РН 07 Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів 

утримання та годівлі, виробничих і технологічних процесів на 

підприємствах з утримання чи розведення тварин 

РН 11 Узагальнювати та аналізувати інформацію щодо ефективності роботи 

ветеринарних фахівців різного підпорядкування. 

РН 13 Розуміти логічну послідовність дій та вміти оформляти відповідну 

документацію під час проведення судово-ветеринарної експертизи.  

РН 17 Знати правила та вимоги біобезпеки, біоетики та добробуту тварин. 

РН 22 Здатність формувати комунікаційні стратегії діяльності при виникненні 

нових проблем та викликів у галузі. 

 

 

7. Пререквізити 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін, знання з яких необхідні для засвоєння 

«Професійної етики та благополуччя тварин»: «Філософія», «Вступ до фаху», «Екологія у 

ветеринарній медицині», «Анатомія свійських тварин», «Цитологія, гістологія, 

ембріологія», «Фізіологія тварин», «Патологічна фізіологія тварин», «Генетика та основи 

розведення», «Годівля тварин», «Гігієна тварин». 

 

8. Політики дисципліни 

Вимоги та правила поведінки учасників освітнього процесу ґрунтуються на засадах 

академічної доброчесності: 

 відвідування занять. В разі пропущення занять без поважних причин студент 

обов’язково здає викладачу тематичні ситуаційні завдання, 2 контрольні роботи,  

презентацію з тем самостійної роботи (максимум 40 балів). Додаткове опитування для 

підвищення семестрової оцінки не проводиться. 



 доступу до здобуття вищої освіти для осіб з особливими потребами. 

Здобувачі вищої освіти з особливими потребами мають завчасно повідомити викладача 

дисципліни. За бажанням опитування, прийом контрольних робіт та презентацій 

здійснюється в індивідуальному порядку, в терміни, відведені для консультацій (згідно 

даного силабусу), в умовах лабораторії чи он-лайн; 

 академічна активність. Відповіді на ситуаційні завдання та питання 

тематичного опитування залежать від рівня знань студента і здійснюються за його 

бажанням.  

 лабораторні заняття. Користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним 

планом та методичними рекомендаціями викладача) заборонено. Списування та плагіат – 

недопустимі, в разі виявлення не доброчесності робота не зараховується.  

 рекомендації щодо виконання презентацій. Завдання самостійної роботи, 

передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін, з коректним 

посиланням на джерела інформації. При підготовці необхідно вивчати основну та 

довідкову літературу, що допоможе створити логічну, змістовну доповідь при 

представленні презентації та грамотно відповісти на питання одногрупників та викладача. 

За певних обставин (пропуски занять з поважних причин, запровадження 

дистанційного навчання тощо) надсилати презентацію для оцінювання студент може 

індивідуально на електронну адресу, вказану в даному силабусі. 

 

 

9. Технічне забезпечення 

Методичні вказівки до проведення лабораторних занять, тестові та евристичні 

завдання для вивчення особливостей діяльності лікаря ветеринарної медицини, 

персональний комп’ютер, мультимедійне обладнання, презентації, фотоматеріали, 

тварини контактного зоопарку та навчальної ферми (інтерактивне обговорення тем, 

дискусія, наскрізне опитування студентів). 
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