МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАХОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ
підготовки здобувачів вищої освіти
освітньо-професійної програми підготовки
«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»
галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»
Кваліфікація: «Лікар ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи»
Інтегральна
компетентність
Загальні
компетентності
(ЗК)

Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі
ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи, що передбачає
проведення досліджень, упровадження інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог.
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу,
пошуку, оброблення інформації з різних джерел.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях та здійснювати просвітницьку діяльність.
ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та професії.
ЗК4. Спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово, здатність спілкуватися іншою мовою.
ЗК5.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій.
ЗК6. Здатність проведення досліджень на належному рівні,
приймати
обґрунтовані
рішення,
оцінювати
та
забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК7. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з
експертами з інших галузей).
ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті та
розуміти структуру взаємодії державної служби
ветеринарної медицини з міжнародними партнерами.
ЗК9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених
завдань і взятих обов’язків.
ЗК10. Прагнення до збереження довкілля.

ФК1. Аналізувати основні принципи гарантування
Фахові
безпечності харчового ланцюга, контролювати, оцінювати
компетентності
спеціальності (ФК) та управляти ризиками під час виробництва та обігу
харчових продуктів, проводити відбір, консервування,
пакування і пересилання проб тваринного, рослинного та
біотехнологічного походження для досліджень, проводити
ветеринарний облік, оформляти звітну документацію.
ФК2. Здатність володіти методиками роботи з
національними і міжнародними нормативно-правовими
актами, науковими працями, методичними розробками,
рекомендаціями, інструкціями тощо.
ФК3. Здійснювати державний (внутрішній) контроль за
дотриманням
вимог
гуманного
забою
тварин,
передзабійною підготовкою та забоєм тварин, проводити
післязабійне інспектування продуктів забою, забезпечення
простежуваності.
ФК4. Здатність використовувати знання про хвороби
тварин різної етіології для здійснення державного
(внутрішнього)
контролю
на
підконтрольних
потужностях.
ФК5. Здатність досліджувати харчові продукти і корми
органолептичними та інструментальними методами для
визначення їх безпечності та якості.
ФК6. Володіти методиками клінічних і лабораторних
досліджень для контролю стану здоров’я тварин та
дотримання порядку виробництва та обігу харчових
продуктів, одержаних від тварин, підданих лікуванню та
профілактичним обробкам,
відповідно до концепції
«Єдиного здоров’я».
ФК7. Здатність планувати і здійснювати контроль та
проводити моніторинг виробництва, зберігання, переробки
та реалізації харчових продуктів і кормів, кормових
добавок, преміксів, побічних продуктів, ветеринарних
препаратів, засобів ветеринарної медицини та оцінювати
їх безпечність і якість.
ФК8. Здатність планувати та проводити стандартний і
розширений державний контроль за підконтрольними
вантажами на державному кордоні України та транспорті,
аналізувати зв’язок між контролем безпечності харчових
продуктів та здоров’ям людей за міжнародної торгівлі
продуктами тваринного походження.
ФК9. Здатність проводити державний аудит на
підконтрольних потужностях з виробництва, переробки,
обігу харчових продуктів, кормів, кормових добавок,

преміксів, ветеринарних препаратів, побічних продуктів
згідно із системою менеджменту безпечності харчових
продуктів (HACCP/ISO 22000) та контролювати систему
моніторингу для кожної критичної точки управління
(КТУ) під час виробництва продукції.
ФК10. Здатність планувати санітарні заходи, розробляти
процедури та контролювати дотримання гігієнічних вимог
на потужностях для випуску безпечних харчових
продуктів, кормів і кормових добавок тощо.
ФК11. Організовувати та проводити державний контроль
гігієнічних
вимог
та
санітарних
заходів
на
агропродовольчих ринках і потужностях.
ФК12. Проводити державний (внутрішній) ветеринарносанітарний контроль на потужностях з виробництва та
обігу м’яса і м’ясних продуктів, молока і молочних
продуктів, напівфабрикатів, харчових гідробіонтів;
заготівлею, зберіганням та обігом харчових рослинних
продуктів, меду і апіпродуктів, харчових яєць та
яйцепродуктів, а також інших продуктів, володіти
методами відбору проб, поводження з ними та результатів
їх випробувань (досліджень).
ФК13. Здійснювати ветеринарно-санітарний контроль за
виробництвом та обігом кормів, кормових добавок,
преміксів тощо на підконтрольних потужностях, володіти
методиками їх дослідження та проводити їх санітарне
оцінювання.
ФК14. Здатність ідентифікувати та підтверджувати
відповідність харчових продуктів вимогам нормативноправових актів, відомостям, що наведені в інформації для
споживача або декларації виробника.
ФК15. Контролювати технологічні процеси первинної
обробки субпродуктів, харчової крові, спеціальної
сировини, здійснювати ветеринарно-санітарний контроль
за дотриманням технологічних операцій з ендокринною,
ферментною, кишковою, шкіряно-хутровою сировиною,
м’ясом та іншими продуктами забою і готовими
харчовими продуктами, проводити їх інспектування,
наносити позначку придатності та визначати шляхи
подальшого використання цієї продукції.
ФК16. Здійснювати контроль гігієнічних вимог діяльності
потужностей, які проводять збір, обробку, знешкодження
(знезараження), видалення, утилізацію та знищення
побічних
продуктів
тваринницьких
підприємств
(потужностей),
об’єктів
ветеринарної
медицини,

переробної промисловості тощо.
ФК17. Проводити судово-ветеринарну експертизу згідно з
чинним законодавством.
ФК18. Контролювати ефективність проведення санації
потужностей згідно з вимогами національних та
міжнародних нормативно-правових актів.
ФК19.
Здатність
вирішувати
питання
загальної
ветеринарної превенції на підприємствах з виробництва і
переробки продукції тваринництва, яка охоплює
ветеринарно-санітарне оцінювання систем і способів
утримання тварин, безпечності кормів, кормових добавок
тощо, технологічного обладнання, способів догляду,
годівлі, а також забезпечення належного санітарного стану
тваринницьких потужностей.
ФК20. Володіти знаннями з біобезпеки та біоетики,
морально-етичними нормами, правилами і принципами
використання біологічних агентів тощо.
За блоком «Державний ветеринарно-санітарний
контроль»
ФК21.1 Здатність виконувати ветеринарно-санітарну
експертизу об’єктів мисливського промислу
ФК21.2 Здатність виконувати ветеринарно-санітарну
експертизу та гігієну молока і молочних продуктів
ФК21.3 Здатність виконувати ветеринарно-санітарну
експертизу і гігієну первинної переробки тварин і
продуктів забою
ФК21.4 Здатність виконувати ветеринарно-санітарну
експертизу і гігієну рослинних харчових продуктів
ФК21.5 Здатність
виконувати ветеринарно-санітарну
експертизу і гігієну кормів і кормових добавок
ФК21.6 Здатність виконувати ветеринарно-санітарну
експертизу і гігієну риби та рибопродуктів
ФК21.7 Здатність виконувати судову ветеринарносанітарну експертизу
ФК21.8 Здатність працювати з сертифікацією та
стандартизацією продукції біологічного походження
ФК21.9 Здатність застосовувати наукові підходи
ветеринарно-санітарної експертизи захворювань тварин
ФК21.10 Здатність забезпечувати біобезпеку та біозахист
на робочому місці за фахом
За блоком «Охорона здоров'я»
ФК22.1 Здатність забезпечувати заходи ветеринарної
санітарії і гігієни у підприємствах галузі свинарства
ФК22.2 Здатність забезпечувати заходи ветеринарної

санітарії і гігієни у підприємствах галузі скотарства
ФК22.3 Здатність забезпечувати заходи ветеринарної
санітарії і гігієни у підприємствах галузі вівчарства
ФК22.4 Здатність забезпечувати заходи ветеринарної
санітарії і гігієни у підприємствах галузі кролівництва і
хутрового звірівництва
ФК22.5 Здатність забезпечувати заходи ветеринарної
санітарії і гігієни у підприємствах галузі птахівництва
ФК22.6 Здатність здійснювати державний ветсанконтроль
і нагляд
ФК22.7 Здатність запроваджувати превентивні технології
ФК22.8
Здатність
запроваджувати
фітосанітарний
контроль
ФК22.9 Здатність запроваджувати дезінфекцію
ФК21.10 Здатність забезпечувати біобезпеку та біозахист
на робочому місці за фахом

