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Рекомендації МЕБ



Компетенції включають в себе:
- знання: пізнавальні здібності, розумові

здібності;
- вміння/майстерність: здатність виконувати

специфічні завдання
- позиція/ставлення: емоційні здібності,

почуття і емоції;
- схильність/придатність/відповідність:

вроджена здатність студента, талант,
схильність до навчання.



Дві секції

Базові компетенції: мінімум знань, навичок, 
ставлення і схильностей необхідних для 
ветеринара, щоб отримати ліцензію від
статуарного ветеринарного органу.

Просунуті компетенції: мінімум знань, навичок, 
ставлення і схильностей необхідних для 
ветеринара, щоб працювати в уповноваженому
ветеринарному органі.

Компетенції першого дня 



Основні загальні компетенції
Основні ветеринарні науки

• Викладаються на початку навчального плану

• Забезпечують розуміння складності живих організмів

Клінічні ветеринарні науки

• Компетенції, необхідні для діагностики, лікування і 
профілактики захворювань у всіх видів тварин

Тваринництво

• Включає в себе управління охороною здоров’я тварин
та економіку тваринництва



Основні конкретні компетенції
• Безпосередньо пов'язані з критичними

компетенціями, зазначені у Наземному кодексі МЕБ.

• Кожна компетенція і цілі навчання призначені для 
ветеринара початкового рівня.

11 конкретних компетенцій

• Епідеміологія

• Транскордонні хвороби

тварин

• Зоонози (в тому числі хвороби

харчового походження)

• Нові хвороби або ті, що

швидко поширюються

• Програми профілактики і 

боротьби з хворобами

• Гігієна харчування

• Ветеринарні препарати

• Добробут тварин

• Ветеринарне

законодавство і етика

• Загальні процедури

сертифікації

• Навички комунікації

Національні особливості можуть бути додані до 11 
компетенцій Першого дня



Просунуті Компетенції Першого дня
Спеціальні знання краще отримати в аспірантурі та\або

на безперервному навчанні

• Організація

Ветеринарних Служб

• Процедури інспекції та 

сертифікації

• Управління заразними

захворюваннями

• Харчова гігієна

• Застосування

аналізу ризику

• Розслідування

випадків

захворювань

• Структура 

міжнародної торгівлі

• Адміністрування і 

управління

8 просунутих компетенцій



Епізоотологія – модернізація 
модулю з описової епізоотології. 
Створення тем з аналізу ризику 
та управління ризиками



Інфекційні хвороби – оновлення 
педагогічних матеріалів деяких тем у 
модулях вивчення зоонозів, 
емерджентних та транскордонних хвороб



Біостатистика – створення нового курсу 
для студентів, слухачів підвищення 
кваліфікації, аспірантів та викладачів з 
статистичних методів аналізу даних з 
використанням програмного 
забезпечення "R"



Національне та міжнародне ветеринарне законодавство
Модернізація тем курсу “Організація ветеринарної справи” присвячених 
міжнародному та європейському ветеринарному законодавству, МЕБ, 
особливостям державної політики ЄС щодо ветеринарії (стажування у 
літній школі ENSV)



Шляхи реалізації завдань

• Стажування – підготовка викладачів (людський 
ресурс)

• Створення нових навчально-методичних 
матеріалів (педагогічний ресурс)

• Впровадження нових методів навчання студентів 
(методичний ресурс)

• Покращення матеріальної бази (матеріальний 
ресурс)



Студенти отримують базову теоретичну підготовку протягом 8 семестрів. 
З 3-го курсу вони беруть участь в клінічних консультаціях, а з 4-го року вони повністю 
занурюються у клінічну практику. Кожен навчальний рік нараховує 60 кредитів ECTS 
(Європейська кредитна система) та передбачає обов'язкове стажування (поза кампусом
на мінімальну тривалість - 19 тижнів). Після чотирьох років студенти отримують"Diplôme
d'études fundamentales veterinaries (DEFV)", що є рівнозначним ступеню магістра 
(спеціаліста?). Частина навчання повинна проводитися за кордоном.



Ознайомлення 
з навчальними планами



Ознайомлення з освітніми ресурсами 
та рекомендованою літературою



Ознайомлення з освітніми ресурсами 
та рекомендованою літературою



Ознайомлення з освітніми ресурсами 
та рекомендованою літературою



Літня школа у ENSV



Літня школа у ENSV – для дисципліни «Організяція ветеринарної служби»
БЕЗПЕКА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАНЯ. БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИН. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРВІСУ



Літня школа у ENSV – для дисципліни «Організяція ветеринарної служби»
ТРАНСКОРДОННА ТОРГІВЛЯ ТВАРИНАМИ



Літня школа у ENSV – для дисципліни «Організяція ветеринарної служби»
ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ТВАРИН (МЕБ). 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У ВЕТЕРИНАРІЇ



Літня школа у ENSV – для дисципліни «Організяція ветеринарної служби»
ПРОДОВОЛЬЧА ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ООН (ФАО)



Літня школа у ENSV – для дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби»
АНАЛІЗ РИЗИКІВ. ПРІОРИТИЗАЦІЯ. НОТИФІКАЦІЯ.



Літня школа у ENSV – для дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби»
ВАКЦИНИ. ЛІКВІДАЦІЯ СПАЛАХІВ. ПРОГРАМИ КОНТРОЛЮ. ЯЩУР. СКАЗ.



Інфекційні хвороби тварин



Біостатистика з R



Спільна робота у посольстві Франції 
в Україні



Розширення міжнародної співпраці 
розвиток регіональної співпраці для покращення ветеринарної освіти у євразійському регіоні 

Нарада з ветеринарної освіти:
Впровадження рекомендацій МЕБ у ветеринарних ВНЗ євразійського регіону

Досвід Казахстану у імплементації результатів твіннінг-проекту

Алмати (Казахстан), 12-13 Жовтня 2016

Обговорювати теми щодо 
покращення ветеринарної 
освіти в регіоні.

Обговорювали вдалі 
приклади імплементації 
рекомендацій МЕБ.

Шляхи розповсюдження 
досвіду набутого у твінінг-
проектах на інші заклади 
ветеринарної освіти.



Участь у тренінгу з Благополуччя 
тварин за перевезення на далекі 
відстані  у Астані (Казахстан)



Поєднання рекомендацій МЕБ
та вимог стандартів освіти МОН України









Створення та оновлення тем
у робочій навчальній програмі



Створення та оновлення тем 
у робочій навчальній програмі



Створення проекту програми 
нового курсу Біостатистика з 
використанням R





Нові акценти у викладанні 
традиційних модулів
• Основи епізоотичного аналізу

• Аналіз та управління ризиками

• Біостатистика

• Оновлення інформації щодо транскордонних 
хвороб

• Наближення до стандартів законодавства 
Європейського союзу



Впровадження використання 
електронних систем для 
забезпечення освітнього процесу (Moodle)

http://vetotice.vetagro-sup.fr

http://teach.btsau.net.ua



Залучення студентів до самостійного 
пошуку та опрацювання наукової літератури



Оновлювані джерела 
оперативної інформації



Оновлювані джерела 
оперативної інформації



Оновлювані джерела 
оперативної інформації



Оновлювані джерела 
оперативної інформації



Оновлювані джерела 
оперативної інформації



Робота зі студентами, 
форми навчання
• Акцент на індивідуальні завдання.

• Самостійна підготовка презентацій.

• Започаткування занять англійською мовою.

• Ситуаційні завдання.

• Розвиток критичного оцінювання інформації.

• Розвиток комунікаційних навичок.

• Робота командою у малих групах.

• Вміння адаптації інформації для різної аудиторії.

• Використання ресурсів оновлюваної інформації.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

MERCI DE VOTRE ATTENTION!




