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Освітня програма 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, пошуку, оброблення інформації з різних джерел. (ЗКС1. Здатність до
абстрактного мислення, аналізу та синтезу.)
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях та здійснювати просвітницьку діяльність. (ЗКС2. Здатність застосовувати знання
у практичних ситуаціях)
ЗК3. Знання та розуміння предметної галузі та професії. (ЗКС3. Знання та розуміння предметної галузі та професії.)
ЗК4. Спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність спілкуватися іншою мовою. (ЗКС4. Здатність спілкуватися
державною мовою як усно, так і письмово. ЗКС5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.)
ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. (ЗКС6. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.)
ЗК6. Здатність проведення досліджень на належному рівні, приймати обґрунтовані рішення, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних
робіт. (ЗКС7. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.)
ЗК7. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з експертами з інших галузей). (ЗКС10. Здатність спілкуватися з представниками
інших професійних груп різного рівня (з експертами інших галузей знань/видів економічної діяльності). )
ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті та розуміти структуру взаємодії державної служби ветеринарної медицини з
міжнародними партнерами. (ЗКС8. Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями.)
ЗК9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. (ЗКС9. Здатність приймати обґрунтовані рішення.ЗКС11.
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.)
ЗК10. Прагнення до збереження довкілля. (ЗКС12. Прагнення до збереження навколишнього середовища.)
ФК1. Аналізувати основні принципи гарантування безпечності харчового ланцюга, контролювати, оцінювати 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. (ФКС1. Здатність
аналізувати загальні принципи, які застосовують до харчових продуктів і кормів загалом та безпечності харчових продуктів і кормів зокрема,
на національному рівні та на рівні Європейського співтовариства.)
ФК2. Здатність володіти методиками роботи з національними і міжнародними нормативно-правовими актами, науковими працями,
методичними розробками, рекомендаціями, інструкціями тощо. (ФКС2.Здатність застосовувати методики роботи з національними і
міжнародними нормативно-правовими актами, науковими працями, методичними розробками, рекомендаціями, інструкціями тощо у
професійній діяльності.)
ФК3. Здійснювати державний (внутрішній) контроль за дотриманням вимог гуманного забою тварин, передзабійною підготовкою та забоєм
тварин, проводити післязабійне інспектування продуктів забою, забезпечення простежуваності. (ФКС3.Здатність здійснювати державний
(внутрішній) контроль дотримання вимог передзабійного огляду, забою тварин, а також здатність проводити післязабійний огляд продуктів
забою та надавати рекомендації щодо їх подальшого використання.)
ФК4. Здатність використовувати знання про хвороби тварин різної етіології для здійснення державного (внутрішнього) контролю на
підконтрольних потужностях. (ФКС4.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. (ФКС5.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». (ФКС6.Здатність застосовувати методики і процедури щодо виробництва та обігу харчових продуктів 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. (ФКС7.Здатність планувати і здійснювати контроль механізмів імпорту та сертифікаційних процедур, пов’язаних із
захистом здоров’я тварин, людей і екосистем у країніімпортері.)
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. (ФКС8.Здатність планувати та проводити стандартний і розширений державний контроль
підконтрольних вантажів на державному кордоні України та транспорті, аналізувати зв’язок між контролем безпечності харчових продуктів і
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.
(ФКС9.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
та контролювати систему моніторингу для кожної критичної точки управління (КТУ) під час виробництва продукції. (ФКС9.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 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. (ФКС10.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
(ФКС11.Здатність організовувати та проводити державний контроль гігієнічних вимог і санітарних заходів на агропродовольчих ринках і
потужностях.)
ФК12. Проводити державний (внутрішній) ветеринарно-санітарний 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). (ФКС12.Здатність здійснювати державний (внутрішній) ветеринарно-санітарний контроль
на потужностях з виробництва та обігу санітарних заходів, застосовувати придатні методи відбору проб, поводження з ними та результатами
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. (ФКС13.Здатність здійснювати
ветеринарно-санітарний контроль виробництва та обігу кормів, кормових добавок, преміксів тощо на підконтрольних потужностях,
грамотно використовувати методики їх дослідження та проводити їхнє санітарне оцінювання.)
ФК14. Здатність ідентифікувати та підтверджувати відповідність харчових продуктів вимогам нормативноправових актів, відомостям, що
наведені в інформації для споживача або декларації виробника. (ФКС14.Здатність ідентифікувати та оцінювати відповідність харчових
продуктів вимогам нормативно-правових актів, відомостям, наведеним 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. (ФКС15.Здатність здійснювати контроль на потужностях з
виробництва та обігу продуктів тваринного походження, на кордоні і транспорті з урахуванням потенційного впливу транскордонних
хвороб, зокрема зоонозів.)
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. (ФКС16.Здатність здійснювати контроль гігієнічних вимог діяльності потужностей з виробництва і
переробки продуктів тваринництва, об’єктів ветеринарної медицини тощо.)
ФК17. Проводити судово-ветеринарну експертизу згідно з чинним законодавством. (ФКС17.Здатність здійснювати судово-ветеринарну
експертизу згідно з чинним законодавством.)
ФК18. Контролювати ефективність проведення санації потужностей згідно з вимогами національних та міжнародних нормативно-правових
актів. (ФКС18.Здатність 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.
(ФКС19.Здатність вирішувати питання загальної ветеринарної превенції відповідно до концепції «системи раннього виявлення» для
своєчасного виявлення та ідентифікації спалахів або появи хвороб. )
ФК20. Володіти знаннями з біобезпеки та біоетики, морально-етичними нормами, правилами і принципами використання біологічних агентів
тощо. (ФКС20.Здатність дотримуватися морально-етичних норм, правил і принципів біобезпеки та біоетики під час використання у
професійній діяльності різних біологічних агентів.)

ПРН1. Застосовувати способи аналізу, синтезу та подальшого сучасного навчання у галузі ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи. (ПРНС
2. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності, а також розуміти необхідність постійного підвищення
рівня професійної кваліфікації).
ПРН2. Розуміти структуру фахової діяльності та використовувати методи наукових досліджень у галузі ветеринарної гігієни, санітарії і
експертизи.(ПРНС 1. Володіти державною та іноземною (іноземними) мовами для можливості усного й письмового спілкування з фахівцями
галузі та представниками інших професій і галузей з метою вирішення професійних завдань, для роботи з національними і міжнародними
нормативно-правовими актами, науковими працями, методичними розробками, рекомендаціями, інструкціями тощо).
ПРН3. Демонструвати розуміння щодо годівлі та гігієни тварин, клінічної діагностики хвороб тварин, етіології, патогенезу та епізоотології
заразних захворювань тварин, зокрема транскордонних, основ епідеміології; гігієнічних умов утримання та експлуатації тварин для
організації та здійснення передзабійної підготовки і гуманного забою тварин, проведення післязабійного інспектування продуктів забою
тварин, забезпечення простежуваності. (ПРНС 4. Володіти методами та методиками передзабійного огляду, гуманного забою тварин,
проведення післязабійного огляду продуктів забою та надання рекомендацій щодо їх подальшого використання. ПРНС 5. Володіти знаннями
про хвороби тварин різної етіології та уміти застосовувати адекватні методи і методики клінічних та лабораторних досліджень для контролю
стану здоров’я тварин різних класів і видів, знати шляхи подальшого використання хворих тварин і продукції, одержаної від них, а також від
тварин, підданих лікуванню, профілактичним чи іншим обробкам тощо.)
ПРН4. Установлювати зв’язок між хворобами різної етіології та здійсненням державного (внутрішнього) контролю на підконтрольних
потужностях та аналізувати основні принципи гарантування безпечності харчового ланцюга, контролювати, оцінювати та управляти
ПРН ризиками під час виробництва та обігу харчових продуктів. (ПРНС 3. Володіти методами та методиками державного (внутрішнього)
контролю на підконтрольних потужностях для гарантування безпечності харчового ланцюга, уміти контролювати, оцінювати та управляти
ризиками під час виробництва та обігу харчових продуктів. ПРНС 9. Володіти методами та методиками ветеринарно-санітарного оцінювання
систем і способів утримання, догляду, годівлі, напування та експлуатації тварин, стану тваринницьких об’єктів, належної експлуатації
технологічного обладнання тощо)
ПРН5. Проводити відбір, консервування, пакування і пересилання проб тваринного, рослинного та біотехнологічного походження для
досліджень харчових продуктів, кормів, кормових добавок, преміксів тощо за органолептичними та лабораторними методами для визначення
їх безпечності та якості відповідно до нормативно-правових актів, використовуючи необхідні реактиви, прилади та обладнання. (ПРНС 6.
Знати органолептичні та інструментальні методи і методики дослідження харчових продуктів і кормів для визначення їх безпечності та
якості)
ПРН6. Володіти загальноприйнятими 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». (ПРНС5. Володіти знаннями про хвороби тварин різної етіології та уміти застосовувати адекватні методи і
методики клінічних та лабораторних досліджень для контролю стану здоров’я тварин різних класів і видів, знати шляхи подальшого
використання хворих тварин і продукції, одержаної від них, а також від тварин, підданих лікуванню, профілактичним чи іншим обробкам
тощо.)
ПРН7. Застосовувати знання та практичні навички щодо основ організації ветеринарної справи, справочинства, ветеринарної деонтології,
психології. (ПРНС 4. Володіти методами та методиками передзабійного огляду, гуманного забою тварин, проведення післязабійного огляду

продуктів забою та надання рекомендацій щодо їх подальшого використання.)
ПРН8. Проводити наукові дослідження, здійснювати оброблення, аналіз, узагальнення та систематизацію отриманих результатів,
оформлювати їх у вигляді презентацій та публікацій. (ПРНС 1. Володіти державною та іноземною (іноземними) мовами для можливості
усного й письмового спілкування з фахівцями галузі та представниками інших професій і галузей з метою вирішення професійних завдань,
для роботи з
національними і міжнародними нормативно-правовими актами, науковими працями, методичними розробками,
рекомендаціями, інструкціями тощо).
ПРН9.Здійснювати 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. (ПРНС 8. Мати навички стандартного та розширеного державного контролю підконтрольних вантажів на
державному кордоні України та транспорті, здійснювати аналіз зв’язку між контролем безпечності харчових продуктів та здоров’ям людей за
міжнародної торгівлі продуктами тваринного походження.)
ПРН10. Оцінювати проведення державного аудиту на підконтрольних потужностях з виробництва та обігу харчових продуктів, кормів,
кормових добавок, преміксів, ветеринарних препаратів, побічних продуктів тощо у разі застосування системи менеджменту безпечності
харчових продуктів (HACCP/ISO 22000) або процедур, заснованих на HACCP, та контролювати систему моніторингу для кожної КТУ під час
виробництва продукції, моніторингу ветеринарних, імунобіологічних препаратів, забруднювачів у харчових продуктах та кормах.(ПРНС 3.
Володіти методами та методиками державного (внутрішнього) контролю на підконтрольних потужностях для гарантування безпечності
харчового ланцюга, уміти контролювати, оцінювати та управляти ризиками під час виробництва та обігу харчових продуктів.)
ПРН11. Брати участь у плануванні виробничо-фінансової діяльності підконтрольних потужностях за ринкових відносин, а також
контролювати дотримання гігієнічних вимог під час виробництва безпечних харчових продуктів, кормів і кормових добавок, керуючись
чинними нормативно-правовими актами України з урахуванням вимог Кодексу Аліментаріус та «гігієнічного пакету» ЄЕС, а також іншими
міжнародними нормативно-правовими актами. (ПРНС 11. Володіти знаннями та практичними уміннями, необхідними для здійснення
державного (внутрішнього) ветеринарно-санітарного контролю на потужностях з виробництва та обігу м’яса і м’ясних продуктів, молока і
молочних продуктів, напівфабрикатів, харчових гідробіонтів; заготівлі, зберігання та обігу харчових рослинних продуктів, меду та
апіпродуктів, харчових яєць та яйцепродуктів тощо, а також методами та методиками відбору, консервування, пакування і пересилання проб
тваринного, рослинного й біотехнологічного походження, правильного поводження з ними та результатами їх випробувань (досліджень).
ПРН12. Обґрунтовувати доцільність організації та проведення державного (внутрішнього) контролю гігієнічних вимог та санітарних заходів
на потужностях з виробництва, переробки, обігу харчових продуктів, зокрема на агропродовольчих ринках, кормів, кормових добавок,
преміксів, штамів мікроорганізмів, репродуктивного і патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, засобів ветеринарної медицини,
побічних продуктів, тварин тощо згідно з чинними нормативно-правовими актами. (ПРНС 10. Володіти знаннями та практичними уміннями,
необхідними для організації і проведення державного контролю гігієнічних вимог та санітарних заходів на агропродовольчих ринках і
потужностях. ПРНС 7. Уміти планувати і здійснювати контроль та проводити моніторинг виробництва, здійснювати контроль зберігання,
переробки та реалізації харчових продуктів і кормів, кормових добавок, преміксів, побічних продуктів, ветеринарних препаратів, засобів
ветеринарної медицини та оцінювати їх безпечність і якість.)
ПРН13. Здійснювати належний контроль санітарних заходів та гігієнічних вимог за виробництва, переробки та обігу м’яса й інших продуктів
забою ссавців та птиці, молока і молочних продуктів, харчових гідробіонтів, харчових рослинних продуктів, меду і апіпродуктів, харчових

яєць та яйцепродуктів з подальшим проведенням інспектування відповідно до чинних нормативно-правових актів. (ПРНС 12. Володіти
принципами, методами та процедурами дотримання належного санітарного стану на потужностях для випуску, зберігання, переробки та
реалізації харчових продуктів, кормів і кормових добавок, преміксів, побічних продуктів, ветеринарних препаратів, а також методами
оцінювання їх безпечності та якості.)
ПРН14. Інтерпретувати результати контролю гігієнічних вимог виробництва кормів, кормових добавок, преміксів, володіння методами під
час оцінки їх безпечності та якості відповідно до чинних нормативно-правових актів. (ПРНС 12. Володіти принципами, методами та
процедурами дотримання належного санітарного стану на потужностях для випуску, зберігання, переробки та реалізації харчових продуктів,
кормів і кормових добавок, преміксів, побічних продуктів, ветеринарних препаратів, а також методами оцінювання їх безпечності та якості.)
ПРН15. Ідентифікувати та підтверджувати відповідність харчових продуктів вимогам нормативно-правових актів, відомостям, що наведені в
інформації для споживача або декларації виробника. (ПРНС 13. Володіти навичками та знаннями, необхідними для ведення ветеринарного
обліку, оформлення звітної та іншої необхідної документації, уміти ідентифікувати та встановлювати відповідність харчових продуктів
вимогам нормативно-правових актів та іншим відомостям, наведеним в інформації для споживача або у декларації виробника.)
ПРН16. Здійснювати державний (внутрішній) контроль гігієнічних вимог на потужностях за забоєм тварин, переробкою, зберіганням,
транспортуванням й реалізацією (обігом) харчових продуктів тваринного походження; збором, утилізацією та знищення побічних продуктів
забою тварин, непридатних до споживання. (ПРНС 15. Володіти методами контролю гігієнічних вимог діяльності різних потужностей, які
проводять збір, обробку, знешкодження (знезараження), видалення, утилізацію та знищення побічних продуктів тваринницьких підприємств
(потужностей), об’єктів ветеринарної медицини, переробної промисловості тощо.)
ПРН17. Здійснювати державний (внутрішній) контроль гігієнічних вимог за технологічними процесами первинної обробки субпродуктів,
харчової крові, спеціальної сировини, а також 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, наносити позначку придатності та визначати шляхи подальшого використання цієї продукції. (ПРНС 14. Володіти методами
контролю технологічних процесів первинної обробки субпродуктів, харчової крові, спеціальної сировини, здійснювати ветеринарносанітарний контроль дотримання технологічних операцій з ендокринною, ферментною, кишковою, шкіряно-хутровою сировиною, м’ясом та
іншими продуктами забою і готовими харчовими продуктами, здійснювати їх інспектування, наносити позначки придатності та визначати
шляхи подальшого використання цієї продукції.)
ПРН18. Здійснювати судово-ветеринарну експертизу у випадках, передбачених чинним законодавством та гарантувати достовірність її
результатів. (ПРНС 16. Мати необхідні знання та уміння для здійснення судово-ветеринарної експертизи згідно з чинним законодавством.)
ПРН19. Проводити контроль санації на підконтрольних об’єктах згідно з вимогами національних та міжнародних нормативно-правових
актів.(ПРНС 17. Володіти методами контролю ефективності проведення санації різних потужностей з виробництва і переробки продуктів
тваринництва відповідно до вимог національних і міжнародних нормативно-правових актів).
ПРН20. Забезпечувати об’єктивність та достовірність проведення ветеринарно-санітарного оцінювання систем і способів утримання,
догляду, годівлі, напування та експлуатації тварин, а також дотримання належного санітарного стану тваринницьких об’єктів, зберігання
кормів і кормових добавок, експлуатацією технологічного обладнання. (ПРНС 18. Уміти проводити необхідні клінічні та лабораторні
дослідження для загальної ветеринарної превенції на потужностях з виробництва і переробки продуктів тваринництва, здійснювати
ветеринарно-санітарне оцінювання систем і способів утримання тварин, визначати безпечність кормів, кормових добавок тощо, а також для

забезпечувати належний санітарний стан тваринницьких потужностей.)
ПРН 21. Володіти питаннями біобезпеки та біоетики, дотримуватися морально етичних норм, правил і принципів використання біологічних
агентів і захисту населення від особливо небезпечних патогенів. (ПРНС 19. Розуміти суть професії, знати підходи та методи оцінювання
різних виробничих ситуацій, володіти абстрактним мисленням та вміти аналізувати можливий подальший перебіг цих ситуацій, уміти
приймати обґрунтовані рішення, організовувати та здійснювати якісне виконання прийнятих рішень з дотриманням морально-етичних норм,
правил і принципів біобезпеки та біоетики під час використання у професійній діяльності різних біологічних агентів з прагненням до
збереження навколишнього середовища.)

Компетенції держаного стандарту освіти
ПРНС1. Володіти державною та іноземною (іноземними) мовами для можливості усного й письмового спілкування з фахівцями галузі та
представниками інших професій і галузей з метою вирішення професійних завдань, для роботи з національними і міжнародними
нормативно-правовими актами, науковими працями, методичними розробками, рекомендаціями, інструкціями тощо.
ПРНС2. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності, а також розуміти необхідність постійного
підвищення рівня професійної кваліфікації.
ПРНС3. Володіти методами та методиками державного (внутрішнього) контролю на підконтрольних потужностях для гарантування
безпечності харчового ланцюга, уміти контролювати, оцінювати та управляти ризиками під час виробництва та обігу харчових продуктів.
ПРНС4. Володіти методами та методиками передзабійного огляду, гуманного забою тварин, проведення післязабійного огляду продуктів
забою та надання рекомендацій щодо їх подальшого використання.
ПРНС5. Володіти знаннями про хвороби тварин різної етіології та уміти застосовувати адекватні методи і методики клінічних та
лабораторних досліджень для контролю стану здоров’я тварин різних класів і видів, знати шляхи подальшого використання хворих тварин
і продукції, одержаної від них, а також від тварин, підданих лікуванню, профілактичним чи іншим обробкам тощо.
ПРНС6. Знати органолептичні та інструментальні методи і методики дослідження харчових продуктів і кормів для визначення їх
безпечності та якості.
ПРНС7. Уміти планувати і здійснювати контроль та проводити моніторинг виробництва, здійснювати контроль зберігання, переробки та
реалізації харчових продуктів і кормів, кормових добавок, преміксів, побічних продуктів, ветеринарних препаратів, засобів ветеринарної
ПРН
медицини та оцінювати їх безпечність і якість.
ПРНС8. Мати навички стандартного та розширеного державного контролю підконтрольних вантажів на державному кордоні України та
транспорті, здійснювати аналіз зв’язку між контролем безпечності харчових продуктів та здоров’ям людей за міжнародної торгівлі
продуктами тваринного походження.
ПРНС9. Володіти методами та методиками ветеринарно-санітарного оцінювання систем і способів утримання, догляду, годівлі, напування
та експлуатації тварин, стану тваринницьких об’єктів, належної експлуатації технологічного обладнання тощо.
ПРНС10. Володіти знаннями та практичними уміннями, необхідними для організації і проведення державного контролю гігієнічних вимог
та санітарних заходів на агропродовольчих ринках і потужностях.
ПРНС11. Володіти знаннями та практичними уміннями, необхідними для здійснення державного (внутрішнього) ветеринарно-санітарного
контролю на потужностях з виробництва та обігу м’яса і м’ясних продуктів, молока і молочних продуктів, напівфабрикатів, харчових
гідробіонтів; заготівлі, зберігання та обігу харчових рослинних продуктів, меду та апіпродуктів, харчових яєць та яйцепродуктів тощо, а
також методами та методиками відбору, консервування, пакування і пересилання проб тваринного, рослинного й біотехнологічного
походження, правильного поводження з ними та результатами їх випробувань (досліджень).
ПРНС12. Володіти принципами, методами та процедурами дотримання належного санітарного стану на потужностях для випуску,
зберігання, переробки та реалізації харчових продуктів, кормів і кормових добавок, преміксів, побічних продуктів, ветеринарних
препаратів, а також методами оцінювання їх безпечності та якості.

ПРНС13. Володіти навичками та знаннями, необхідними для ведення ветеринарного обліку, оформлення звітної та іншої необхідної
документації, уміти ідентифікувати та встановлювати відповідність харчових продуктів вимогам нормативно-правових актів та іншим
відомостям, наведеним в інформації для споживача або у декларації виробника.
ПРНС14. Володіти методами контролю технологічних процесів первинної обробки субпродуктів, харчової крові, спеціальної сировини,
здійснювати ветеринарносанітарний контроль дотримання технологічних операцій з ендокринною, ферментною, кишковою, шкірянохутровою сировиною, м’ясом та іншими продуктами забою і готовими харчовими продуктами, здійснювати їх інспектування, наносити
позначки придатності та визначати шляхи подальшого використання цієї продукції.
ПРНС15. Володіти методами контролю гігієнічних вимог діяльності різних потужностей, які проводять збір, обробку, знешкодження
(знезараження), видалення, утилізацію та знищення побічних продуктів тваринницьких підприємств (потужностей), об’єктів ветеринарної
медицини, переробної промисловості тощо.
ПРНС16. Мати необхідні знання та уміння для здійснення судово-ветеринарної експертизи згідно з чинним законодавством.
ПРНС17. Володіти методами контролю ефективності проведення санації різних потужностей з виробництва і переробки продуктів
тваринництва відповідно до вимог національних і міжнародних нормативно-правових актів.
ПРНС18. Уміти проводити необхідні клінічні та лабораторні дослідження для загальної ветеринарної превенції на потужностях з
виробництва і переробки продуктів тваринництва, здійснювати ветеринарно-санітарне оцінювання систем і способів утримання тварин,
визначати безпечність кормів, кормових добавок тощо, а також для забезпечувати належний санітарний стан тваринницьких потужностей.
ПРНС19. Розуміти суть професії, знати підходи та методи оцінювання різних виробничих ситуацій, володіти абстрактним мисленням та
вміти аналізувати можливий подальший перебіг цих ситуацій, уміти приймати обґрунтовані рішення, організовувати та здійснювати
якісне виконання прийнятих рішень з дотриманням морально-етичних норм, правил і принципів біобезпеки та біоетики під час
використання у професійній діяльності різних біологічних агентів з прагненням до збереження навколишнього середовища.

