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Мета викладання дисципліни – ознайомити аспірантів з процесами 

наукового дослідження, його структури, а також з дедуктивним, гіпотезо-

дедуктивним і системним методами дослідження. 

Завдання вивчення дисципліни – виробити у аспірантів вміння 

застосовувати нові методи еколого-біологічного дослідження, в основі яких 

знаходяться ідеї і принципи системного підходу, синергетики і герменевтики. 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати : 

- предметну область та розуміти професію, знати фундаментальні 

праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених за обраним напрямом 

досліджень; 

- законні та підзаконні нормативно-правові акти, нормативно-

технічні документи, правила, інструкції, що регламентують гігієну 

виробництва кормів та безпечність та якість харчових продуктів та кормів. 

- розуміти шляхи впровадження результатів наукових досліджень з 

ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи у виробництво, навчальний 

процес та науку. 

 

уміти:  

- вміти проводити ветеринарно-санітарний контроль при заготівлі, 

збереженні, переробці й реалізації кормів і кормових добавок; проводити 

оцінку умов навколишнього середовища при вирощуванні кормів за 

мікробіологічними показниками;організовувати санітарно-гігієнічний 

контроль якості кормових засобів, виготовлених з відходів м‘ясопереробних 

підприємств. 

- володіти методологічним інструментарієм проведення наукових 

досліджень у галузі «Ветеринарна медицина» зі спеціальності «Ветеринарна 

гігієна, санітарія і експертиза», керуючись принципами академічної 

доброчесності та наукової етики. 

- проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових наукових 

положень та ідей щодо ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи. 

- ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження 



з ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи, які приводять до отримання 

нових знань. 

- формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири 

сучасного суспільства та стан її наукової розробки, робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, які мають розширювати і поглиблювати стан 

наукових досліджень з ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи. 

- презентувати результати досліджень, в тому числі у вигляді 

дисертаційної роботи, захищати результати проведених досліджень. 

 

Зміст дисципліни: 

 

Тема 1: Законодавство України в сфері безпечності та якості кормів і 

кормових добавок. 

Тема 2: Гігієнічні вимоги технічного регламенту «Про використання кормів, 

добавок у годівлі ссавців та птиці». 

Тема 3: Державний контроль за додержанням законодавства про харчові 

продукти.  

Тема 4. Особливості державного контролю безпеки та якості харчових 

продуктів на кордоні за новим Законом № 2042-VIII  . 

Тема 5. Перевірки безпеки та якості харчових продуктів за новими 

правилами.  

Тема 6. Захист прав споживачів харчових продуктів. Аналіз судової практики 

в цивільних спорах. 

 
 


