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Анотація. У Законі України "Про вищу освіту" компетентність визначається як 
динамічне поєднання знань і практичних навичок, способів мислення, професійних, 
ідеологічних і соціальних якостей, морально-етичних цінностей, що визначає здатність 
людини здійснювати професійну та подальшу освітньою діяльність. Розкриття 
особистості, її творчий потенціал найбільш активно відбувається у професійній 
діяльності. 

Діяльність фахівців ветеринарної медицини багатогранна і спрямована на 
профілактику хвороб тварин та забезпечення надійної охорони населення від зоонозів. 
Професійна етика лікаря ветеринарної медицини належить до циклу дисциплін, що 
передбачає розширення кругозору, вдосконалення і духовного зростання особистості. 
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Вступ. Сучасний розвиток України вимагає якісних змін реформування 

виробництва, стрімкого розвитку науки, модернізації техніки та підвищення 

рівня професійної підготовки фахівців різних галузей. Зміни в соціально-

економічній сфері зумовлюють необхідність розробки та впровадження нових 

підходів до вдосконалення навчального процесу. 

Сучасними вимогами ринку праці до майбутніх фахівців є володіння 

професійною компетенцією.  

Основний текст. У Законі України «Про вищу освіту»  компетентність 

визначається як динамічна комбінація знань, і практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-етичних 

цінностей, яка визначає здатність людини здійснювати професійну та подальшу 

навчальну діяльність. Компетентність характеризує здатність людини 

застосовувати знання та вміння у різноманітних соціальних, професійних 

ситуаціях, кваліфіковано виконувати певну професійну діяльність [1]. 

Професійна етика лікаря ветеринарної медицини належить до циклу дисциплін, 



що забезпечує розширення кругозору, вдосконалення і духовний ріст 

особистості. Етика лікаря ветеринарної медицини нерозривно пов’язана із 

загальною етикою тому, що кожна людина, а у тому числі і спеціаліст 

ветеринарної медицини повинні керуватися у професійно-соціальній діяльності 

моральними нормами і принципами.  

Питання біоетики та етики спеціаліста ветеринарної медицини поки що 

мало висвітлено у спеціальній літературі, але необхідне для правильного 

професійного виховання і особливо самовиховання, успішної роботи 

спеціалістів такої складної, але необхідної професії. 

Як писав академік К. І. Скрябін: «За кількістю об'єктів вивчення, а також 

за своєю глибиною ветеринарна медицина являє собою найцікавішу ланку 

людського життя. Адже немає іншої науки, яка б дослідила і захищала від 

хвороб таку велику кількість представників тваринного світу».  

Протест кращої частини людства проти жорстокого ставлення до тварин, 

розвиток етичної філософської думки, особливо в кінці XIX і в XX ст., змусило 

людство переглянути свої погляди по відношення до тварин, піддати сумніву 

однобічність своєї етики і виробити більш гуманний і справедливий погляд на 

свій статус в навколишньому світі.  

Вчені пропонують різні варіанти класифікації історичного розвитку, 

генезису біоетики. Найбільш раціональною та сприйнятою для розуміння може 

бути класифікація, запропонована професором Силуяновою І. В.. Згідно з цією 

класифікацією, існує декілька моделей (етапів) біоетики, кожна з яких визначає 

становлення та розвиток моральних принципів біомедичної етики. До них 

відноситься: 

1) принцип «не зашкодь» (модель Гіппократа);  

2) принцип «роби добро» (модель Парацельса); 

3) принцип «виконання обов’язків» (деонтологічна модель); 

4) принцип «поваги прав та гідності людини». 

Усі професійні та спеціальні дисципліни формують із студента лікаря 

ветеринарної медицини, навчають його, як поводитись з  тваринами, ставити 



діагноз, лікувати, планувати та здійснювати превентивні заходи. Викладачі цих 

навчальних закладів акцентують увагу студентів на тому, що без професійних 

та спеціальних знань майбутній фахівець не зможе виконувати свої 

безпосередні обов'язки. Професія лікаря ветеринарної медицини передбачає 

насамперед прагнення до самовдосконалення, любов до цієї праці, знання 

специфіки своєї діяльності. 

Слід зазначити, що під час навчання студентів у ЗВО такі види діяльності 

як робота з інформацією та науково-дослідна робота, також безпосередньо 

пов'язані з комунікативною підготовкою майбутніх лікарів ветеринарної 

медицини. Особливістю підготовки до професійної комунікації є використання 

під час занять інноваційних форм і методів навчання, зокрема ділових, 

рольових ігор, семінарів-дискусій, ситуаційних вправ, інтерактивних форм і 

методів проведення занять на основі діалогічно-полілогічної взаємодії  

(навчальні тренінги, дискусії, тощо), а також поширення методів сучасного 

навчання.  

Діяльність фахівців ветеринарної медицини багатогранна і спрямована на 

профілактику хвороб тварин та забезпечення надійної охорони населення від 

зоонозів. Цього досягають не тільки запобіганням і ліквідацією захворювань, 

які передаються людині від тварин, але й виробництвом біологічно 

повноцінних і доброякісних в санітарному відношенні продуктів тваринництва. 

Виконанню відмічених завдань підпорядкована діяльність великої кількості 

фахівців ветеринарної медицини. У процесі роботи вони, звичайно, керуються 

Законом України «Про ветеринарну медицину», а в деяких випадках 

доводиться керуватися не статутними, а моральними принципами, які останнім 

часом в колективах є домінуючими. 

Сьогодні, мабуть, немає людини, яка б не користувалась, прямо або 

побічно, результатами діяльності ветеринарного фахівця, і не тільки в селі, а й у 

місті. У процесі виконання своїх службових обов'язків фахівці ветеринарної 

медицини виступають то в ролі лікаря, то організатора, пропагандиста, 

дослідника, державного контролера і т. д.. Тому їм часто доводиться 



спілкуватися не тільки зі своїми колегами за фахом, а й з керівниками 

підприємств, підрозділів, фахівцями інших галузей, тваринниками господарств 

та власниками тварин, а також з багатьма людьми інших установ [2].  

Розкриття особистості, її творчого потенціалу найбільш активно 

відбувається у професійній діяльності. Процес реалізації акмеологічних 

резервів проходить особистісно-професійний розвиток, а його результатом є 

досягнення професіоналізму [3]. В умовах модернізації системи вищої освіти 

України відповідно до європейських і світових стандартів ефективним шляхом 

підвищення якості професійної підготовки фахівців є орієнтація на досвід 

розвинених країн з метою пошуку інноваційних підходів. 

У документах міжнародних організацій компетентність трактується як 

щось більше, ніж просто знання й навички, вона містить здатність виконувати 

комплекс вимог, спираючись на мобілізацію психосоціальних ресурсів [4]; 

«загальні здатності, що гуртуються на знаннях, досвіді, цінностях, диспозиції 

яких людина набуває у межах освітнього досвіду [5]; комплекс 

взаємопов’язаних знань, умінь, навичок, які підсилюють одна одну та 

забезпечують  внутрішню гармонію, що допомагає обрати  оптимальний шлях, 

стратегію і тактику в лікуванні тварин.  
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Abstract. The Law of Ukraine "On Higher Education", competence is defined as a dynamic 

combination of knowledge and practical skills, ways of thinking, professional, ideological and 
social qualities, moral and ethical values, which determines the ability of a person to carry out 
professional and further educational activities. Disclosure of personality, its creative potential most 
actively occurs in professional activities. The activities of specialists in veterinary medicine are 
multifaceted and aimed at the prevention of animal diseases and ensuring reliable protection of the 
population from zoonoses. 

The professional ethics of the veterinary medicine doctor belongs to the cycle of disciplines, 
which involves expanding the horizons, perfection and spiritual growth of the individual.  

Key words: competence, ethics of the doctor of veterinary medicine, zoonosis, animals, 
professional activity, bioethics. 

 


