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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Порівняльна морфологія і судова ветеринарна медицина - дисципліна, яка
складається з двох частин. Порівняльна морфологія вивчає зовнішню форму тіла тварин,
їхніх органів, топографію останніх, а також зовнішню і внутрішню будову органів, їх
систем та апаратів. Судова ветеринарна медицина – це комплексна наука, яка вивчає і
вирішує питання ветеринарно-біологічного й криміналістичного характеру для отримання
об’єктивних доказів в досудовому слідстві й судовому процесі при проведенні аналізу
обставин, пов’язаних з виникненням кримінальних, цивільних, господарських,
адміністративних і арбітражних справ. Ці науки об’єднані в одну дисципліну, оскільки
близькі одна до одної методологічно.
Порівняльна морфологія і судова ветеринарна медицина має значення для
підготовки лікарів ветеринарної медицини з питань вирішення причетності певних осіб
або обставин до фактів загибелі або заподіяння шкоди тваринам і проведення судововетеринарних експертиз..
Дисципліна «Порівняльна морфологія і судова ветеринарна медицина» вивчається
студентами протягом 1 семестру. За час вивчення дисципліни студенти повинні здати
письмовий екзамен, скласти 3 модульно-рейтингових контрольних роботи.
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин
(наприклад, лікарняний).
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені
(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи,
реферати повинні мати коректні текстові посилання на
використану літературу
Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із
деканом факультету)
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ
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