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Мета

Забезпечити практичну підготовку експертів-

аналітиків на рівні, що дозволить після закінчення

навчання за магістерською програмою відразу

приступити до самостійної роботи у лабораторіях клінік

ветеринарної медицини, аналітичних лабораторіях

спеціалізованих установ та підприємств, а також

моніторингу якості і безпечності продовольчої сировини

та харчових продуктів.



Підготовка магістрів експертів-аналітиків

Спеціальність
Кваліфікація, що 

відповідає спеціальності

Магістерська 

програма

8.11010101 –

Ветеринарна 

медицина;

2223.2 - лікар ветеринарної 

медицини, бактеріолог, 

мікробіолог, біохімік, 

ветсанексперт, токсиколог

2212.2 – біохімік

МЕТОДИ

БІОХІМІЧНИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ



ДИСЦИПЛІНИ 

що вивчаються магістрами на кафедрі:

• Сучасні методи та прилади біохімічних

досліджень;

• Спеціальна біохімія;

• Менеджмент якості діяльності

лабораторій.



База підготовки

• Міжкафедральна навчально-наукова
лабораторія ветеринарно-діагностичних
досліджень (ФВМ, НУБіП)



База підготовки

• Українська лабораторія якості і
безпечності продукції АПК (смт Чабани)



База підготовки

• Лабораторії інституту біохімії
ім. О.В. Палладіна НАН України



База підготовки

• Центр ветеринарної медицитни

«Біотест лабораторія»



База підготовки

• Інститут молекулярної біології та
генетики НАН України



Досягнення магістрантів

Лугова Є. С. – учасник наукової конференції у Варшавському

університеті (15 травня 2016 року). Науковий керівник – проф.

Калачнюк Л.Г.



Наукова робота Лугової Є.С.

на тему: «Хронічна ниркова

недостатність дрібних тварин

за впливу екзогенних

чинників» здобула третє місце

у ІІ етапі Всеукраїнського

конкурсу студентських

наукових робіт з ветеринарної

медицини.

Магістрантами у 2015-16 роках у

співавтростві з керівниками опубліковано:

статей – 6; тез доповідей - 20 ;

Приймали участь та виступали з доповідями

на Міжнародних та Всеукраїнських наукових

конференціях: «Здобутки студентської

молоді у вирішенні науково-практичних

питань ветеринарної медицини»;

Міжнародна студенська наукова конференція

у Варшавському університеті, а також у

«Фестивалі студентської науки 2015, 2016»



Місце працевлаштування

• Українська лабораторія якості і безпечності

продукції АПК (смт Чабани);

• Регіональні та районні лабораторії

ветеринарної медицини;

• Клініки ветеринарної медицини;

• Науково-дослідні інститути відповідного

спрямування;

• Ветеринарно-діагностичні центри;

• Центри якості і безпечності харчової

продукції підприємств.



ШАНОВНІ МАГІСТРИ   !!!

Кафедра біохімії ім. акад. М.Ф. Гулого
запрошує Вас на навчання за
магістерською програмою:

«Методи біохімічних досліджень»

Спеціалізація:

«Лабораторна справа»



МИ НА ВАС 

ЧЕКАЄМО!!!

ДЯКУЮ  ЗА  УВАГУ !!!


