
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

09 лютого 2015 р.                                                                             № 4 
 

Про організацію захисту матеріалів  

виробничої практики  

 

З метою дотримання та своєчасного виконання графіка навчального процесу 

підготовки магістрів спеціальності 8.11010101 “Ветеринарна медицина (за видами)” 

на базі ОКР “Бакалавр” денної форми навчання  

  

ЗОБОВ’ЯЗУЮ 

 

1. Керівників магістерських програм доц. Голопуру С.І., проф. 

Любецького В.Й., доц. Дорощука В.О., проф. Мазур Т.В., проф. Сороцу Н.М., доц. 

Бойко Н.І., проф. Шевченко Л.В., проф. Духницького В.Б., проф. Скибіцького В.Г., 

проф. Якубчак О.М., проф. Томчука В.А., проф. Борисевича Б.В., проф. 

Мазуркевича А.Й., проф. Мельника О.П., проф. Карповського В.І. організувати 

подачу   матеріалів   практики   студентами   магістратури   на кафедри   до          

20 лютого 2015 р. 

 

2. Керівників магістерських робіт здійснити перевірку матеріалів практики 

(щоденник, звіт), оцінити рівень їх підготовки за 4-х бальною системою та подати 

матеріали у комісію для захисту матеріалів практики до 23.02. 2015 р. 

 

3. Для захисту матеріалів практики створити комісії: 

І – Комісія для захистів матеріалів виробничої практики з магістерських 

програм – «Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров’я тварин», 

«Ветеринарне забезпечення скотарства, вівчарства та козівництва», «Ветеринарне 

забезпечення здоров’я собак і котів», «Ветеринарне забезпечення свинарства», 

«Ветеринарне забезпечення конярства», «Ветеринарне забезпечення птахівництва», 

«Ветеринарне забезпечення рибництва», «Ветеринарне забезпечення здоров’я 

екзотичних і диких тварин». 

Голова комісії: ЛАКАТОШ В.М. – кандидат ветеринарних наук, доцент 

кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин. 

Члени комісії: 

ЛИТВИНЕНКО В.М. – кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри 

епізоотології та організації ветеринарної справи; БОЙКО Н.І. – кандидат 



ветеринарних наук, доцент кафедри терапії і клінічної діагностики; 

СЕМЕНКО О.В. – кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри паразитології та 

тропічної ветеринарії. 

 

ІІ – Комісія для захистів матеріалів виробничої практики з магістерських 

програм – «Ветеринарна гігієна та санітарія», «Ветеринарна фармація», 

«Мікробіологічні методи діагностики у тваринництві та ветеринарній медицині», 

«Ветеринарно-санітарна експертиза, безпека та якість харчових продуктів і кормів», 

«Методи біохімічних досліджень», «Ветеринарно-санітарна експертиза с.-г. і 

харчової продукції», «Патоморфологічна діагностика хвороб тварин», «Клітинні 

технології у ветеринарній медицині та біології», «Біоморфологія хребетних», 

«Фізіологія вищої нервової діяльності тварин». 

Голова комісії: ТКАЧУК С.А. – доктор ветеринарних наук, професор 

кафедри ветеринарно-санітарної експертизи. 

Члени комісії: 

ІЩЕНКО В.Д. – кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри фармакології 

та токсикології; КОЗЛОВСЬКА Г.В. – кандидат ветеринарних наук, доцент 

кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології; ЖУРЕНКО О.В. – кандидат 

ветеринарних наук, доцент кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин. 

 

4. Комісії провести захист матеріалів практики в період з 24 лютого по 27 

лютого 2015 р. (згідно графіку) та оцінити їх за національною (чотирибальна) і 

європейською (ECTS) шкалою.  

 

5. До захисту матеріалів практики допустити студентів, які у щоденнику, звіті 

та направленні на практику мають відмітки (підпис керівника з місця 

проходження практики, печатка установи) про проходження практики. 

 

 

 

В.о. декана факультету  

ветеринарної медицини, професор                                              М. Цвіліховський 


