
НУБіП України

«Розклад екзаменаційної сесії»
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальний навчального відділу 
Ярослав РУДИК 

6*У_________2022 р.
РОЗКЛАД

складання екзаменів
студентами 3 курсу (термін навчання 6 років) ОС «Магістр» 

факультету ветеринарної медицини 
Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»

Початок літньої екзаменаційної сесії з 23 травня по 5 червня 2022 р.

Дисципліна Група
1 2 3 4 5 6 7 8(анг.)

Патофізіологія тварин 23.05.22р. 25.05.22 р. 30.05.22 р. 02.06.22 р. 23.05.22р. 26.05.22 р. 31.05.22р. 28.05.22р.
Оперативна хірургія, 
топографічна анатомія 
та анестезіологія

03.06.22 р. 23.05.22р. 25.05.22 р . 30.05.22 р. 02.06.22 р. 23.05.22р. 26.05.22р. 31.05.22р.

Клінічна діагностика 
хвороб тварин 31.05.22 р.. 03.06.22 р. 23.05.22р. 25.05.22 р 30.05.22 р. 02.06.22 р. 23.05.22р. 26.05.22р.

Ветеринарна
фармакологія 26.05.22 р. 31.05.22 р. 03.06.22 р. 23.05.22р. 25.05.22 р 30.05.22 р. 02.06.22 р. 03.06.22р.

До початку екзаменаційної сесії студентам необхідно скласти заліки з наступних дисциплін: 1. Благополуччя тварин, етологія та 
професійна етика. 2. Патологічна морфологія та судова ветеринарія. 3. Паразитологія і інвазійні хвороби. 4. Дисципліна за вибором студента, 

та захистити курсову роботу з дисципліни: Клінічна діагностика хвороб тварин

Декан факультету 
ветеринарної медицини Микола ЦВІЛІХОВСЬКИЙ(прізвище, ініціали)



НУБіП України

«Розклад екзаменаційної сесії»
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

НачальжикийБчального відділу
... ^ _______Ярослав РУДИ К

« # у _______ 2022 р.

РОЗКЛАД
складання екзаменів

студентами 3 курсу (термін навчання 6 років) ОС «Магістр» 
факультету ветеринарної медицини 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»
Спеціалізація «Ветеринарне забезпечення Збройних сил України» 

Початок літньої екзаменаційної сесії з 23 травня по 5 червня 2022 р

Назва дисципліни 12 група
Патофізіологія тварин 24.05.2022 р.
Оперативна хірургія, топографічна анатомія 
та анестезіологія

27.05.2022 р.

Клінічна діагностика хвороб тварин 30.05.2022 р.
Ветеринарна фармакологія 02.06.2022 р.

До початку екзаменаційної сесії студентам необхідно скласти заліки з 
наступних дисциплін: 1. Благополуччя тварин, етологія та професійна етика. 
2. Патологічна морфологія та судова ветеринарія. 3. Паразитологія і інвазійні 
хвороби. 4. Англійська мова (військово-спеціальна мовна підготовка). 
5. Організація військового зв’язку. 6. Фізичне виховання та спеціальна 
підготовка.

та захистити курсову роботу з дисципліни: Клінічна діагностика хвороб 
тварин

Декан факультету 
ветеринарної медицини Микола ЦВІЛІХОВСЬКИЙ(прізвище, ініціали)



НУБІП України

«Розклад екзаменаційної сесії»
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Начальник навчального 
відділу

Ярослав РУДИК
__________ 2 0 2 2  р .

РОЗКЛАД
складання екзаменів

студентами __3 курсу (термін навчання 6 років), ОС «Магістр»
факультету ветеринарної медицини 

Спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 
Початок літньої екзаменаційної сесії з 23 травня по 5 червня 2022 р.

№
п/п Назва дисципліни 11 група

1 . Гігієна тварин 2 3 . 0 5 . 2 0 2 2  р .

2 . Патофізіологія тварин 0 1 . 0 6 . 2 0 2 2  р .

3 . Етологія та благополуччя 
тварин

2 6 . 0 5 . 2 0 2 2  р .

4. Клінічна діагностика хвороб 
тварин

3 0 . 0 5 . 2 0 2 2  р .

5 . Загальна і спеціальна 
хірургія

0 3 . 0 6 . 2 0 2 2  р .

До початку екзаменаційної сесії студентам необхідно скласти заліки з 
наступних дисциплін:

1. Ветеринарна санітарія 2. Безпечність та якість харчових продуктів. 3. 
Дисципліна за вибором студента

та захистити курсову роботу з дисципліни: Гігієна тварин

Декан факультету 
ветеринарної медицини Микола ЦВІЛІХОВСЬКИЙ

(прізвище, ініціали)
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НУБІП України

«Розклад екзаменаційної сесії»
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Начальник начального відділу

_: "________Ярослав РУДИК
« /У  » ________ 2022 р.

РОЗКЛАД
складання екзаменів

студентами__3 курсу (термін навчання 3 роки) ОС «Бакалавр»
факультету ветеринарної медицини 

спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»
Початок літньої екзаменаційної сесії з 16 травня по 27 травня 2022 р.

№
п/п Назва дисципліни 9 група 10 група

1. Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 16.05.2022 р. 27.05.2022 р.

2. Внутрішні хвороби тварин 19.05.2022 р. 20.05.2022 р.

3. Організація і економіка 
вет. справи 23.05.2022 р. 25.05.2021 р.

4. Загальна і спеціальна 
хірургія 25.05.2022 р. 23.05.2022 р.

5. Патологічна анатомія та 
розтин 27.05.2022 р. 17.05.2022 р.

До початку екзаменаційної сесії студентам необхідно скласти заліки з 
наступних дисциплін:

1. Професійна етика
з

та захистити курсові роботи з дисциплін: 1. Епізоотологія та інфекційні 
хвороби. 2. Внутрішні хвороби тварин. 3. Хірургія. 4. Патологічна анатомія

Декан факультету 
ветеринарної медицини Микола ЦВІЛІХОВСЬКИЙ


