
НУБіП України

«ЗАТВЕР
Начальник н

ЖУЮ»
дділу 

Ярослав РУДИК
2022 р.

«Розклад екзаменаційної сесії»

РОЗКЛАД
складання екзаменів

студентами 4 курсу (термін навчання 6 років) ОС «Магістр» 
факультету ветеринарної медицини 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»
Початок літньої екзаменаційної сесії з 27 червня по 07 липня 2022 р.

Назва дисципліни
Група

1 2 3 4 5 6 (анг.)
Патологічна морфологія та 
судова ветеринарія

27.06.2022 р. 29.06.2022 р. 04.07.2022 р. 07.07.2022 р. 05.07.2022 р. 01.07.2022 р.

До початку екзаменаційної сесії студентам необхідно скласти заліки з наступних дисциплін:
1. Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин з основами андрології;
2. Загальна і спеціальна хірургія;
3. Ветеринарна токсикологія;
4. Внутрішні хвороби тварин;
5. Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин;
6. Безпека та гігієна харчових продуктів 

та захистити курсову роботу з дисципліни:

Декан факультету 
ветеринарної медицини Микола ЦВІЛІХОВСЬКИЙ



НУБіП України

«Розклад екзаменаційної сесії»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Начальник навчального відділу

.. Ярослав РУДИК
« _____ 2022 р.

РОЗКЛАД
складання екзаменів

студентами 4 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 27 червня по 07 липня 2022 р.

Назва дисципліни 12 група
Патологічна морфологія та судова 
ветеринарія

01.07.2022 р.

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

1. Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин;
2. Загальна і спеціальна хірургія;
3. Ветеринарна токсикологія;
4. Внутрішні хвороби тварин;
5. Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин;
6. Безпека та гігієна харчових продуктів;
7. Правознавство;
8. Військова педагогіка та психологія;
9. Англійська мова (військово-спеціальна мовна підготовка);
10. Історія війн та воєнного мистецтва
11. Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка

та захистити курсову роботу з дисципліни:

Декан факультету ветеринарної 
медицини ___ Микола ЦВІЛІХОВСЬКИЙ



НУБіП України

«Розклад екзаменаційної сесії»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Начальник Навчального відділу

Ярослав РУДИК
« -/У » О у ________ 2022 р.

РОЗКЛАД
складання екзаменів

студентами 4 курсу (термін навчання 6 років) ОС «Магістр» 
факультету ветеринарної медицини 

Спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 
Початок літньої екзаменаційної сесії з 27 червня по 08 липня 2022 р.

№
з/п

Назва дисципліни 11 група

1 . Ветеринарне акушерство, 
гінекологія і андрологія

27.06.2022 р.

2. Епізоотологія та інфекційні хвороби 01.07.2022 р.

3. Патологічна морфологія та судова 
ветеринарія

05.07.2022 р.

4. Паразитологія та інвазійні хвороби 08.07.2022 р.

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

1. Гігієна харчових продуктів.
2. Дисципліна за вибором студента.

та захистити курсові роботи з дисциплін:
1. Паразитологія та інвазійні хвороби.

Декан факультету 
ветеринарної медицини Микола ЦВІЛІХОВСЬКИЙ


