
НУБіП України

«Розклад екзаменаційної сесії»
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Начальник/навчального відділу

......... Ярослав РУДИК
« /У  уҐ  & У _____ 2022 р.

РОЗКЛАД
складання екзаменів

студентами 5 курсу (термін навчання 6 років) ОС «Магістр» 
факультету ветеринарної медицини 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»
Початок екзаменаційної сесії з 13 червня по 24 червня 2022 р.

Назва дисципліни
Група

1 2 3 4 5 6 (анг.)
Організація ветеринарної 
справи та національне і 
міжнародне ветеринарне 
законодавство

13.06.2022 р. 14.06.2022 р. 16.06.2022 р. 20.06.2022 р. 22.06.2022 р. 24.06.2022 р.

Внутрішні хвороби тварин 17.06.2022 р. 23.06.2022 р. 21.06.2022 р. 15.06.2022 р. 13.06.2022 р. 20.06.2022 р.
Епізоотологія та інфекційні 
хвороби

22.06.2022 р. 17.06.2022 р. 24.06.2022 р. 23.06.2022 р. 16.06.2022 р. 14.06.2021 р.

До початку екзаменаційної сесії студентам необхідно скласти заліки з наступних дисциплін:
1. Методологія та організація науковиих досліджень з основами інтелектуальної власності
2. Дисципліни за вибором студента
та захистити курсові роботи з дисциплін: 1. Епізоотологія та інфекційні хвороби

Декан факультету ветеринарної 
медицини Микола ЦВІЛІХОВСЬКИЙ



НУБіП України

«Розклад екзаменаційної сесії»

«ЗАТВЕР
Начальник

УЮ» 
вчалі го відділу 

Ярослав РУДИК
2022 р.

РОЗКЛАД
складання екзаменів

студентами 5 курсу (термін навчання 6 років) ОС «Магістр» 
факультету ветеринарної медицини 

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 
Спеціалізація «Ветеринарне забезпечення Збройних сил України» 
Початок екзаменаційної сесії з 13 червня по 24 червня 2022 р.

Назва дисципліни 11 група
Внутрішні хвороби тварин 14.06.2022 р.
Епізоотологія та інфекційні хвороби 21.06.2022 р.

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

1. Методологія та організація науковиих досліджень з основами 
інтелектуальної власності хвороби

2. Безпека військової діяльності
3. Англійська мова (військово-спеціальна мовна підготовка);
4. Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка, 
та захистити курсові роботи з дисциплін:

Декан факультету 
ветеринарної медицини Микола ЦВІЛІХОВСЬКИЙ



НУБіП України

«Розклад екзаменаційної сесії»

то відділу 
Ярослав РУДИК

2022 р.

РОЗКЛАД
складання екзаменів

студентами 5 курсу (термін навчання 6 років) ОС «Магістр» 
факультету ветеринарної медицини 

Спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 
Початок екзаменаційної сесії з 13 червня по 24 червня 2022 р.

№
з/п

Назва дисципліни 10 група

1. Гігієна харчових продуктів 14.06.2022 р.

2. Внутрішні хвороби тварин 17.06.2022 р.

3. Ветеринарно-санітарна інспекція 22.06.2022 р.

До початку екзаменаційної сесії студентам необхідно скласти заліки з наступних

1. М етодологія та організація науковиих досліджень з основами інтелектуальної 
власності;

2. Ділова іноземна мова;
3. Дисципліни за вибором студента (2 дисципліни)

та захистити курсові роботи з дисциплін:
1. Гігієна харчових продуктів;

дисциплін:

і

Декан факультету 
ветеринарної медицини Микола ЦВІЛІХОВСЬКИЙ


