
Організація дистанційного навчання в Білоцерківському НАУ  
на період карантину з 06.04.2020 до 24.04.2020 р. 

 
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

ПІБ  
викладача 

Назва дисципліни Тема лекції, дата Тема практичного заняття, дата 

Інші форми са-
мостійної робо-
ти (ІНДЗ, есе 
тощо) вказати 

Кафедра анатомії та гістології ім. П.О. Ковальського 
ІІ тиждень 

Сторожук В.А.  
Ільніцький М.Г. 

Анатомія тварин, 1М 
курс, 1 та 3 гр. 

 06.04.2020 р. Артерії голови. Галудження за-
гальної сонної артерії, основнімангістралі та 
їх дрібні гілки, відгалуження конкретні органи 
(тобто їх власні судини).  

 

Мельниченко А.П. 
Бевз О.С. 

Цитологія, гістологія, 
ембріологія, 1М курс, 1 

та 3 гр. 

 06.04.2020 р. «Дерматологія»  

Новак В.П. Цитологія, гістологія, 
ембріологія, 1М курс 

07.03.2020 «Дерматологія»   

Мельниченко А.П. 
Бевз О.С. 

Цитологія, гістологія, 
ембріологія, СПМ-1 

курс, 3 гр. 

 06–10.04. 2020 р. Доклінічна навчальна прак-
тика  

 

Мельніков В.В.  
Ільніцький М.Г. 

Анатомія тварин, 1М 
курс, 1 та 3 гр. 

 07.04.2020 р. Артерії голови. Галуження зага-
льної сонної артерії, основні мангістралі та їх 
дрібні гілки, відгалуження конкретні органи 
(тобто їх власні судини).  

 

Дудка В.Б. Анатомія тварин, 1М 
курс, 1 та 3 гр. 

 08.04.2020 р. Артерії голови. Галуження зага-
льної сонної артерії, основні мангістралі та їх 
дрібні гілки, відгалуження конкретні органи 
(тобто їх власні судини 

 

Мельниченко А.П. 
Бевз О.С. 

Цитологія, гістологія, 
ембріологія, 1М курс 2 гр. 

 08.04.2020 р. «Дерматологія»   



Мельниченко А.П. 
Бевз О.С. 

Цитологія, гістологія, 
ембріологія, 1М курс, 1 

гр. 

 08.04.2020 р. «Похідні шкіри»  

Сторожук В.А.  
Ільніцький М.Г. 

Анатомія тварин, 1М 
курс, 1 та 3 гр. 

 09.04.2020 р. Вени голови. Утворення, шляхом 
злиття  дрібних внутрішньо верхньощелепової 
вени язиковощелепового стовбуру формуван-
ня особливості яремних вен, анастомози гру-
дові сітки. Видові особливості.  

 

Мельниченко А.П. 
Бевз О.С. 

Цитологія, гістологія, 
ембріологія, 1М курс, 3 

гр. 

 09.04.2020 р. «Похідні шкіри»  

Дудка В.Б.  
Мельніков В.В.  
Ільніцький М.Г. 

Анатомія тварин, 1М 
курс, 1 та 3 гр. 

 10.04.2020 р. Вени голови. Утворення, шляхом 
злиття  дрібних внутрішньо верхньощелепової 
вени язиковощелепового стовбуру формуван-
ня особливості яремних вен, анастомози гру-
дові сітки. Видові особливості.  

 

Мельниченко А.П. 
Бевз О.С. 

Цитологія, гістологія, 
ембріологія, 1М курс, 2 

гр. 

 10.04.2020 р. «Похідні шкіри»  

І тиждень 
Сторожук В.А.  
Ільніцький М.Г.  
Мельніков В.В. 

Анатомія тварин, 1М 
курс, 1 та 3 гр. 

 13.04.2020 р. Судини грудної кінцівки. Галу-
ження a. axillaries, основні магістралі та дрібні 
гілки до конкретних м’язів (органів). Форму-
вання пахвової вени, система підшкірних вен, 
півмісяцві клапани.  

 

Сторожук В.А. Анатомія тварин, 1М 
курс 

15.04.2020 р. Галуження ос-
новних магістральних арте-
рій і вен в організмі тварин, 
їх функціональне значення. 
Система ворітної вени. Осо-
бливості відтоку крові від 
молочної залози і прямої 
кишки.  

  

Новак В.П. Цитологія, гістологія, 14.03.2020 р. «Органи трав-   



ембріологія, 1М куос лення» 
Мельниченко 
А.П., Бевз О.С. 

Цитологія, гістологія, емб-
ріологія, 1М курс, 2 гр. 

 14.04.2020 р. «Ротова порожнина»  

Мельниченко 
А.П., Бевз О.С. 

Цитологія, гістологія, 
ембріологія, СПМ-1 

курс, 1 гр. 

 14–18.04.2020 р. Доклінічна навчальна прак-
тика  

 

Мельниченко 
А.П., Бевз О.С. 

Цитологія, гістологія, емб-
ріологія, 1М курс, 1 гр. 

 14.04.2020 р. «Ротова порожнина»   

Мельниченко 
А.П., Бевз О.С. 

Цитологія, гістологія, емб-
ріологія, 1М курс, 3 гр. 

 14.04.2020 р. «Ротова порожнина»  

Сторожук В.А. 
Ільніцький М.Г 

Анатомія тварин, 1М 
курс, 1 гр. 

 16.04.2020 р. Судини тазової кінцівки. Внут-
рішня клубова артерія, її топографія, відгалу-
ження на функціональні групи м’язів, особли-
вості надчеревного-соромітного стовбура у 
самців та самок. Внутрішня клубова вена – 
система глибоких та поверхневих судин, ная-
вність півмісячцевих клапанів  

 

Мельніков В.В. 
Ільніцький М.Г. 

Дудка В.Б. 

Анатомія тварин, 1М 
курс, 1 та 3 гр. 

 17.04.2020 р. Судини тазової кінцівки. Внут-
рішня клубова артерія, її топографія, відгалу-
ження на функціональні групи м’язів, особли-
вості надчеревного-соромітного стовбура у 
самців та самок. Внутрішня клубова вена – 
система глибоких та поверхневих судин, ная-
вність півмісячцевих клапанів  

 

ІІ тиждень 
Сторожук В.А. 
Ільніцький М.Г. 

Анатомія тварин, 1М 
курс, 2 гр. 

 20.04.20 р. Судини стінок та органів  тазової 
порожнини. Хід та  галудження внутрішньої 
клубової артерії та вени. Особливості у коня і 
собаки. Відмінність самців та самок  

 

Мельниченко 
А.П., Бевз О.С. 

Цитологія, гістологія, 
ембріологія, 1М курс, 1 

гр. 

 20.04.2020 р. «Передня кишка»  

Мельниченко Цитологія, гістологія,  20.04.2020 р. «Передня кишка»  



А.П., Бевз О.С. ембріологія, 1М курс, 3 
гр. 

Мельніков В.В. 
Ільніцький М.Г. 

Анатомія тварин, 1М 
курс, 1 гр. 

 21.04.20 р. Судини стінок та органів  тазової 
порожнини. Хід та  галудження внутрішньої 
клубової артерії та вени. Особливості у коня і 
собаки. Відмінність самців та самок  

 

Новак В.П. Цитологія, гістологія, 
ембріологія, 1М курс 

21.04.2020 р. «Органи трав-
лення» 

  

Мельниченко 
А.П., Бевз О.С. 

Цитологія, гістологія, 
ембріологія, СПМ-1 

курс, 2 гр. 

 21–25.04.2020 р. Доклінічна навчальна прак-
тика  

 

Дудка В.Б. Анатомія тварин, 1М 
курс, 3 гр. 

 22.04.20 р.Судини стінок та органів  тазової 
порожнини. Хід та  галудження внутрішньої 
клубової артерії та вени. Особливості у коня і 
собаки. Відмінність самців та самок  

 

Мельниченко 
А.П., Бевз О.С. 

Цитологія, гістологія, 
ембріологія, 1М курс, 2 

гр. 

 22.04.2020 р. «Передня кишка»  

Мельниченко 
А.П., Бевз О.С. 

Цитологія, гістологія, 
ембріологія, 1М курс, 1 

гр. 

 22.04.2020 р. «Середня кишка»  

Сторожук В.А.  
Ільніцький М.Г. 

Анатомія тварин, 1М 
курс, 2 гр. 

 23.04.2020 р. Головні вени великого кола кро-
вообігу. Утворення краніальної та каудальної 
порожнистих вен. Особливості венозного від-
току від молочної залози (на прикладі корови) 
та від прямої кишки. Система ворітної вени.  

 

Мельниченко 
А.П., Бевз О.С. 

Цитологія, гістологія, 
ембріологія, 1М курс, 2 

гр. 

 23.04.2020 р. «Середня кишка»  

Дудка В.Б. Анатомія тварин, 1М 
курс, 1 гр. 

 24.04.2020 р. Головні вени великого кола кро-
вообігу. Утворення краніальної та каудальної 
порожнистих вен. Особливості венозного від-
току від молочної залози (на прикладі корови) 
та від прямої кишки. Система ворітної вени. 

 



Мельніков В.В. 
Ільніцький М.Г. 

Анатомія тварин, 1М 
курс, 3 гр. 

 24.04.2020 р. Головні вени великого кола кро-
вообігу. Утворення краніальної та каудальної 
порожнистих вен. Особливості венозного від-
току від молочної залози (на прикладі корови) 
та від прямої кишки. Система ворітної вени.  

 

Мельниченко 
А.П., Бевз О.С. 

Цитологія, гістологія, 
ембріологія, 1М курс, 2 

гр. 

 24.04.2020 р. «Середня кишка»  

Кафедра ветсанекспертизи, гігієни продуктів тваринництва та патанатомії ім. Й.С. Загаєвського 
ІІ тиждень 

Джміль В.І. Хвороби риб, 5С  курс 6.04.2020 р. Вступ, мета, за-
вдання, історія розвитку іх-

тіопатології 

  

Джміль В.І. Ветсанекспертиза про-
дуктів забою свиней, 

М1  

 6.04.2020 р. 
- Обробка кишкової сировини та її консерву-
вання; 
- Обробка ендокринно-ферментативної сиро-
вини 

 

Хіцька О.А. Безпечність, якість хар-
чових продуктів і кор-

мів, 4Б курс, 4 гр.  

 06.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з виробничою діяльністю сільськогоспо-
дарського підприємства та аналізування гігієні-
чних умов первинного виробництва молока 

 

Лясота В.П. Безпечність, якість хар-
чових продуктів і кор-
мів, СПМ-3 курс, 1 гр.  

 06.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з виробничою діяльністю сільськогоспо-
дарського підприємства та аналізування гігієні-
чних умов первинного виробництва молока 

 

Букалова Н.В. Безпечність та якість 
харчових продуктів та 
кормів, СПБ-2 курс, 1 

гр. 

 06.04.2020 р. Методи визначення свіжості 
м’яса 

 

Джміль В.І. Безпечність, якість хар-
чових продуктів та ко-

рмів, 3М курс 

07.04.2020 р. Ветеринарно-
санітарна експертиза проду-
ктів забою тварин у разі ви-
явлення інфекційних хвороб 

07.04.2020 р. Лабораторні методи визначення 
свіжості м’яса. 

 



Лясота В.П. Безпечність, якість хар-
чових продуктів та ко-
рмів, СПБ-2 курс, 2 гр. 

 7.04. 2020 р. Сортова розрубка туш тварин  

Хіцька О.А. Безпечність, якість хар-
чових продуктів і кор-

мів, 4Б курс, 4 гр.  

 07.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з порядком здійснення державного конт-
ролю, системою управління безпечністю, оцін-
кою безпечності та якості харчових продуктів в 
умовах потужностей 

 

Лясота В.П. Безпечність, якість хар-
чових продуктів і кор-
мів, СПМ-3 курс, 1 гр.  

 07.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з порядком здійснення державного конт-
ролю, системою управління безпечністю, оцін-
кою безпечності та якості харчових продуктів в 
умовах потужностей 

 

Букалова Н.В. Гігієна молока та моло-
чних продуктів  В(м)2 
(ВСЕ) 

 07.04.2020 р. Методи визначення фальсифіка-
ції молока 

 

Букалова Н.В. Безпечність та якість хар-
чових продуктів та кор-
мів, СПБ-2 курс, 2 гр. 

 07.04.2020 р. Методи визначення свіжості 
м’яса 

 

Джміль В.І. Хвороби риб, 5С курс, 
1, 2 гр. 

 08.04.2020 р. Анатомія риб.  

Букалова Н.В. Безпечність та якість хар-
чових продуктів та кор-
мів, СПБ-2 курс, 3 гр. 

 08.04.2020 р. Методи визначення свіжості 
м’яса 

 

Лясота В.П. Гігієна рослинних хар-
чових продуктів, М2 

курс 

8.04. 2020 р. Вступ, мета, 
задачі дисципліни, історія 

розвитку, інструктаж 

  

Хіцька О.А. Безпечність, якість хар-
чових продуктів і кор-

мів, 4Б курс, 4 гр.  

 08.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з діяльністю і вимогами до компетентнос-
ті випробувальних лабораторій та їх метрологі-
чного забезпечення, процедурами належного 
провадження лабораторних досліджень (ви-
пробувань) якості та безпечності харчових 
продуктів і кормів 

 



Лясота В.П. Безпечність, якість хар-
чових продуктів і кор-
мів, СПМ-3 курс, 1 гр.  

 08.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з діяльністю і вимогами до компетентнос-
ті випробувальних лабораторій та їх метрологі-
чного забезпечення, процедурами належного 
провадження лабораторних досліджень (ви-
пробувань) якості та безпечності харчових 
продуктів і кормів 

 

Джміль В.І. Хвороби риб, 5С курс 2 
гр. 

 9.04.2020 р. Загальні відомості про хвороби 
риб 

 

Лясота В.П. Безпечність, якість хар-
чових продуктів та ко-
рмів, СПБ-2 курс, 2 гр. 

 9.04 2020 р. Лабораторні методи визначення 
свіжості м’яса (освоєння методики) 

 

Хіцька О.А. Безпечність, якість хар-
чових продуктів і кор-

мів, 4Б курс, 4 гр.  

 09.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з процедурами проведення державного 
контролю та ветеринарно-санітарної експер-
тизи харчових продуктів на агропромислово-
му ринку 

 

Лясота В.П. Безпечність, якість хар-
чових продуктів і кор-
мів, СПМ-3 курс, 1 гр.  

 09.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з процедурами проведення державного 
контролю та ветеринарно-санітарної експер-
тизи харчових продуктів на агропромислово-
му ринку 

 

Букалова Н.В. Безпечність та якість 
харчових продуктів та 
кормів, СПБ-2 курс 

10.04.2020 р. Ветсанекспер-
тиза продуктів забою за ін-
фекційних хвороб тварин 

  

Хіцька О.А. Безпечність, якість хар-
чових продуктів і кор-

мів, 4Б курс, 4 гр.  

 10.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з порядком проведення державного ко-
нтролю за міжнародної торгівлі тваринами і 
харчовими продуктами 

 

Лясота В.П. Безпечність, якість хар-
чових продуктів і кор-
мів, СПМ-3 курс, 2 гр.  

 10.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з виробничою діяльністю сільськогоспо-
дарського підприємства та аналізування гігієні-
чних умов первинного виробництва молока 

 

Хіцька О.А. Безпечність, якість хар-  11.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайомлен-  



чових продуктів і кор-
мів, 4Б курс, 4 гр.  

ня з порядком проведення державного контро-
лю за зберігання та реалізації харчових продук-
тів на підприємствах роздрібної торгівлі 

Лясота В.П. Безпечність, якість хар-
чових продуктів і кор-
мів, СПМ-3 курс, 2 гр.  

 11.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з порядком здійснення державного конт-
ролю, системою управління безпечністю, оцін-
кою безпечності та якості харчових продуктів в 
умовах потужностей 

 

І тиждень 
Джміль В.І. Хвороби риб, 5С курс, 

1 гр 
 13.04.2020 р. Загальні відомості про хвороби 

риб 
 

Джміль В.І. Безпечність, якість хар-
чових продуктів та ко-

рмів, 3М курс 

13.04.2020 р. Ветеринарно-
санітарна експертиза проду-
ктів забою тварин у разі ви-
явлення інфекційних хвороб 

  

Букалова Н.В. Гігієна молока та моло-
чних продуктів, В(м)2 

курс 

 13.04.2020 р. Гігієна питного молока та верш-
ків згідно з ДСТУ 
Мікробіологічне дослідження питного молока 
та вершків 

 

Букалова Н.В. Безпечність та якість 
харчових продуктів та 
кормів, СПБ-2 курс, 1 

гр. 

 13.04.2020 р. Методи визначення м’яса тварин 
хворих, загиблих та в стані агонії 

 

Джміль В.І. Безпечність, якість хар-
чових продуктів і кор-

мів, 4Б курс, 3 гр. 

 13.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з виробничою діяльністю сільськогоспо-
дарського підприємства та аналізування гігієні-
чних умов первинного виробництва молока 

 

Хіцька О.А. Безпечність, якість хар-
чових продуктів і кор-
мів, 4М курс, 1 гр.  

 13.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з виробничою діяльністю сільськогоспо-
дарського підприємства та аналізування гігієні-
чних умов первинного виробництва молока 

 

Лясота В.П. Безпечність, якість хар-
чових продуктів і кор-
мів, СПМ-3 курс, 2 гр.  

 13.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з діяльністю і вимогами до компетентнос-
ті випробувальних лабораторій та їх метрологі-

 



чного забезпечення, процедурами належного 
провадження лабораторних досліджень (ви-
пробувань) якості та безпечності харчових 
продуктів і кормів 

Джміль В.І. Хвороби риб, 5С курс, 
2 гр. 

 14.04.2020 р. Методи діагностики хвороб риб  

Букалова Н.В. Гігієна молока та моло-
чних продуктів, В(м)2 

курс 

 14.04.2020 р. Гігієна питного молока та верш-
ків згідно з ДСТУ. Мікробіологічне дослі-
дження питного молока та вершків 

 

Лясота В.П. Безпечність, якість хар-
чових продуктів та ко-
рмів, СПБ-2 курс, 2 гр. 

 14.04.2020 р. Лабораторні методи визначення 
свіжості м’яса. 

 

Джміль В.І. Безпечність, якість хар-
чових продуктів і кор-

мів, 4Б курс, 3 гр.  

 14.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з порядком здійснення державного конт-
ролю, системою управління безпечністю, оцін-
кою безпечності та якості харчових продуктів в 
умовах потужностей 

 

Хіцька О.А. Безпечність, якість хар-
чових продуктів і кор-
мів, 4М курс, 1 гр.  

 14.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з порядком здійснення державного конт-
ролю, системою управління безпечністю, оцін-
кою безпечності та якості харчових продуктів в 
умовах потужностей 

 

Лясота В.П. Безпечність, якість хар-
чових продуктів і кор-
мів, СПМ-3 курс, 2 гр.  

 14.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з процедурами проведення державного 
контролю та ветеринарно-санітарної експер-
тизи харчових продуктів на агропромислово-
му ринку 

 

Джміль В.І. Ветсанекспертиза про-
дуктів забою свиней, 

М1 

15.04.2020 р. Організація 
лінії ветеринарно-санітарної 
експертизи свиней на 
м’ясокомбінаті та продово-
льчому ринку 

  

Лясота В.П. Гігієна рослинних хар-
чових продуктів, М2 

 15.04. 2020 р. Вимоги щодо реалізації продук-
ції рослинного походження на ринках 

 



курс 
Хіцька О.А. Безпечність, якість хар-

чових продуктів і кор-
мів, 4М курс, 1 гр.  

 15.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з діяльністю і вимогами до компетентнос-
ті випробувальних лабораторій та їх метрологі-
чного забезпечення, процедурами належного 
провадження лабораторних досліджень (ви-
пробувань) якості та безпечності харчових 
продуктів і кормів 

 

Джміль В.І. Хвороби риб, 5С курс, 
1 гр. 

 16.04.2020 р. Методи діагностики хвороб риб  

Лясота В.П. Безпечність, якість хар-
чових продуктів та ко-
рмів, СПМ-2 курс, 1 гр. 

16.04. 2020 р. Транспорту-
вання  забійних тварин і 
птиці на м’ясопереробні під-
приємства 

  

Джміль В.І. Безпечність, якість хар-
чових продуктів та ко-

рмів, 3М курс 

 17.04.2020 р. Визначення свіжості м’яса птиці 
та кролів  

 

Букалова Н.В. Гігієна молока та моло-
чних продуктів, В(м)2 

курс 

 17.04.2020 р. Гігієна питного молока та верш-
ків згідно з ДСТУ 
Мікробіологічне дослідження питного молока 
та вершків 

 

ІІ тиждень 
Джміль В.І. Хвороби риб, 5С 20.04.2020 р. Характеристи-

ка рибницьких господарств. 
  

Джміль В.І. Безпечність, якість хар-
чових продуктів та ко-
рмів, 4Б курс, 2 гр. 

 20.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайомлен-
ня з виробничою діяльністю сільськогосподарсь-
кого підприємства та аналізування гігієнічних 
умов первинного виробництва молока 

 

Джміль В.І. Ветсанекспертиза про-
дуктів забою свиней, 

М1 курс (ВСЕ) 

 20.04.2020 р. 
- Субпродукти їх класифікація та обробка; 
- Обробка кісткової сировини та виробництво 
клею 

 

Джміль В.І. Безпечність, якість хар- 21.04.2020 р. Ветеринарно- 21.04.2020 р. Ветсанекспертиза м’яса за трихі-  



чових продуктів та ко-
рмів, 3М курс 

санітарна експертиза проду-
ктів забою тварин у разі ви-
явлення інвазійних хвороб 

нельозу 

Лясота В.П. Безпечність, якість хар-
чових продуктів та ко-
рмів, СПБ-2 курс, 2 гр. 

 21.04. 2020 р. Методи виявлення хворих  і за-
гиблих тварин 

 

Джміль В.І. Безпечність, якість хар-
чових продуктів та ко-
рмів, 4Б курс, 2 гр. 

 21.04. 2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з порядком здійснення державного конт-
ролю, системою управління безпечністю, оцін-
кою безпечності та якості харчових продуктів в 
умовах потужностей 

 

Джміль В.І. Хвороби риб, 5С курс, 
1, 2 гр 

 22.04.2020 р. Інфекційні хвороби риб: вірусні, 
бактеріальні 

 

Лясота В.П. Гігієна рослинних хар-
чових продуктів, М2 

 22.04.2020 р. Ветеринарно-санітарна експер-
тиза свіжих та сушених коренебульбоплодів, 
овочів, зелені 

 

Джміль В.І. Безпечність, якість хар-
чових продуктів та ко-
рмів, 4Б курс, 2 гр. 

 22.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з діяльністю і вимогами до компетентнос-
ті випробувальних лабораторій та їх метрологі-
чного забезпечення, процедурами належного 
провадження лабораторних досліджень (ви-
пробувань) якості та безпечності харчових 
продуктів і кормів 

 

Джміль В.І. Хвороби риб, 5С курс, 
2 гр. 

 23.04.2020 р. Інфекційні хвороби риб: грибко-
ві, невизначеної  етіології  

 

Джміль В.І. Безпечність, якість хар-
чових продуктів та ко-
рмів, 4Б курс, 2 гр. 

 23.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з процедурами проведення державного 
контролю та ветеринарно-санітарної експер-
тизи харчових продуктів на агропромислово-
му ринку 

 

Джміль В.І. Безпечність, якість хар-
чових продуктів та ко-
рмів, 4Б курс, 2 гр. 

 24.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайом-
лення з порядком проведення державного ко-
нтролю за міжнародної торгівлі тваринами і 
харчовими продуктами 

 



Джміль В.І. Безпечність, якість хар-
чових продуктів та ко-
рмів, 4Б курс, 2 гр. 

 25.04.2020 р. Навчальна практика: Ознайомлення 
з порядком проведення державного контролю за 
зберігання та реалізації харчових продуктів на 
підприємствах роздрібної торгівлі 

 

Кафедра паразитології та фармакології 
ІІ тиждень 

Гончаренко В.П. 
Артеменко Л.П. 

Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 
3М курс, 1 гр. 

 06.04.2020 р. Аноплоцефалідози жуйних: мо-
нієзіоз, тизанієзіоз. Аноплоцефалідози коней. 
Морфологічні ознаки збудників, цикл розвит-
ку гельмінтів, діагностика, терапія та профіла-
ктика захворювань. 

 

Артеменко Л.П. Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 
3М курс 

07.04.2020 р. Оксіуратози: 
оксіуроз коней, пасалуроз 
кролів. 

  

Гончаренко В.П. Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 
3М курс, 2 гр. 

 07.04.2020 р. Аноплоцефалідози жуйних: мо-
нієзіоз, тизанієзіоз. Аноплоцефалідози коней. 
Морфологічні ознаки збудників, цикл розвит-
ку гельмінтів, діагностика, терапія та профіла-
ктика захворювань. 

 

Гончаренко В.П. Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 
3М курс, 5 гр. 

Спіруратози та рабдитатози. 
Стронгілоїдоз свиней, жуй-
них і коней. Телязіоз жуй-
них. 8.04.20 р. 

  

Гончаренко В.П. Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 
3М курс, 3 гр. 

 08.04.2020 р. Аноплоцефалідози жуйних: мо-
нієзіоз, тизанієзіоз. Аноплоцефалідози коней. 
Морфологічні ознаки збудників, цикл розвит-
ку гельмінтів, діагностика, терапія та профіла-
ктика захворювань. 

 

Антіпов А.А. Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 
3М курс, 5 гр. 

 08.04.2020 р. Аноплоцефалідози жуйних: мо-
нієзіоз, тизанієзіоз. Аноплоцефалідози коней. 
Морфологічні ознаки збудників, цикл розвит-
ку гельмінтів, діагностика, терапія та профіла-
ктика захворювань. 

 

Антіпов А.А. Паразитологія та інва-  9.04.2020 р. Аноплоцефалідози жуйних: моні-  



зійні хвороби тварин, 
3М курс, 6 гр. 

єзіоз, тизанієзіоз. Аноплоцефалідози коней. 
Морфологічні ознаки збудників, цикл розвит-
ку гельмінтів, діагностика, терапія та профіла-
ктика захворювань. 

І тиждень 
Гончаренко В.П. 
Артеменко Л.П. 

Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 
3М курс, 1 гр. 

 13.04.2020 р. Підсумкове заняття з імагіналь-
них цестодозів (Модуль 2)., 14.04.20.  

Артеменко Л.П. Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин 

 Вивчення неоаскарозу телят, токсокарозу 
м’ясоїдних і аскаридіозу курей. 13.04.20. 

 

Гончаренко В.П. Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 
3М курс, 2 гр. 

 14.04.2020 р. Підсумкове заняття з імагіналь-
них цестодозів (Модуль 2).  

Гончаренко В.П. Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 
3М курс 

15.04.2020 р. Філяріатози: 
онхоцеркоз, сетаріоз, диро-
філяріоз.  

 
 

Антіпов А.А. Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 
3М курс, 4 гр. 

 15.04.2020 р. Підсумкове заняття з імагіналь-
них цестодозів (Модуль 2).  

Антіпов А.А. Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 
3М курс, 5 гр. 

 16.04.2020 р. Підсумкове заняття з імагіналь-
них цестодозів (Модуль 2).  

ІІ тиждень 
Гончаренко В.П. Паразитологія та інва-

зійні хвороби тварин, 
3М курс, 1 гр. 

 20.04.2020 р. Особливості розвитку немато-
тод. Вивчення аскарозу свиней, параскарозу 
коней: морфологічні особливості збудників, 
цикл розвитку, діагностика, терапія та профі-
лактика захворювань. 

 

Артеменко Л.П. Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 3 
м курс 6 гр. 

20.04.2020 р. Трихоцефаля-
този: трихінельоз тварин, 
трихуроз свиней і жуйних. 

 
 

Артеменко Л.П. Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 3 

 21.04.2020 р. Трихоцефалятози тварин: трихі-
нельоз, трихуроз. Збудники захворювань, осо-

 



м курс 6 гр. бливості морфології та біології, сучасні мето-
ди діагностики, профілактика. 

Гончаренко В.П. Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 
3М курс, 2 гр. 

 21.04.2020 р. Особливості розвитку немато-
тод. Вивчення аскарозу свиней, параскарозу 
коней: морфологічні особливості збудників, 
цикл розвитку, діагностика, терапія та профі-
лактика захворювань. 

 

Гончаренко В.П. Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 
3М курс, 3 гр. 

 22.04.2020 р. Особливості розвитку немато-
тод. Вивчення аскарозу свиней, параскарозу 
коней: морфологічні особливості збудників, 
цикл розвитку, діагностика, терапія та профі-
лактика захворювань. 

 

Гончаренко В.П. Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 
3М курс 

22.04.2020 р. Арахнологія. 
Морфологія, біологія та ос-
нови систематики павукопо-
дібних. Характеристика па-
разитиформних кліщів. 

 

 

Антіпов А.А. Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 
3М курс, 5 гр. 

 22.04.2020 р. Особливості розвитку немато-
тод. Вивчення аскарозу свиней, параскарозу 
коней: морфологічні особливості збудників, 
цикл розвитку, діагностика, терапія та профі-
лактика захворювань. 

 

Антіпов А.А. Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 
3М курс, 4 гр. 

 23.04.2020 р. Особливості розвитку немато-
тод. Вивчення аскарозу свиней, параскарозу 
коней: морфологічні особливості збудників, 
цикл розвитку, діагностика, терапія та профі-
лактика захворювань. 

 

Артеменко Л.П. Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин. 

Трихоцефалятози: трихіне-
льоз тварин, трихуроз свиней 
і жуйних. 
20.04.20. 

Трихоцефалятози тварин: трихінельоз, триху-
роз. Збудники захворювань, особливості мор-
фології та біології, сучасні методи діагности-
ки, профілактика.21.04.20. 

 

Кафедра акушерства  та штучного осіменіння 
ІІ тиждень 



Єрошенко О.В. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, 3М курс, 3 

гр. 

 06.04.2020 р. Окремі випадки рододопомоги  

Ордін Ю.М. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, СПБ-2 курс, 

3 гр. 

 06.04.2020 р. Патології вагітних самок  

Власенко С.А. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, СПМ-2 курс 

 Навчальна практика 28–30.04.2020 р.  

Лотоцький В.В. Репродуктологія дріб-
них домашніх тварин, 

М1 курс 

 07.04.2020 р. Методика приготування та інте-
рпритація результатів дослідження вагіналь-
них мазків 

 

Бабань О.А. Акушерство, гінеколо-
гія та штучне осіменін-
ня свиней, М1 курс 

07.04.2020 р. Організація, 
технологічні етапи та норма-
тивні показники за природ-
ного й штучного осіменіння 

  

Івасенко Б.П. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, 3М курс, 4 

гр. 

 07.04.2020 р. Прийом і оцінка новонародже-
них 

 

Ордін Ю.М. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, 3М курс, 1 

гр. 

 07.04.2020 р. Діагностика та лікування хвороб 
післяродового періоду 

 

Єрошенко О.В. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 

 07.04.2020 р. Діагностика вагітності  



андрології, СПБ-2 курс, 
1 гр. 

Плахотнюк І.М. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, СПБ-2 курс 

08.04.2020 р. Діагностика 
вагітності 

  

Ордін Ю.М. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, СПБ-2 курс, 

2 гр. 

 08.04.2020 р. Патології родів  

Лотоцький В.В. Репродуктологія дріб-
них домашніх тварин, 

М2 курс 

 08.04.2020 р. Методика приготування та інте-
рпритація результатів дослідження вагіналь-
них мазків,  

 

Власенко С.А. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, СПМ-2 курс 

 Навчальна практика 28–30.04.2020 р.  

Івасенко Б.П. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, 3М курс 

09.04.2020 р. Діагностика і 
лікування патологій за піс-
ляродового періоду 

  

Івасенко Б.П. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, 3М курс, 2 

гр. 

 09.04.2020 р. Прийом і оцінка новонародже-
них 

 

Плахотнюк І.М. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, 3М курс, 5 гр. 

 09.04.2020 р. Правила прийому і оцінки ново-
народжених 

 

Єрошенко О.В. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 

 09.04.2020 р. Діагностика вагітності  



андрології, СПБ-2 курс, 
3 гр. 

Бабань О.А. Акушерство, гінеколо-
гія та штучне осіменін-
ня свиней, М1 курс 

 10.04.2020 р. Технологічні особливості асеп-
тичного отримання сперми 

 

І тиждень 
Ордін Ю.М. Акушерство, гінекологія 

та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, СПБ-2 курс, 

3 гр. 

 13.04.2020 р. Патології родів. Родорозрішуючі 
операції 

 

Єрошенко О.В. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, 3М курс, 3 гр. 

 13.04.2020 р. Окремі випадки рододопомоги  

Плахотнюк І.М. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, 3М курс, 5 гр. 

 14.04.2020 р. Родорозрішуючі операції  

Плахотнюк І.М. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, СПБ-2 курс 

14.04.2020 р. Фізіологія вагі-
тності та родів 

  

Єрошенко О.В. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, СПБ-2 курс, 

1 гр. 

 14.04.2020 р. Плацентогенез та видові особли-
вості будови плаценти 

 

Плахотнюк І.М. Акушерство, гінеколо-
гія та штучне осіменін-
ня жуйних тварин, М1 

курс 

 15.04.2020 р. Сучасні технології запуску та 
утримання корів y сухостійному і родильному 
відділенні. Розробка системної профілактики 
акушерських хвороб 

 

Івасенко Б.П. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-

 15.04.2020 р. Родорозрішуючі операції  



рення тварин з основами 
андрології, 3М курс, 2 гр. 

Ордін Ю.М. Акушерство, гінекологія та 
біотехнологія відтворення 
тварин з основами андро-
логії, СПБ-2 курс, 2 гр. 

 15.04.2020 р. Патології післяродового періоду  

Власенко С.А. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, СПМ-2 курс 

 Навчальна практика 28–30.04.2020 р.  

Бабань О.А. Акушерство, гінеколо-
гія та штучне осіменін-
ня свиней, М1 курс 

 15.04.2020 р. Строки і кратність осіменіння 
свиней 

 

Івасенко Б.П. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, 3М курс, 4 гр. 

 16.04.2020 р. Родорозрішуючі операції  

Ордін Ю.М. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, 3М курс, 1 гр. 

 16.04.2020 р. Фізіологічні особливості новона-
роджених та їх хвороби 

 

Єрошенко О.В. Акушерство, гінекологія та 
біотехнологія відтворення 
тварин з основами андроло-

гії, СПБ-2 курс, 3 гр. 

 16.04.2020 р. Патології післяродового періоду  

Власенко С.А. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, СПМ-2 курс 

 Навчальна практика 28–30.04.2020 р.  

Лотоцький В.В. Репродуктологія дріб-
них домашніх тварин, 

М1 курс 

17.04.2020 р. Фізіологія і 
організація осіменіння самок 
дрібних тварин 

  

Плахотнюк І.М. Акушерство, гінеколо-
гія та штучне осіменін-

17.04.2020 р. Морфофункці-
ональні порушення підгото-

  



ня жуйних тварин, М1 
курс 

вки корів до родів. Віднов-
лення статевої циклічності y 
корів після родів та фактори 
впливу на тривалість сервіс-
періоду 

Ордін Ю.М. Акушерство, гінекологія та 
біотехнологія відтворення 
тварин з основами андроло-

гії, СПБ-2 курс, 2 гр. 

 17.04.2020 р. Метрит і субінволюція матки  

ІІ тиждень 
Єрошенко О.В. Акушерство, гінекологія 

та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, 3М курс, 3 гр. 

 20.04.2020 р. Родорозрішуючі операції  

Ордін Ю.М. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, СПБ-2 курс, 3 

гр. 

 Навчальна практика з 20.04 по 16.05  

Власенко С.А. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, СПМ-2 курс 

 Навчальна практика 28–30.04.2020 р.  

Лотоцький В.В. Репродуктологія дріб-
них домашніх тварин, 

М1 курс 

 Методи взяття та аналізу якості сперми, 
21.04.2020 

 

Бабань О.А. Акушерство, гінеколо-
гія та штучне осіменін-
ня свиней, М1 курс 

21.04.2020 р. Використання 
сучасних методів контролю 
вагітності та прогнозування 
аборту 

  

Івасенко Б.П. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 

 21.04.2020 р. Патогенетична терапія за аку-
шерських хвороб 

 



андрології, 3М курс, 4 
гр. 

Ордін Ю.М. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, 3М курс, 1 гр. 

 21.04.2020 р. Фізіологія і видові особливості 
молочної залози 

 

Єрошенко О.В. Акушерство, гінекологія та 
біотехнологія відтворення 
тварин з основами андро-
логії, СПБ-2 курс, 1 гр. 

 Навчальна практика 27–30.04.2020 р.  

Плахотнюк І.М. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, СПБ-2 курс 

 Навчальна практика 20.04 по 16.05.2020 р.  

Ордін Ю.М. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, СПБ-2 курс, 

2 гр. 

 Навчальна практика з 20.04 по 25.04.2020 р. 1. 
Трансректальне дослідження яєчників і матки 
та вагінальне обстеження корів. 
2. Діагностика тільності, супоросності, сукрі-
льності. 
3. Діагностика і лікування корів із затриман-
ням посліду, субінволюцією, метритом 
4. Оцінка розвитку новонароджених телят, 
поросят; вмісту імуноглобулінів  у молозиві; 
примусове випоювання молозива новонаро-
дженим телятам 
5. Діагностика субклінічного і клінічних форм 
маститу у корів та лікування хворих корів 
6. Акушерська і гінекологічна диспансеризації 
стада корів (за матеріалами НВЦ БНАУ) 

 

Лотоцький В.В. Репродуктологія дріб-
них домашніх тварин, 

М1 курс 

 22.04.2020 р. Методи взяття та аналізу якості 
сперми,  

 

Власенко С.А. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-

 Навчальна практика 28–30.04.2020 р.  



рення тварин з основами 
андрології, СПМ-2 курс 

Івасенко Б.П. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, 3М курс 

23.04.2020 р. Фізіологічні 
особливості новонароджених 
та їх хвороби 

  

Івасенко Б.П. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, 3М курс, 2 

гр. 

 23.04.2020 р. Патогенетична терапія за аку-
шерських хвороб 

 

Плахотнюк І.М. Акушерство, гінекологія 
та біотехнологія відтво-
рення тварин з основами 
андрології, 3М курс, 5 гр. 

 23.04.2020 р. Патогенетична терапія за аку-
шерських хвороб 

 

Єрошенко О.В. Акушерство, гінекологія та 
біотехнологія відтворення 
тварин з основами андро-
логії, СПБ-2 курс, 3 гр. 

 Навчальна практика 27–30.04.2020 р.  

Бабань О.А. Акушерство, гінеколо-
гія та штучне осіменін-
ня свиней, М1 курс 

 24.04.2020 р. Причини та патогенетичні особ-
ливості за аборту y свиней. Організаційно-
господарські та ветеринарні заходи за аборту 
y свиней 

 

Кафедра нормальної та патологічної фізіології 
ІІ тиждень 

Козій В.І. Професійна етика і ко-
мунікації 

06.04.2020 р. 1- Проблеми 
добробуту тварин у різних 
галузях використання 

  

Шмаюн С.С. Патологічна фізіологія 
тварин, 2М курс, 3 гр. 

 06.04.2020 р. Патогенез запалення  

Шмаюн С.С. Патологічна фізіологія 
тварин, 2М курс, 4 гр. 

 06.04.2020 р. Емболія  

Стовбецька Фізіологія тварин,  06–11.04.2020 р. Навчальна практика  



Л.С. СПМ- 2 курс 
 

Ємельяненко А.А. Фізіологія тварин, 3М 
курс, 3 4, 5 групи 

07.04.2020 р.  «Роль гіпота-
ламо-гіпофізарної системи в 
регуляції фізіологічних фун-
кцій» 

  

Стовбецька 
Л.С. 

Фізіологія тварин, 3М 
курс, 1 гр. 

 07.04.2020 р. Роль гіпоталамо-гіпофізарної 
системи в регуляції фізіологічних функцій 

 

Стовбецька 
Л.С. 

Фізіологія тварин, 3М 
курс, 2 гр. 

 07.04.2020 р. Роль гіпоталамо- гіпофізарної 
системи в регуляції фізіологічних функцій 

 

Порошинська О.А. Патологічна фізіологія 
тварин, 2М курс, 4 гр. 

 08.0.2020 р. Патогенез запалення  

Порошинська О.А. Патологічна фізіологія, 
2М курс, 2 гр. 

 08.04.2020 р. Емболія  

Ємельяненко А.А. Фізіологія тварин, 3М 
курс, 3 4, 5 групи 

 ФВМ, 09.04.2020 р.  «Фізіологія обміну речовин 
та терморегуляції» 

 

Козій В.І. Оперативна хірургія 09.04.2020 р.  
1. Операції на голові - 2 год 
2. Операцій на черевній сті-
нці - 2 год  

  

Шмаюн С.С. Патологічна фізіологія 
тварин, 2М курс 

09.04.2020 р. Імунологічна 
реактивність  

  

Порошинська 
О.А. 

Патологічна фізіологія, 
2М курс (ВСЕ) 

09.04.2020 р. Патологія тка-
нинного росту  

  

Шмаюн С.С. Патологічна фізіологія 
тварин, 2М курс, 1 гр. 

 09.04.2020 р. Патогенез запалення  

Порошинська О.А. Патологічна фізіологія 
тварин, 2М курс, 2 гр. 

 09.04.2020 р. Ексудація. Види ексудатів  

Шмаюн С.С. Патологічна фізіологія 
тварин, 2М курс, 4 гр. 

 10.04.2020 р. Патогенез запалення  

I тиждень 
Козій В.І. Професійна етика і ко-

мунікації 
 13.04.2020 р. Проблеми добробуту в домашніх 

та бродячих тварин 
 



Шмаюн С.С. Патологічна фізіологія 
тварин, 2М курс, 4 гр. 

 13.04.2020 р. Ексудація. Види ексудатів  

Шмаюн С.С. Патологічна фізіологія 
тварин, 2М курс, 3 гр. 

 13.04.2020 р. Патогенез запалення  

Козій В.І. Оперативна хірургія 15.04.2020 р. 1. Операції на 
потилиці і шиї 

  

Козій В.І. Оперативна хірургія  15.04.2020 р. Резекція яремної вени, трахеото-
мія 

 

Шмаюн С.С. Патологічна фізіологія 
тварин, 2М курс, 1 гр. 

 15.04.2020 р. Ексудація. Види ексудатів  

Шмаюн С.С. Патологічна фізіологія 
тварин, 2М курс, 1 гр. 

 16.04.2020 Характеристика гнійного ексудату  

Порошинська О.А. Патологічна фізіологія 
тварин, 2М курс, 2 гр. 

 16.04.2020 р. Характеристика гнійного ексуда-
ту 

 

Шмаюн С.С. Патологічна фізіологія 
тварин, 2М курс, 3 гр. 

 17.04.2020 р. Ексудація. Види ексудатів  

I тиждень 
Козій В.І. Професійна етика і ко-

мунікації 
 20.04.2020 р. Косметичні операції, евтаназія  

Шмаюн С.С. Патологічна фізіологія 
тварин, 2М курс, 3 гр. 

 20.04.2020 р. Характеристика гнійного ексуда-
ту 

 

Шмаюн С.С. Патологічна фізіологія 
тварин, 2М курс, 4 гр. 

 20.04.2020 р. Характеристика гнійного ексуда-
ту 

 

Ємельяненко А.А. Фізіологія тварин, 3М 
курс 

21.04.2020 р. «Дослідження 
ендокринної функції підш-
лункової залози» 

  

Порошинська О.А. Патологічна фізіологія 
тварин, 2М курс, 2 гр. 

 22.04.2020 р. Рановий процес  

Козій В.І. Оперативна хірургія 23.04.2020 р. Оперативне 
лікування гриж,  

  

Козій В.І. Оперативна хірургія  23.04.2020 р. 1. Пупкові та інтравагінальні 
грижі 

 

Ємельяненко А.А. Фізіологія тварин, 3М  23.04.2020 р. 3М курс, «Фізіологія обміну  



курс, 3 4, 5 групи 
 

речовин та терморегуляції» 

Шмаюн С.С. Патологічна фізіологія 
тварин, 2М курс 

23.04.2020 р. Алергія   

Шмаюн С.С. Патологічна фізіологія 
тварин, 2М курс, 1 гр. 

 23.04.2020 р. Рановий процес  

Порошинська О.А. Патологічна фізіологія 
тварин, 2М курс, 2 гр. 

 23.04.2020 р. Проліферативне запалення  

Шмаюн С.С. Патологічна фізіологія 
тварин, 2М курс, 4 гр. 

 24.04.2020 р. Рановий процес  

Кафедра мікробіології та вірусології 
ІІ тиждень 

Рубленко І.О. Вет. санітарна мікробі-
ологія, М2ВСЕ 

06.04.2020 р. Санітарна мік-
робіологія м'яса  

  

Рубленко І.О. Вет.санітарна 
мікробіологія 

М2ВСЕ 

06.04.2020 р. Санітарна мік-
робіологія виробів із м’яса  

  

Зоценко В.М. Ветеринарна вірусоло-
гія, СПБ-2 курс, 2 гр. 

 06.04.2020 р. Постановка РЗГА  

Зоценко В.М. Ветеринарна вірусоло-
гія,2М курс (ВСЕ) 

 06.04.2020 р. Індикація вірусів в культурі клі-
тин 

 

Зоценко В.М. Ветеринарна вірусоло-
гія, СПМ-2 курс 

 06–8.04.2020 р. Навчальна практика: Викорис-
тання куриних ембріонів. Інфікування. 

 

Тарануха С.І. Ветеринарна мікробіо-
логія та імунологія, 2М 

курс, 4 гр. 

 06.04.2020 р. Лабораторна діагностика дизен-
терії свиней. Збудник актинобацильозу ВРХ 
та овець 

 

Островський Д.М. Ветеринарна мікробіо-
логія та імунологія, 2М 

курс, 2 гр. 

 06.04.2020 р. Патогенні мікоплазми. Лабора-
торна діагностика мікоплазмозів сільськогос-
подарських тварин  

 

Зоценко В.М. Ветеринарна вірусоло-
гія, СПБ-2 курс 2 гр. 

 07.04.2020 р. Екологія вірусів   

Зоценко В.М. Ветеринарна вірусологія  07.04.2020 р. Екологія вірусів ВСЕ В4м 7.04  
Зоценко В.М. Ветеринарна вірусоло-  07.04.2020 р. Навчальна практика: Викорис-  



гія, СПМ-2 курс 
 

тання куриних ембріонів. Розтин. 

Рубленко І.О. Лабораторна діагности-
ка бактеріальних хво-

роб, М1 курс 

07.04.2020 р. Кодекс етики 
працівників діагностичних 
лабораторій. Застосування 
електронних (комп’ютерних) 
лабораторних інформацій-
них систем (ZIS) 

  

Рубленко І.О. Лабораторна діагности-
ка бактеріальних хво-

роб, М1 курс 

07.04.2020 р. Методи збері-
гання мікроорганізмів. 

  

Рубленко І.О. Лабораторна діагности-
ка бактеріальних хво-

роб, М1курс рік 

 07.04.2020 р. Методи вивчення рухливості 
різних таксономічних груп мікроорганізмів. 

 

Тарануха С.І. Ветеринарна 
вірусологія, СПБ-2 

курс, 3 гр. 

 07.04.2020 р. Постановка реакцій затримки 
гемадсорбції  та нейтралізації гемадсорбції 

 

Тарануха С.І. Ветеринарна вірусоло-
гія, 2М курс, (ВСЕ) 

 07.04.2020 р. Постановка РЗГАд та РНГАд  

Рубленко І.О. Мікробіологія харчових 
продуктів, лабораторна 

справа, М2 курс 

7.04.2020 р. Санітарно-
мікробіологічні методи дос-
лідження змивів з об’єктів 
ветеринарного нагляду. Са-
нітарна мікробіологія риби, 
яєць. 

  

Рубленко І.О. Мікробіологія харчових 
продуктів, лабораторна 

справа, 
2-й рік, н. 

 07.04.2020 р. Визначення антибіотиків та су-
льфаніламідних речовин у молоці. Визначення 
БГКП, Staphylococcus aureus, лістерій, 
Salmonella Proteus, присутності спор анаероб-
них бактерій у молоці та сирі. Санітарно-
мікробіологічне дослідження молочних кон-
сервів 

 

Андрійчук А.В. Ветеринарна мікробіо-
логія та імунологія, 2М 

 08.04.2020 р. Патогенні мікоплазми. Лабора-
торна діагностика мікоплазмозів сільськогос-

 



курс, 1 гр. 
 

подарських 

Зоценко В.М. Ветеринарна вірусоло-
гія, СПМ-2 курс 

 08.04.2020 р. Використання куриних ембріо-
нів. Бактеріальний посів та постановка РГА. 

 

Зоценко В.М. Ветеринарна вірусоло-
гія, СПБ-2 курс, 1 гр.  

 08.04.2020 р. Постановка РЗНГА  

Зоценко В.М. Ветеринарна вірусоло-
гія, СПБ-2 курс, 4 гр. 

 08.04.2020 р. Постановка РІФ  

Андрійчук А.В. Ветеринарна мікробіо-
логія та імунологія, 2М 

курс, 1 гр. 

 09.04.2020 р. Збудники рикетсіозів. Лаборато-
рна діагностика рикетсіозів і хламідіозів 

 

Тарануха С.І. Ветеринарна мікробіо-
логія та імунологія, 2М 

курс, 4 гр. 

 09.04.2020 р. Лабораторна діагностика мікоп-
лазмозів. Модуль № 6. 

 

Рубленко І.О. Вет.санітарна мікробіо-
логія, 2М курс, (ВСЕ) 

 09.04.2020 р. Санітарно-показові мікрооргані-
зми. Мікрофлора повітря, води, ґрунту 

 

Рубленко І.О. Лаб. діагностика бакте-
ріальних хвороб,  

М2 курс, (лаб. справа) 

09.04.2020 р. Класифікація 
методів ІФА. 

  

Зоценко В.М. Ветеринарна мікробіо-
логія та імунологія, 2М 

курс 

10.04.2020 р. Особливості 
діагностики анаеробних ін-
фекцій. 

  

Зоценко В.М. Ветеринарна вірусоло-
гія, СПБ-2 курс, 2 гр. 

 10.04.2020 р. Постановка РНГА  

Рубленко І.О. Мікробіологія харчових 
продуктів, М1 (лаб.сп.) 

10.04.2020 р. Санітарна мік-
робіологія води. Санітарна 
мікробіологія ґрунту. саніта-
рна мікробіологія повітря. 

  

Рубленко І.О. Мікробіологія харчових 
продуктів, М1 курс, 

(лаб. справа) 

 10.04.2020 р. Санітарно-мікробіологічне дос-
лідження води. Визначення КМАФАнМ, по-
ліморфних бактерій, ентерококів, стафілоко-
ків, лактозопозитивних E. сoli,бактерій 
родуSalmonella, токсичності води. 

 



Рубленко І.О. Лаб. діагностика бакте-
ріальних хвороб, М2 
курс, (лаб. справа) 

 10.04.2020 р. Прилади для ІФА. Вимірювальне 
та допоміжне обладнання для проведення ІФА 

 

Островський Д.М. Ветеринарна мікробіо-
логія та імунологія, 2М 

курс, 3 гр. 

 10.04.2020 р. Патогенні мікоплазми. Лабора-
торна діагностика мікоплазмозів сільськогос-
подарських 

 

3.Зоценко В.М. Санітарна вірусологія, 
2М курс, (ВСЕ) 

10.04.2020 р. Родина корона-
вірусів 

  

I тиждень 
Рубленко І.О. Вет. санітарна мікробі-

ологія, М2ВСЕ 
13.04.2020 р. Санітарна мік-
робіологія. виробів із м’яса 

  

Рубленко І.О. Вет.санітарна Мікробі-
ологія 5курс, М2 курс, 

(ВСЕ) 

 13.04.2020 р. Санітарно-мікробіологічне дос-
лідження повітря. Визначення КМАФАМ, 
стафілококів, стрептококів 

 

Островський Д.М. Ветеринарна мікробіо-
логія та імунологія, 2 М 

курс, 3 гр. 

- 13.04.2020 р. Збудники рикетсіозів. Лаборато-
рна діагностика рикетсіозів і хламідіозів 

 

Тарануха С.І. Ветеринарна мікробіо-
логія та імунологія, 2 М 

курс, 3 гр. 

 14.04.2020 р. Патогенні мікоплазми. Модуль 
№ 6 

 

 

Рубленко І.О. Лабораторна діагности-
ка бактеріальних хво-

роб, 
М1 курс 

14.04.2020 р. Дезінфекція 
лабораторного посуду, ін-
струментів, спецодягу, біо-
логічного матеріалу, лабора-
торного обладнання.  

  

Рубленко І.О. Лабораторна діагности-
ка бактеріальних хво-

роб, М1 курс 

 14.04.2020 р. Контроль якості дезинфекції та 
стерилізації. Санітарний стан лабораторних 
приміщень. 

 

Тарануха С.І. Ветеринарна вірусоло-
гія, 2М курс, (ВСЕ) 

 14.04.2020 р. Постановка РДП Модуль Гене-
тика вірусів 

 

Зоценко В.М. Ветеринарна вірусоло-
гія, СПМ-2 курс 

14.04.2020 р.  Екологія віру-
сів 

 
 

Островський Ветеринарна мікробіо-  14.04.2020 р. Збудники рикетсіозів. Лаборато-  



логія та імунологія, 2М 
курс, 2 гр. 

рна діагностика рикетсіозів і хламідіозів 

Тарануха С.І. Ветеринарна вірусоло-
гія, СПБ-2 курс, 3 гр. 

 14.04.2020 р. Постановка РДП. Модуль Гене-
тика вірусів 

 

Островський Д.М. Ветеринарна мікробіо-
логія та імунологія, 2М 

курс, 3 гр. 

 15.04.2020 р. Хламідії. Лабораторна діагноси-
тка хламідіозу  

 

Андрійчук А.В. Ветеринарна мікробіоло-
гія та імунологія, 2М 

курс, 1 гр. 

 15.04.2020 р. Хламідії. Лабораторна діагноси-
тка хламідіозу 

 

Островський Д.М. Ветеринарна мікробіоло-
гія та імунологія, 2М 

курс, 2 гр. 

 16.04.2020 р. Хламідії. 16.04.2020 р. Лабора-
торна діагноситка хламідіозу 

 

Рубленко І.О. Вет. санітарна мікробі-
ологія, 2М кур, (ВСЕ) 

16.04.2020 р. Токсичні гриби 
– продуценти мікотоксинів. 
Стахіботріотоксини. Фузарі-
отоксини.  

  

Рубленко І.О. Лабораторна діагности-
ка бак.хвороб, М2 курс, 

(лаб. справа) 

16.04.2020 р. Основні етапи 
ІФА. 

  

Рубленко І.О. Лабораторна діагности-
ка бак.хвороб,  

М2 курс, (лаб. справа) 

 16.04.2020 р. Можливі помилки при прове-
денні ІФА. 

 

Рубленко І.О. мікробіологія харчових 
продуктів, М2 курс, 

(лаб. справа) 

 17.04.2020 р. БАС (бактерицидна активність 
сироватки крові). ЛАС (лізоцимна активність 
сироватки крові). РН (реакція нейтралізації). 

 

Рубленко І.О. мікробіологія харчових 
продуктів, М2 курс, 

лоб. справа) 

 17.04.2020 р. Постановка РЗК (реакція 
зв’язування комплементу). Постановка НСТ 
(Тест відновлення нітросинього тетразолію). 

 

Рубленко І.О. Вет. санітарна мікробі-
ологія, 2М курс,(ВСЕ) 

 17.04.2020 р. Дослідження мікрофлори м’яса 
та виробів з м’яса: КМАФАнМ, Staph., Str.  

 

ІI тиждень 
Зоценко В.М. Ветеринарна вірусоло-  20.04.2020 р. Постановка  



гія, СПБ-2 курс, 2 гр. 
 

Зоценко В.М. Ветеринарна вірусоло-
гіяСПМ-2 курс 

 20.04.2020 р. Постановка ІФА  

Рубленко І.О. Вет.санітарна мікробіо-
логія 5курс, М2 курс, 

(ВСЕ) 

 20.04.2020 р. Визначення шляхів передачі ін-
фекційних захворювань 

 

Рубленко І.О. Вет.санітарна 
мікробіологія 
5курс, М2ВСЕ 

 20.04.2020 р. Визначення антибіотиків та су-
льфаніламідних речовин у молоці 

 

Тарануха С.І. Ветеринарна мікробіо-
логія та імунологія, 2М 

курс, 4 гр. 

 20.04.2020 р. Збудники рикетсіозів  

Островський Д.М. Ветеринарна мікробіо-
логія та імунологія, 2М 

курс, 2 гр. 

 20.04.2020 р. Збудники мікозів та мікотокси-
козів. Патогенні гриби та лабораторна діагно-
стика мікроспорії, фавусу, актиномікозу 

 

Зоценко В.М. Ветеринарна вірусоло-
гія, 2м курс, (ВСЕ) 

21.04.2020 р. Родина ортомі-
совірусів 

  

Зоценко В.М. Ветеринарна вірусоло-
гія 

21.04.2020 р. Родина кранві-
русів 2СПб 

  

Тарануха С.І. Ветеринарна вірусоло-
гія, СПБ-2 курс, 3 гр. 

 21.04.2020 р. Постановка РН  

Тарануха С.І. Ветеринарна вірусоло-
гія, 2М курс, (ВСЕ) 

 21.04.2020 р. Постановка РН  

Рубленко І.О. Лаб. діагностика бакте-
ріальних хвороб, М1 
курс, (лаб. справа) 

21.04.2020 р. Хромотогенні 
середовища. 

  

Рубленко І.О. Лаб. діагностика бакте-
ріальних хвороб, М1 
курс, (лаб. справа) 

 21.04.2020 р. Приготування живильних сере-
довищ для культивування мікроорганізмів 
різних нозологічних груп, їх стерилізація та 
визначення рН 

 

Рубленко І.О. Лаб.діагностика бакте-
ріальних хвороб, М1 

21.04.2020 р. Використання 
готових живильних середо-

  



курс (лаб. справа) 
 

вищ. 

Рубленко І.О. мікробіологія харчових 
продуктів, М2 курс, 

(лаб. справа, н) 

21.04.2020 р. Мікрофлора 
овочів та фруктів 

  

Рубленко І.О. мікробіологія харчових 
продуктів, М2 курс 

(лаб. справа, н) 

 21.04.2020 р. Роль конкуруючої мікрофлори у 
підвищенні стійкості пастеризованого молока 

 

Андрійчук А.В. Ветеринарна мікробіо-
логія та імунологія, 2 М 

курс, 1 гр. 

 22.04.2020 р. Збудники мікозів та мікотокси-
козів. Патогенні гриби та лабораторна діагно-
стика мікроспорії, фавусу, актиномікозу 

 

Зоценко В.М. Ветеринарна вірусоло-
гія, СПБ-2 курс, 1 гр. 

 22.04.2020 р. Постановка РІФ  

Андрійчук А.В. Ветеринарна мікробіо-
логія та імунологія, 2М 

курс, 1 гр. 

 23.04.2020 р. Фузарії – продуценти мікотокси-
нів. Лабораторна діагностика Т-2 і Ф-2 токси-
козу. 

 

Тарануха С.І. Ветеринарна мікробіо-
логія та імунологія, 2М 

курс, 4 гр. 

 23.04.2020 р. Лабораторна діагностика тубер-
кульозу і паратуберкульозу 

 

Рублено І.О. Лаб.діагностика бакте-
ріальних хвороб, М2 
курс, (лаб.справа) 

 23.04.2020 р. Оцінка результатів ІФА.  

Рублено І.О. Вет. санітарна мікробі-
ологія, 2М курс, (ВСЕ) 

 23.04.2020 р. Дослідження м’яса: БГКП, Liste-
ria monocytogenes, Proteus spp.   

 

Зоценко В.М. Ветеринарна мікробіо-
логія та імунологія, 2 М 

курс 

24.04.2020 р. Збудники хла-
мідіозів 

  

Зоценко В.М. Ветеринарна вірусоло-
гія, СПБ-2 курс, 2 гр. 

 24.04.2020 р. Постановка РЗГАд  

Зоценко В.М. Ветеринарна вірусоло-
гія, 2 М курс, (ВСЕ) 

24.04.2020 р. Родина рабдо-
вірусів 

  

Рублено І.О. Лаб.діагностика бакте-
ріальних хвороб, 2-й 

 24.04.2020 р. Принцип проведення, переваги, 
недоліки, аналітичні характеристики. 

 



рік (лаб.справа, н) 
 

Рубленко І.О. мікробіологія харчових 
продуктів, М1 (лаб.сп.) 

24.04.2020 р. Санітарна мік-
робіологія молока. 

  

Рубленко І.О. мікробіологія харчових 
продуктів, М1 (лаб.сп.) 

 24.04.2020 р. Санітарно-мікробіологічне дос-
лідження ґрунту. Визначення КМАФАнМ, 
БГКП, Cl.perfringens. Визначення у грунті 
Bac. anthracis, актиноміцетів, нітрофікуючих 
та термофільних мікроорганізмів. 

 

Островський Д.М. Ветеринарна мікробіо-
логія та імунологія, 2М 

курс, 3 гр. 

 24.04.2020 р. Збудники мікозів та мікотокси-
козів. Патогенні гриби та лабораторна діагно-
стика мікроспорії, фавусу, актиномікозу 

 

Кафедра епізоотології та інфекційних хвороб 
ІI тиждень 

Ярчук Б.М. Епізоотологія, інфекційні 
хвороби та профілактична 

медицина, 4М курс 

06.04.20 р. «Лейкози»   

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 

СПБ-3 курс 

 6.04.2020 р. Бруцельоз, Лептоспіроз, Лістері-
оз, 1 група  
Лептоспіроз, Лістеріоз, Сказ. Хвороба Ауєскі 
3 група 

 

Ярчук Б.М. Інфекційні хвороби жуй-
них, М1 курс 

06.04.2020 р. «Блютанг»   

Білик С.А. 
Новік О.В. 

Епізоотологія, інфекційні 
хвороби та профілактична 

медицина, 4Б курс 

 06.04–24.04.2020 р. Навчальна практика.  

Корнієнко Л.М. Організація ветеринар-
ної служби та охорона 
громадського здоров’я, 

СПМ-3 курс 

 06.04–10.04.2020 р. Навчальна практика.  

Шульга П.Г. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 

 06.04–10.04.2020 р. Навчальна практика.  



СПМ-3 курс 
 

Білик С.А. Епізоотологія, інфекційні 
хвороби та профілактична 

медицина, 3М курс 

 06.04.2020 р. «Специфічна профілактика».  

Білик С.А. Епізоотологія, інфекційні 
хвороби та профілактична 

медицина, 3М курс 

 06.04.2020 р. «Специфічна профілактика. Ор-
ганізація ветеринарних заходів, спрямованих 
на ліквідацію заразних хвороб тварин». 

 

Савченюк М.О. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 3М 

курс, 6 гр. (ВСЕ) 

 06.04.2020 р. Лейкоз ВРХ.  

Шульга П.Г. Хвороби бджіл, 5С 
курс, 1, 2 гр. 

 07.04.2020 р. Анатомія, фізіологія та біологія 
медоносної бджоли 

 

Савченюк М.О. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 3М 

курс, 6 гр. (ВСЕ) 

 07.04.2020 р. Бешиха свиней. Анаеробна енте-
ротоксимія. 

 

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 

СПБ-3 курс 

7.04.2020 р. Лептоспіроз, 
Лістеріоз. 

7.04.2020 р. Сказ. Хвороба Ауєскі, 2 група Лептоспіроз. 
Лістеріоз.  
 

Савченюк М.О. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 3М 

курс, 6 гр. (ВСЕ) 

 07.04.2020 р. Гемофільозний полісерозит. Ін-
фекційний атрофічний риніт. 

 

Шульга П.Г. Хвороби бджіл, 5С 
курс, 1, 2 гр. 

 8.04.2020 р. Імунна система медоносної бджо-
ли. Відбір і пересилка біологічного матеріалу 

 

Савченюк М.О. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 3М 

курс, 6 гр. (ВСЕ) 

 08.04.2020 р. Колібактеріоз. Сальмонельоз.  

Ярчук Б.М. Епізоотологія, інфекційні 08.04.20 р. «Віспа» 08.04.20 р. «Лейкоз»  



хвороби та профілактична 
медицина, 4М курс 

Ярчук Б.М. Інфекційні хвороби 
свиней, М1 курс 

08.04.2020 р. «Фактори, які впли-
вають на ступінь стійкості орга-
нізму. Фактори, які впливають на 
резистентність свиней». 

  

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 

СПБ-3 курс 

 08.04.2020 р. Сказ. Хвороба Ауєскі 
Ящур. Віспа. 
1 група 
Ящур. Віспа. 
3 група 

 

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 

СПБ-3 курс 

 9.04.2020 р. Лецкоз ВРХ 
1 група 
Ящур. Віспа. 
Лецкоз ВРХ 
2 група 
Лецкоз ВРХ 
Хламідіози. Рикетсіози 
3 група 

 

Білик С.А. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 3М 

курс 

 09.04.2020 р. «Специфічна профілактика».  

Білик С.А. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 3М 

курс 

 09.04.2020 р. «Організація ветеринарних захо-
дів, спрямованих на ліквідацію заразних хво-
роб тварин». 

 

Царенко Т.М. Епізоотологія та систе-
ма діагностичних про-
цедур, М1 курс, лаб. 

діагносика 

09.04.2020 р. Ведення стада 
бройлерів 

  

Царенко Т.М. Епізоотологія та систе-
ма діагностичних про-
цедур, М1 курс, лаб. 

 09.04.2020 р. Управління вирощуванням. Ве-
дення стада бройлерів 

 



діагносика 
 

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 

СПБ-3 курс 

10.04.2020 р. Сказ. Хвороба 
Ауєскі 

10.04.2020 р. Хламідіози. Рикетсіози. 
1 група 
Кампілобактеріоз. Некробактеріоз  
3 група 

 

Білик С.А. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 3М 

курс 

10.04.2020 р. «Номенклатура 
і класифікація інфекційних 
хвороб. Закони і категорії 
епізоотології. Профілактика 
інфекційних хвороб». 

  

I тиждень 
Ярчук Б.М. Епізоотологія, інфекційні 

хвороби та профілактична 
медицина, 4М курс 

 13–17.04.2020 р. Навчальна практика  

Корнієнко Л.М. Організація ветеринар-
ної служби та охорона 
громадського здоров’я, 

СПМ-3 курс 

 13.04–17.04.2020 р. Навчальна практика.  

Шульга П.Г. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПМ-3 курс 

 13.04–17.04.2020 р. Навчальна практика.  

Новік О.В. Епізоотологія, інфекційні 
хвороби та профілактич-
на медицина, 4Б курс 

 13.04–17.04.2020 р. Навчальна практика.  

Ярчук Б.М. Інфекційні хвороби 
жуйних, М1 курс 

 13.04.20 р. «Губчастоподібна енцефалопатія 
ВРХ. Блютанг» 

 

Білик С.А. Епізоотологія, інфекційні 
хвороби та профілактична 

медицина, 3М курс 

 13.04.2020 р. «Сибірка. Туберкульоз».  

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-

 13.04.2020 р. Кампілобактеріоз. Некробактері-
оз. Чума ВРХ. Паратуберкульоз. 

 



лактична медицина, 
СПБ-3 курс 

1 група 
Хламідіози. Рикетсіози. 
Кампілобактеріоз. Некробактеріоз  
2 група 
Чума ВРХ. Паратуберкульоз. 
3 група 

Савченюк М.О. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 3М 

курс, 6 гр. (ВСЕ) 

 13.04.2020 р. Коліентеротоксимія. Стрептоко-
коз. 

 

Савченюк М.О. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 3М 

курс, 6 гр. (ВСЕ) 

 13.04.2020 р. Хвороба Тешена.  

Шульга П.Г. Хвороби бджіл, 5С 
курс, 1, 2 гр. 

 13.04.2020 р. Вулики, інвентар та пасічницькі 
будівлі. Годівля бджіл.  

 

Савченюк М.О. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 3М 

курс, 6 гр. (ВСЕ) 

14.04.2020 р. Сибірка   

Білик С.А. Епізоотологія, інфекційні 
хвороби та профілактична 

медицина, 3М курс 

 14.04.2020 р. «Сибірка».  

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 

СПБ-3 курс 

14.04.2020 р. Злоякісна ката-
ральна гарячка. Брадзот 
овець. 

14.04.2020 р. Чума ВРХ. Паратуберкульоз. 
2 група 
ЗКГ. Брадзот. 
Блутанг. Контагіозна ектима овець. 
3 група 

 

Шульга П.Г. Хвороби бджіл, 5С курс 15.04.2020 р. Бджільництво 
галузь с/г виробництва Украї-
ни. Біологія медоносної бджо-
ли. Догляд за бджолами. 

  

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-  15.04.2020 р. ЗКГ. Брадзот.   



ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 

СПБ-3 курс 

1 група 
ЗКГ. Брадзот.  
2 група 

Царенко Т.М. Епізоотологія та систе-
ма діагностичних про-

цедур, М1 курс 

15.04.2020 р. Лабораторні 
методи дослідження в діаг-
ностиці інфекційних хвороб 
свиней 

  

Царенко Т.М. Епізоотологія та систе-
ма діагностичних про-

цедур, М1 курс 

 15.04.2020 р. Лабораторні методи дослідження 
в діагностиці інфекційних хвороб свиней. Ро-
бота в малих групах. Створення презентацій з 
наступним захистом та обговоренням: епізоо-
тологічне обгрунтування діагностики бактері-
альних, вірусних, грибкових хвороб 

 

Білик С.А. Епізоотологія, інфекційні 
хвороби та профілактична 

медицина, 3М курс 

 16.04.2020 р. «Туберкульоз».  

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПБ-3 курс 

 16.04.2020 р. Блутанг. Контагіозна ектима 
овець. 
1 група 
Анаеробна ентеротоксимія. Стрептококоз. 
3 група 

 

Царенко Т.М. Епізоотологія та систе-
ма діагностичних про-

цедур, 1М курс 

16.04.2020 р. Головні прин-
ципи санації приміщення для 
утримання птиці. Програма 
санації 

  

Царенко Т.М. Епізоотологія та систе-
ма діагностичних про-

цедур, 1М курс 
 

 16.04.2020 р. Профілактика хвороб при виро-
щуванні бройлера: бактеріальних, вірусних 
тощо 

 

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПБ-3 курс 

 17.04.2020 р. Блутанг. Контагіозна ектима 
овець. Анаеробна ентеротоксимія. Стрептоко-
коз. 
2 група 

 



Ярчук Б.М. Інфекційні хвороби 
свиней, М1 курс 

 17.04.20 р. «Клінічні значення показників ре-
зистентності свиней. Хвороби імунної систе-
ми й імунодефіцитні хвороби». 
 

 

ІІ тиждень 
Ярчук Б.М. Епізоотологія, інфекційні 

хвороби та профілактична 
медицина, 4М курс 

 20.04–24.04.2020 р. Навчальна практика  

Новік О.В. Епізоотологія, інфекційні 
хвороби та профілактична 

медицина, 4Б курс 

 20.04–24.04.2020 р. Навчальна практика.  

Корнієнко Л.М. Організація ветеринар-
ної служби та охорона 
громадського здоров’я, 

СПМ-3 курс 

 20.04–24.04.2020 р. Навчальна практика.  

Шульга П.Г. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 

СПМ-3 курс 

 20.04–24.04.2020 р. Навчальна практика.  

Ярчук Б.М. Інфекційні хвороби 
жуйних, М1 курс 

20.04.2020 р. «Ящур».   

Білик С.А. Епізоотологія, інфекційні 
хвороби та профілактична 

медицина, 3М курс 

 20.04.20 р. «Сибірка».  

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 

СПБ-3 курс 

 20.04.2020 р. Анаеробна ентеротоксимія. 
Стрептококоз. Факторні хвороби бактеріаль-
ної та вірусної етіології. 
1 група 
Факторні хвороби бактеріальної та вірусної 
етіології. Класична чума свиней.  
3 група 

 

Савченюк М.О. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 3М 

 20.04.2020 р. Грип свиней. Ензоотична пнев-
монія свиней. 

 



курс, 6 гр. (ВСЕ) 
Савченюк М.О. Епізоотологія, інфек-

ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 3М 

курс, 6 гр. (ВСЕ) 

 21.04.2020 р. Класична чума свиней. Афри-
канська чума свиней. 

 

Савченюк М.О. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 3М 

курс, 6 гр. (ВСЕ) 

 21.04.2020 р. РРСС.  

Білик С.А. Епізоотологія, інфекційні 
хвороби та профілактична 

медицина, 3М курс 

 21.04.2020 р. «Сибірка. Туберкульоз».  

Шульга П.Г. Хвороби бджіл, 5С 
курс, 1, 2 гр. 

 21.04.2020 р. Токсикози бджіл.  

Шульга П.Г. Хвороби бджіл, 5С 
курс, 1, 2 гр. 

 22.04.2020 
Бактеріози бджіл. 

 

Савченюк М.О. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 3М 

курс, 6 гр. (ВСЕ) 

 22.04.2020 р. Парвовіроз свиней.  

Ярчук Б.М. Інфекційні хвороби 
свиней, М1 курс 

22.04.2020 р.  «АЧС. КЧС».   

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 

СПБ-3 курс 

 22.04.2020 р. Класична чума свиней. Афри-
канська чума свиней. 
1 група 
Африканська чума свиней. 
3 група 

 

Білик С.А. Епізоотологія, інфекційні 
хвороби та профілактична 

медицина, 3М курс 

 23.04.20 р. «Туберкульоз».  

Білик С.А. Епізоотологія, інфекційні 
хвороби та профілактична 

медицина,3М курс 

 23.04.2020 р. «Сибірка».  



Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 

СПБ-3 курс 

 23.04.2020 р. Бешиха свиней. Дизентерія сви-
ней.  
1 група 
Класична чума свиней. Африканська чума 
свиней. 
2 група 
Бешиха свиней. Дизентерія свиней. Ензоотич-
ний енцефаломіаліт свиней. 
3 група 

 

Царенко Т.М. Епізоотологія та систе-
ма діагностичних про-

цедур, М1 курс 

23.04.2020 р. Щеплення 
бройлерів Принципи прове-
дення вакцинації 

  

Царенко Т.М. Епізоотологія та систе-
ма діагностичних про-

цедур, М1 курс 

 23.04.2020 р. Профілактичні заходи на птахо-
фабриці з виробництва м’яса бройлерів 

 

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 

СПБ-3 курс 

24.04.2020 р. Лейкоз ВРХ 24.04.2020 р. Ензоотичний енцефаломіаліт 
свиней. 
1 група 
Гемофільозний полісерозит. РРСС. 
3 група 

 

Білик С.А. Епізоотологія, інфекційні 
хвороби та профілактична 

медицина, 3М курс 

24.04.2020 р. «Сибірка».   

Кафедра терапії та клінічної діагностики ім. В.І. Левченка 
ІI тиждень 

Богатко Л.М. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПБ-3 

курс, 1 гр. 

 06.04.2020 р. Дослідження тварини із пору-
шенням вітамінного обміну. Розгляд історії 
хвороби, постановка діагнозу, призначення 
лікування. Гіповітамінози 

 

Безух В.М. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

2М курс, 1, 2 гр. 

06.04.2020 р. Гемоглобін, 
зміни його кількості, причи-
ни. Дослідження морфологі-
чного складу крові 

 

 

Гарькавий В.О. Пропедевтика і терапія  06.04–24.04.2020 р. Навчальна практика.  



внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, 4Б курс 

 
Тишківський М.Я. Пропедевтика та внут-

рішні хвороби великих 
тварин, СПМ-3 курс 

 06.04–24.04.2020 р. Навчальна практика.  

Безух В.М. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

2М курс, 3, 4 гр. 

 06.04.2020 р. Значення і схема дослідження 
крові. Відбір крові у тварин різних видів, 
отримання плазми і сироватки крові. Визна-
чення гематокритної величини і ШОЕ 

 

Безух В.М. Ветеринарна токсико-
логія, 3М курс, 5 гр. 

 06.04 Діагностика отруєння тварин рослина-
ми, що містять алкалоїди. Методи ізоляції, 
виявлення та ідентифікації алкалоїдів  

 

Вовкотруб Н.В. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

2М курс 

06.04.2020 р. Аускультація 
легень (фізіологічні дихальні 
шуми) 

  

Вовкотруб Н.В. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 
2М курс, 5 гр. (ВСЕ) 

 06.04.2020 р. Аускультація легень. Досліджен-
ня фізіологічних дихальних шумів у клінічно 
здорових тварин 

 

Мельник А.Ю. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

СПМ-2 курс 

 06.04.2020 р. Визначення вмісту гемоглобіну 
(геміглобінціанідний метод), розрахунки інде-
ксів “червоної крові”  

 

Мельник А.Ю. Внутрішні хвороби 
птиці, М2 курс 

06.04.2020 р. Групова анти-
ген-неспецифічна профілак-
тика хвороб птиці 

  

Мельник А.Ю. Внутрішні хвороби 
птиці, М2 курс 

 06.04.2020 р. Анамнез. Аналіз утримання і 
годівлі птиці 

 

Вовкотруб Н.В. Хіміко-токсикологічні 
методи дослідження, 
М2 курс, лаб. діагнос-

тика 

07.04.2020 р. Біохімічні ме-
тоди та діагностичні алгори-
тми за хвороб, спричинених 
порушенням обміну макро- і 

  



мікроелементів (рахіт, осте-
одистрофія, пасовищна тета-
нія, мікроелементози) 

Саморай М.М. Клінічна діагностика та 
діагностична візуаліза-

ція, СПБ-2 курс 

06.04.2020 р. Дослідження 
передшлунків і сичуга 

  

Саморай М.М. Клінічна діагностика та 
діагностична візуаліза-
ція, СПБ-2 курс, 1, 2 гр. 

 06.04.2020 р. Дослідження мазків крові. Вико-
ристання лейкограми за діагностики хвороб. 

 

Піддубняк О.В. Внутрішні хвороби дрі-
бних тварин, М1 курс, 1 

гр. 

 06.04.2020 р. Рентгенографія, рентгеноскопія 
органів дихальної системи, інтерпретація 
отриманих результатів 

 

Вовкотруб Н.В. Хіміко-токсикологічні 
методи дослідження, М2 
курс, лаб. діагностика 

 
07.04.2020 р. Визначення показників та аналіз 
діагностичних алгоритмів вітамінного мета-
болізму за внутрішньої патології у тварин 

 

Безух В.М. Ветеринарна токсико-
логія, 3М курс, 2 гр. 

 07.04.2020 р. Діагностика отруєння тварин 
рослинами, що містять алкалоїди. Методи ізо-
ляції, виявлення та ідентифікації алкалоїдів 

 

Богатко Л.М. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПБ-3 

курс, 3 гр. 

 07.04.2020 р. Дослідження тварини із пору-
шенням вітамінного обміну. Розгляд історії 
хвороби, постановка діагнозу, призначення 
лікування. Гіповітамінози 

 

Безух В.М. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

2М курс, 3, 4 гр. 

 07.04.2020 р. Значення і схема дослідження 
крові. Відбір крові у тварин різних видів, 
отримання плазми і сироватки крові. Визна-
чення гематокритної величини і ШОЕ 

 

Богатко Л.М. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПБ-3 

курс, 2 гр. 

 08.04.2020 р. Дослідження тварини із пору-
шенням вітамінного обміну. Розгляд історії 
хвороби, постановка діагнозу, призначення 
лікування. Гіповітамінози 

 

Безух В.М. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

2М курс, 1 гр. 

 08.04.2020 р. Морфологічне дослідження кро-
ві: підрахунок еритроцитів, лейкоцитів 

 



Безух В.М. Ветеринарна токсико-
логія, 3М курс, 4, 6 гр. 

 08.04.2020 р. Діагностика отруєння тварин 
рослинами, що містять алкалоїди. Методи ізо-
ляції, виявлення та ідентифікації алкалоїдів 

 

Гарькавий В.О. Внутрішні хвороби 
свиней, М1 курс 

 08.04.2020 р. Токсична гепатодистрофія поро-
сят: поширення, діагностика, лікування, про-
філактика 

 

Головаха В.І. Пропедевтика та терапія 
внутрішніх хвороб вели-
ких тварин, 5С курс 

08.04.2020 р. Молозивний 
токсикоз, Диспепсія (етіоло-
гія, патогенез, симптоми) 

  

Мельник А.Ю. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

СПМ-2 курс 

08.04.2020 р. Хімічне дослі-
дження крові 

  

Мельник А.Ю. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

СПМ-2 курс 

 08.04.2020 р. Приготування предметного скла 
для виготовлення мазків крові. Методи фікса-
ції та фарбування мазків. Виведення лейког-
рами. Зміни лейкограми.  

 

Саморай М.М. Клінічна діагностика та 
діагностична візуаліза-
ція, СПБ-2 курс, 1 гр. 

 08.04.2020 р. Контроль знань з модуля «Дос-
лідження системи крові» 

 

Саморай М.М. Клінічна діагностика та 
діагностична візуаліза-
ція, СПБ-2 курс, 3 гр. 

 08.04.2020 р. Дослідження передшлунків і си-
чуга в жуйних. Дослідження вмісту рубця. 

 

Піддубняк О.В. Внутрішні хвороби дрі-
бних тварин, М1 курс 

08.04.2020 р. Захворювання 
ротової порожнини, слинних 
залоз, глотки, стравоходу: 
стоматит, сіалоденіт, тонзи-
літ, крикофарингіальна дис-
фагія, фарингіт, езофагіт,  

  

Піддубняк О.В. Внутрішні хвороби дрі-
бних тварин, М1 курс, 2 

гр. 

 08.04.2020 р. Рентгенографія, рентгеноскопія 
органів дихальної системи, інтерпретація 
отриманих результатів., 6, 8.04.2020 (1,2 гр.) 

 

Головаха В.І. Пропедевтика та тера-
пія внутрішніх хвороб 

 09.04.2020 р. Дослідження тварини з патологі-
єю ендокринної системи. Розбір історії хворо-

 



великих тварин, 5С 
курс 

 

би. Постановка діагнозу. Призначення ліку-
вання. 

Безух В.М. Ветеринарна токсико-
логія, 3М курс, 1 гр. 

 09.04.2020 р. Діагностика отруєння тварин 
рослинами, що містять алкалоїди. Методи ізо-
ляції, виявлення та ідентифікації алкалоїдів 

 

Безух В.М. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

2М курс, 3, 4 гр. 

 09.04.2020 р. Морфологічне дослідження кро-
ві: підрахунок еритроцитів, лейкоцитів 

 

Вовкотруб Н.В. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

2М курс, 5 гр ВСЕ 

 

09.04.2020 р. Аускультація легень. Досліджен-
ня патологічних дихальних шумів у тварин з 
патологіями органів дихання 

 

Богатко Л.М. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПБ-3 

курс, 3 гр. 

 09.04.2020 р. Дослідження тварини із пору-
шенням вітамінного обміну. Розгляд історії 
хвороби, постановка діагнозу, призначення 
лікування. Гіповітамінози 

 

Богатко Л.М. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПБ-3 

курс, 1 гр. 

 10.04.2020 р. Дослідження тварини із пору-
шенням вітамінного обміну. Розгляд історії 
хвороби, постановка діагнозу, призначення 
лікування. Гіповітамінози 

 

Богатко Л.М. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПБ-3 

курс, 2 гр. 

 10.04.2020 р. Дослідження тварини із пору-
шенням вітамінного обміну. Розгляд історії 
хвороби, постановка діагнозу, призначення 
лікування. Гіповітамінози 

 

Безух В.М. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

2М курс, 2 гр. 

 10.04.2020 р. Морфологічне дослідження кро-
ві: підрахунок еритроцитів, лейкоцитів 

 

Безух В.М. Ветеринарна токсико-
логія, 3М курс, 3 гр. 

 10.04.2020 р. Діагностика отруєння тварин 
рослинами, що містять алкалоїди. Методи ізо-
ляції, виявлення та ідентифікації алкалоїдів 

 

I тиждень 



Богатко Л.М. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПБ-3 

курс, 2 гр. 

 13.04.2020 р. Хвороби ендокринних органів. 
Гіпо- і гіпертиреоз. Цукровий діабет. Синдром 
Кушинга. Контроль знань модуля 

 

Гарькавий В.О. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, 4Б курс 

 13.04–17.04.2020 р. Навчальна практика.  

Тишківський М.Я. Пропедевтика та внут-
рішні хвороби великих 
тварин, СПМ-3 курс 

 13.04–17.04.2020 р. Навчальна практика  

Вовкотруб Н.В. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 
2М курс, 5 гр. (ВСЕ) 

13.04.2020 р. Аускультація 
легень (патологічні дихальні 
шуми) 

  

Безух В.М. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

2М курс 

13.04.2020 р. Лейкоцитози і 
лейкопенії, їх діагностичне і 
прогностичне значення 

 

 

Мельник А.Ю. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

2М курс 

 13.04.2020 р. Контроль знань модуля № 4 “До-
слідження системи крові” 

 

Саморай М.М. Клінічна діагностика та 
діагностична візуаліза-
ція, СПБ-2 курс, 3 гр. 

13.04.2020 р. Дослідження 
печінки у тварин 

  

Саморай М.М. Клінічна діагностика та 
діагностична візуаліза-
ція, СПБ-2 курс, 2 гр. 

 13.04.2020 р. Контроль знань з модуля «Дос-
лідження системи крові» 

 

Піддубняк О.В. Внутрішні хвороби дріб-
них тварин, М1 курс, 1 гр. 

 13.04.2020 р.  Дослідження фізичних власти-
востей крові та її морфологічного складу 

 

Піддубняк О.В. Внутрішні хвороби дрі-
бних тварин, М1 курс, 2 

гр. 

 13.04.2020 р.  Дослідження фізичних власти-
востей крові та її морфологічного складу 

 



Саморай М.М. Клінічна діагностика та 
діагностична візуаліза-
ція, СПБ-2 курс, 1 гр. 

 14.04.2020 р. Схема та значення дослідження 
органів травлення. Дослідження прийому ко-
рму та води. 

 

Мельник А.Ю. Внутрішні хвороби 
птиці, М2 курс 

14.04.2020 р. Анамнез. Ана-
ліз утримання і годівлі птиці. 
Особливості фізіології та 
клінічного дослідження сіль-
ськогосподарської птиці різ-
них видів 

  

Мельник А.Ю. Внутрішні хвороби 
птиці, М2 курс 

 14.04.2020 р. Особливості фізіології та клініч-
ного дослідження сільськогосподарської птиці 
різних видів 

 

Вовкотруб Н.В. Хіміко-токсикологічні 
методи дослідження, 
М2 курс, лаб. діагнос-

тика 

14.04.2020 р. Інформатив-
ність показників пероксид-
ного окиснення ліпідів та 
антиоксидантного захисту 
організму за внутрішніх хво-
роб тварин 

 

 

Вовкотруб Н.В. Хіміко-токсикологічні 
методи дослідження, 
М2 курс, лаб. діагнос-

тика 

 14.04.2020 р. Визначення показників та аналіз 
діагностичних алгоритмів за порушення сис-
теми ПОЛ і антиоксидантного захисту 

 

Безух В.М. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

2М курс, 2, 3 гр. 

 14.04.2020 р. Визначення гемоглобіну у крові. 
Колірні показники. Приготування мазків крові 

 

Богатко Л.М. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПБ-3 

курс, 1 гр. 

 14.04.2020 р. Хвороби ендокринних органів. 
Гіпо- і гіпертиреоз. Цукровий діабет. Синдром 
Кушинга. Контроль знань модуля 

 

Безух В.М. Ветеринарна токсико-
логія, 3М курс, 3 гр. 

 14.04.2020 р. Отруйні рослини, що містять 
нітроглікозиди: діагностика, лікування та 
профілактика отруєння тварин 

 

Головаха В.І. Пропедевтика та тера- 14.04.2020 р. Диференційна   



пія внутрішніх хвороб 
великих тварин, 5С 

курс 

діагностика хвороб новона-
роджених 

Гарькавий В.О. Внутрішні хвороби 
свиней, М1 курс 

14.04.2020 р. Класифікація і 
поширення внутрішніх незара-
зних хвороб поросят, спричи-
нених порушенням обміну 
макроелементів. Класифікація 
і поширення внутрішніх неза-
разних хвороб поросят, спри-
чинених порушенням обміну 
мікроелементів. 

  

Гарькавий В.О. Внутрішні хвороби 
свиней, М1 курс 

 14.04.2020 р. Залізодефіцитна анемія поросят. 
Паракератоз поросят  

 

Безух В.М. Ветеринарна токсико-
логія, 3М курс, 5, 6 гр. 

 15.04.2020 р. Отруйні рослини, що містять 
нітроглікозиди: діагностика, лікування та 
профілактика отруєння тварин 

 

Богатко Л.М. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПБ-3 

курс 

15.04.2020 р. Імунодефіцит-
ний стан новонародженого 
молодняку. Аліментарна і 
токсична диспепсія молод-
няку неонатального періоду: 
етіологія, патогенез, діагнос-
тика, лікування і профілак-
тика 

  

Богатко Л.М. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПБ-3 

курс, 1 гр. 

 15.04.2020 р. Дослідження молодняку з озна-
ками гіпотрофії. Розгляд історії хвороби. Пос-
тановка діагнозу, лікування 

 

Безух В.М. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

2М курс, 4 гр. 

 15.04.2020 р. Визначення гемоглобіну у крові. 
Колірні показники. Приготування мазків крові 

 

Піддубняк О.В. Внутрішні хвороби дрі- 15.04.2020 р. Хвороби шлун-   



бних тварин, М1 курс ка: гострий і хронічний гаст-
рит, виразкова хвороба шлу-
нка, заворот шлунка 

Богатко Л.М. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПБ-3 

курс, 3 гр. 

 16.04.2020 р. Хвороби ендокринних органів. 
Гіпо- і гіпертиреоз. Цукровий діабет. Синдром 
Кушинга. Контроль знань модуля 

 

Вовкотруб Н.В. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 
2М курс, 5 гр. (ВСЕ) 

 16.04.2020 р. Основні синдроми за ураження 
органів дихання 

 

Богатко Л.М. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПБ-3 

курс, 2 гр. 

 16.04.2020 р. Дослідження молодняку з озна-
ками гіпотрофії. Розгляд історії хвороби. Пос-
тановка діагнозу, лікування 

 

Безух В.М. Ветеринарна токсико-
логія, 3М курс 

16.04.2020 р. Отруєння рос-
линами, що містять 

  

Безух В.М. Ветеринарна токсико-
логія, 3М курс, 1, 3 гр. 

 16.04.2020 р. Отруйні рослини, що містять 
нітроглікозиди: діагностика, лікування та 
профілактика отруєння тварин 

 

Саморай М.М. Клінічна діагностика та 
діагностична візуаліза-
ція, СПБ-2 курс, 2 гр. 

 16.04.2020 р. Схема та значення дослідження 
органів травлення. Дослідження корму та во-
ди. 

 

Саморай М.М. Клінічна діагностика та 
діагностична візуаліза-
ція, СПБ-2 курс, 3 гр. 

 16.04.2020 р. Дослідження печінки. Характе-
ристика жовтяниць 

 

Саморай М.М. Клінічна діагностика та 
діагностична візуаліза-
ція, СПБ-2 курс, 3 гр. 

 17.04.2020 р. Дослідження калу. Контроль 
знань з модулю № 5 «Дослідження органів 
системи травлення» 

 

Головаха В.І. Пропедевтика та терапія 
внутрішніх хвороб вели-
ких тварин, 5С курс 

 17.04.2020 р. Синдром Кушенга (Етіологія, 
патогенез, клініка, лікування). Нецукровий 
діабет, Гіпоадренокортицизм 

 

Безух В.М. Ветеринарна токсико-  17.04.2020 р. Отруйні рослини, що містять  



логія, 3М курс, 2 гр. нітроглікозиди: діагностика, лікування та 
профілактика отруєння тварин 
 

Богатко Л.М. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПБ-3 

курс, 3 гр. 

 17.04.20250 р. Дослідження молодняку з озна-
ками гіпотрофії. Розгляд історії хвороби. Пос-
тановка діагнозу, лікування 

 

Безух В.М. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

2М курс, 1 гр. 

 17.04.2020 р. Визначення гемоглобіну у крові. 
Колірні показники. Приготування мазків крові 

 

Вовкотруб Н.В. Хіміко-токсикологічні 
методи дослідження, 
М2 курс, лаб. діагнос-

тика 

17.04.2020 р. Зміни показни-
ків сполучної тканини у ди-
ференціальній діагностиці 
внутрішніх хвороб тварин 

  

Вовкотруб Н.В. Хіміко-токсикологічні 
методи дослідження, 
М2 курс, лаб. діагнос-

тика 

 17.04.2020 р. Визначення гормонів щитоподі-
бної та прищитоподібних залоз та аналіз діаг-
ностичних алгоритмів ендокринного профілю 
за внутрішньої патології у тварин 

 

ІI тиждень 
Богатко Л.М. Пропедевтика і терапія 

внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПБ-3 

курс, 1 гр. 

 20.04.2020 р. Гіпоглікемія поросят, гіпоплас-
тична анемія. Особливості імунного захисту 
новонародженого молодняку. Визначення Іg. 
Причини імунодефіцитного стану та його 
профілактика. 

 

Безух В.М. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

2М курс 

20.04.2020 р. Імунодефіцит-
ний стан молодняку тварин 
та його характеристика 

  

Безух В.М. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

2М курс, 1, 2 гр. 

 20.04.2020 р. Виведення лейкограми та інтер-
претація отриманих результатів 

 

Безух В.М. Ветеринарна токсико-  20.04.2020 р. Отруєння тварин тіоглікозидами:  



логія, 3М курс, 5 гр. етіологія, клінічна картина, діагностика і ліку-
вання 
 

Вовкотруб Н.В. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 
2М курс, 5 гр. (ВСЕ) 

20.04.2020 р. Значення  дос-
лідження  крові. Фізичне  
дослідження  крові 

  

Вовкотруб Н.В. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 
2М курс, 5 гр. (ВСЕ) 

 20.04.2020 р. Контроль знань модуля “Дослі-
дження системи органів дихання” 

 

Гарькавий В.О. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, 4Б курс 

 20.04–24.04.2020 р. Навчальна практика.  

Тишківський М.Я. Пропедевтика та внут-
рішні хвороби великих 
тварин, СПМ-3 курс 

 20.04–24.04.2020 р. Навчальна практика.  

Саморай М.М. Клінічна діагностика та 
діагностична візуаліза-

ція, СПБ-2 курс 

 20.04–24.04.2020 р. Навчальна практика.  

Мельник А.Ю. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

2М курс 

20.04.2020 р. Дослідження 
передшлунків і сичуга. Дос-
лідження шлунка і кишечни-
ку у моногастричних ,  

  

Мельник А.Ю. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

2М курс 

 20.04.2020 р. Дослідження передшлунків і си-
чуга в жуйних. Освоєння техніки зондування 
передшлунків у жуйних 

 

Піддубняк О.В. Внутрішні хвороби дрі-
бних тварин, М1 курс, 1 

гр. 

 20.04.2020 р.  Дослідження собак і кішок із 
патологією шлунка і кишечнику. Зондування 
собак і кішок (відпрацювання техніки зонду-
вання). Штучна годівля собак і кішок за тяж-
ких патологічних станів. 

 

Вовкотруб Н.В. Хіміко-токсикологічні 21.04.2020 р. Екотоксикологія.   



методи дослідження, 
М2 курс, лаб. діагнос-

тика 

Токсикологія та радіобіологія за 
отруєння речовинами техно-
генного походження. Ідентифі-
кація та кількісне визначення 
важких металів методом атом-
но-абсорбційної спектрофото-
метрії 

Безух В.М. Ветеринарна токсико-
логія, 3М курс, 2 гр. 

 21.04.2020 р. Отруєння тварин тіоглікозидами: 
етіологія, клінічна картина, діагностика і ліку-
вання 

 

Безух В.М. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 
2М курс, 3, 4 гр. 

 21.04.2020 р. Виведення лейкограми та інтер-
претація отриманих результатів 

 

Богатко Л.М. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПБ-3 

курс, 3 гр. 

 21.04.2020 р. Гіпоглікемія поросят, гіпоплас-
тична анемія. Особливості імунного захисту 
новонародженого молодняку. Визначення Іg. 
Причини імунодефіцитного стану та його 
профілактика. 

 

Мельник А.Ю. Внутрішні хвороби 
птиці, М2 курс 

21.04.2020 р. Хвороби органів 
дихання: а) риніт і синусит; б) 
ларинготрахеїт; в) бронхопнев-
монія; г) аероцистит. 
Хвороби органів травлення: 
а) стоматит; б) запалення 
вола; в) закупорення вола; г) 
аліментарний гастрит; д) 
диспепсія молодняку; е) за-
палення клоаки 

  

Мельник А.Ю. Внутрішні хвороби 
птиці, М2 курс 

 21.04.2020 р. Хвороби органів яйцеутворення: 
а) сальпінгоперитоніт; б) утруднена яйцеклад-
ка; в) жовтковий перитоніт,  

 

Головаха В.І. Пропедевтика та тера- 22.04.2020 р. Лікування і   



пія внутрішніх хвороб 
великих тварин, 5С 

курс 

профілактика абомазоенте-
ральної патології у молодня-
ку 

Мельник А.Ю. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

2М курс 

 22.04.2020 р. Схема та значення дослідження 
органів травлення. Дослідження приймання 
корму та води. Дослідження ротової порож-
нини, глотки, стравоходу в коня, великої та 
дрібної рогатої худоби  

 

Богатко Л.М. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПБ-3 

курс, 2 гр. 

 22.04.2020 р. Гіпоглікемія поросят, гіпоплас-
тична анемія. Особливості імунного захисту 
новонародженого молодняку. Визначення Іg. 
Причини імунодефіцитного стану та його 
профілактика. 

 

Безух В.М. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 

2М курс, 1 гр. 

 22.04.2020 р. Контроль знань модуля  

Безух В.М. Ветеринарна токсико-
логія, 3М курс, 4, 6 гр. 

 22.04.2020 р. Отруєння тварин тіоглікозидами: 
етіологія, клінічна картина, діагностика і ліку-
вання 

 

Гарькавий В.О. Внутрішні хвороби 
свиней, М1 курс 

 22.04.2020 р. Д-гіповітаміноз поросят.  

Піддубняк О.В. Внутрішні хвороби дрі-
бних тварин, М1 курс 

22.04.2020 р. Хвороби кише-
чнику: гістіоцитарний вираз-
ковий коліт, хімо- і копрос-
таз, проктит, параанальний 
синусит,  

  

Піддубняк О.В. Внутрішні хвороби дрі-
бних тварин, М1 курс, 2 

гр. 

 22.04.2020 р.  Дослідження собак і кішок із 
патологією шлунка і кишечнику. Зондування 
собак і кішок (відпрацювання техніки зонду-
вання). Штучна годівля собак і кішок за тяж-
ких патологічних станів. 

 

Вовкотруб Н.В. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-

 23.04.2020 р. Схема дослідження системи кро-
ві. Дослідження фізичних властивостей крові 

 



ностична візуалізація, 
2М курс, 5 гр. (ВСЕ) 

 

(відносна густина, ШОЕ, гематокритна вели-
чина) 

Безух В.М. Ветеринарна токсико-
логія, 3М курс, 1 гр. 

 23.04.2020 р. Отруєння тварин тіоглікозидами: 
етіологія, клінічна картина, діагностика і ліку-
вання 

 

Безух В.М. Клінічна діагностика 
хвороб тварин та діаг-
ностична візуалізація, 
2М курс, 3, 4 гр. 

 

23.04.2020 р. Контроль знань модуля 

 

Богатко Л.М. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПБ-3 

курс, 3 гр. 

 23.04.2020 р. Шлунково-кишкові хвороби но-
вонародженого молодняку: класифікація, мо-
лозивний токсикоз, казеїно-безоарна хвороба. 
Аліментарна і токсична диспепсія новонаро-
дженого молодняку. 

 

Богатко Л.М. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПБ-3 

курс, 1 гр. 

 24.04.2020 р. Шлунково-кишкові хвороби но-
вонародженого молодняку: класифікація, мо-
лозивний токсикоз, казеїно-безоарна хвороба. 
Аліментарна і токсична диспепсія новонаро-
дженого молодняку. 

 

Богатко Л.М. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПБ-3 

курс, 2 гр. 

 24.04.2020 р. Шлунково-кишкові хвороби но-
вонародженого молодняку: класифікація, мо-
лозивний токсикоз, казеїно-безоарна хвороба. 
Аліментарна і токсична диспепсія новонаро-
дженого молодняку. 

 

Безух В.М. Ветеринарна токсико-
логія, 3М курс, 3 гр. 

 24.04.2020 р. Отруєння тварин тіоглікозидами: 
етіологія, клінічна картина, діагностика і ліку-
вання 

 

Головаха В.І. Пропедевтика та тера-
пія внутрішніх хвороб 
великих тварин, 5С 

курс 

 24.04.2020 р. Контроль знань модуля по хво-
робах ендокринної системи і дослідження 
кроля. Розбір історії хвороби, постановка діа-
гнозу 

 

 
 

    



 
 
 
 

Кафедра хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин 
І тиждень 

Яремчук А.В. Загальна та спеціальна 
хірургія, 3М курс, 4 гр. 

 06.04.2020 р. Хвороби кісток.  

Яремчук А.В. Хірургічні хвороби 
жуйних, М1 курс 

 06.04.2020 р. Хвороби кінцівок жуйних  

Яремчук А.В. Загальна та спеціальна 
хірургія  великих тва-
рин, СПМ-3 курс 

 06–14.04.2020 р. Навчальна практика  

Рубленко М.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-
рин, 3М курс, 6 гр. 

06.04.2020 р. Хвороби кіс-
ток. 

  

Рубленко М.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-
рин, 3М курс, 1, 6 гр. 

 06.04.2020 р. Діагностика та лікування закри-
тих механічних ушкоджень 

 

Яремчук А.В. Загальна та спеціальна 
хірургія, 3М курс, 5 гр. 

 07.04.2020 р. Хвороби кісток.  

Чорнозуб М.П. Анестезіологія та опе-
ративна хірургія, СПБ-2 

курс, 2 гр. 

 07.04.2020 р. Румінотомія. Оперативне ліку-
вання зміщення сичуга вліво. 

 

Рубленко М.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-
рин, 3М курс, 6 гр. 

 08.04.2020 р. Консервативні та хірургічні ме-
тоди лікування переломів кісток 

 

Рубленко М.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-
рин, 3М курс, 1 гр. 

 08.04.2020 р. Діагностика та лікування інфек-
ційних та дегенеративно-дистрофічних хвороб 
суглобів 

 

Яремчук А.В. Загальна та спеціальна 
хірургія, 3М курс, 2 гр. 

 08.04.2020 р. Хвороби кісток.  

Ємельяненко О.В. Анестезіологія та опе- 08.04.2020 р. Операції в ді-   



ративна хірургія, 3М 
курс 

лянці черевної стінки й на 
органах черевної порожни-
ни.  

Ємельяненко О.В. Анестезіологія та опе-
ративна хірургія, 3М 

курс, 5 гр. 

 08.04.2020 р. Місцеве знеболювання.   

Яремчук А.В. Загальна та спеціальна 
хірургія, 3М курс, 3 гр. 

 09.04.2020 р. Хвороби кісток.  

Чорнозуб М.П. Анестезіологія та опе-
ративна хірургія, СПБ-2 

курс, 3 гр. 

 09.04.2020 р. Румінотомія. Оперативне ліку-
вання зміщення сичуга вліво. 

 

Чорнозуб М.П. Анестезіологія та опе-
ративна хірургія, СПБ-2 

курс, 1 гр. 

 10.04.2020 р. Румінотомія. Оперативне ліку-
вання зміщення сичуга вліво. 

 

Яремчук А.В. Загальна та спеціальна 
хірургія, 3М курс, 1 гр. 

 10.04.2020 р. Хвороби кісток.  

Рубленко М.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-
рин, 3М курс, 1 гр. 

 10.04.2020 р. Консервативні та хірургічні ме-
тоди лікування переломів кісток 

 

Рубленко М.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-
рин, 3М курс, 1, 6 гр. 

 10.04.2020 р. Діагностика та лікування закри-
тих механічних ушкоджень 

 

ІІ тиждень 
Чорнозуб М.П. Хірургічні хвороби 

свиней, М2 курс 
13.04.2020 р. Гнійна, анаеро-

бна та гнильна інфекції. 
Специфічна хірургічна інфе-

кція. Сепсис. 

  

Чорнозуб М.П. Анестезіологія та опе-
ративна хірургія, СПБ-2 

курс 

Операції на препуції і стате-
вому члені. 15.04.20 

  

Чорнозуб М.П. Анестезіологія та опе-
ративна хірургія, СПБ-2 

курс, 2 гр. 

 13.04.2020 р. Герніотомія.  



Яремчук А.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-
рин, 3М курс, 4 гр. 

 13.04.2020 р. Хвороби суглобів  

Яремчук А.В. Хірургічні хвороби 
жуйних, М1 курс 

 14.04.2020 р. Анатомія та фізіологія ділянки 
пальця у жуйних 

 

Яремчук А.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-
рин, 3М курс, 1 гр. 

 14.04.2020 р. Хвороби суглобів  

Чорнозуб М.П. Анестезіологія та опе-
ративна хірургія, СПБ-2 

курс, 3 гр. 

 14.04.2020 р. Герніотомія.  

Ємельяненко О.В. Анестезіологія та опе-
ративна хірургія, 3М 

курс, 1 гр. 

 14.04.2020 р. Місцеве знеболювання.  

Рубленко М.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-
рин, 3М курс, 1, 6 гр. 

 14.04.2020 р. Діагностика хвороб кісток  

Ємельяненко О.В. Анестезіологія та опе-
ративна хірургія, 3М 

курс 

15.04.2020 Оперативне ліку-
вання гриж. 

  

Ємельяненко О.В. Анестезіологія та опе-
ративна хірургія, 3М 

курс, 2 гр. 

 15.04.2020 р. Місцеве знеболювання.  

Яремчук А.В. Загальна та спеціальна 
хірургія, СПМ-3 курс 

 15–18.04.2020 р. Навчальна практика  

Яремчук А.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-
рин, 3М курс, 3 гр. 

 15.04.2020 р. Хвороби суглобів  

Яремчук А.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-
рин, 3М курс, 2 гр. 

 16.04.2020 р. Хвороби суглобів  

Рубленко М.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-

17.04.2020 р. Хвороби суг-
лобів 

  



рин, 3М курс 
Яремчук А.В. Загальна та спеціальна 

хірургія великих тва-
рин, 3М курс, 5 гр. 

 17.04.2020 р. Хвороби суглобів  

Чорнозуб М.П. Анестезіологія та опе-
ративна хірургія, СПБ-2 

курс, 1 гр. 

 17.04.2020 р. Герніотомія.  

Ємельяненко О.В. Анестезіологія та опе-
ративна хірургія, 3М 

курс, 4 гр. 

 17.04.2020 р. Місцеве знеболювання.  

І тиждень 
Чорнозуб М.П. Анестезіологія та опе-

ративна хірургія, СПБ-2 
курс 

 20–25.04.2020 р. Навчальна практика  

Яремчук А.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-
рин, 3М курс, 4 гр. 

 20.04.2020 р. Хвороби м’язів  

Яремчук А.В. Загальна та спеціальна 
хірургія, СПМ-3 курс 

 20–24.04.2020 р. Навчальна практика  

Яремчук А.В. Хірургічні хвороби 
жуйних, М1 курс 

 20.04.2020 р. Ортопедична патологія жуйних  

Яремчук А.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-
рин, 3М курс, 5 гр. 

 21.04.2020 р. Хвороби м’язів  

Рубленко М.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-
рин, 3М курс, 1 гр. 

 21.04.2020 р. Консервативні та хірургічні ме-
тоди лікування переломів кісток 

 

Рубленко М.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-
рин, 3М курс, 6 гр. 

22.04.2020 р. Хвороби суг-
лобів 

  

Ємельяненко О.В. Анестезіологія та опе-
ративна хірургія, 3М 

курс 

22.04.2020 р. Кастрація са-
мок (свинок, сук та кішок).  

  



Ємельяненко О.В. Анестезіологія та опе-
ративна хірургія, 3М 

курс, 5 гр. 

 22.04.2020 р. Правила роботи з тваринами, їх 
фіксація та знерухомлення. 

 

Яремчук А.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-
рин, 3М курс, 3 гр. 

 23.04.2020 р. Хвороби м’язів  

Яремчук А.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-
рин, 3М курс, 1 гр. 

 24.04.2020 р. Хвороби м’язів  

Рубленко М.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-
рин, 3М курс, 1 гр. 

 24.04.2020 р. Діагностика та лікування інфек-
ційних та дегенеративно-дистрофічних хвороб 
суглобів 

 
 
 

Декан ФВМ, професор В.В. Сахнюк 
 


