
                 Організація дистанційного навчання в  
Білоцерківському НАУ  

на період карантину з 27.04.2020 до 08.05.2020 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 
І тиждень 

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

Дудка В.Б. 

Анатомія тварин, 1М 
курс, 1–3 гр. 

 27.04–11.05.2020 р. Доклінічна навчальна 
практика. Проводиться дистанційно в системі 
MOODL, згідно методичних вказівок по на-
вчальній практиці та плану 

 

Мельниченко А.П. 
Бевз О.С. 
Новак В.П. 

Цитологія, гістологія, 
ембріологія, 1М курс, 

1–3 гр. 

 27.04–11.05.2020 р. Доклінічна навчальна 
практика. Проводиться дистанційно в системі 
MOODL, згідно методичних вказівок по на-
вчальній практиці та плану 

 

Сокольський В.П. Анатомія тварин, СПМ-
1 курс 

27.04.2020 р. Анатомічний 
склад та морфофункціональ-
на характеристика нервової 
системи , загальні закономі-
рності будови  нервової сис-
теми. Анатомічна будова та 
морфофункціональне зна-
чення центральної нервової 
системи 

  

Сокольський В.П. 
Мельніков В.В. 

Анатомія тварин, СПМ-
1 курс, 1–3 гр. 

 27.04.2020 р. Анатомічна будова  головного 
мозку, оболонки, міжоболонкові простори, 
судини, топографія 

 



Мельниченко 
А.П., Бевз О.С. 

Цитологія, гістологія, 
ембріологія, СПМ-1 

курс, 3 гр. 

 29.04.2020 р. «Органи виділення та розмно-
ження» 

29.04.2020 р. 
«Ендокриноло-

гія» 
Мельниченко 
А.П., Бевз О.С. 

Цитологія, гістологія, 
ембріологія, СПМ-1 

курс, 1 гр. 

 29.04.2020 р. «Органи виділення та розмно-
ження» 

29.04.2020 р. 
«Ендокриноло-

гія» 
Мельниченко 
А.П., Бевз О.С. 

Цитологія, гістологія, 
ембріологія, СПМ-1 

курс, 2 гр. 

 30.04.2020 р. «Органи виділення та розмно-
ження» 

30.04.2020 р. 
«Ендокриноло-

гія» 
Мельниченко 
А.П., Бевз О.С. 

Цитологія, гістологія, 
ембріологія, 1М курс, 1 

гр. 

 Залік з навчальної практики  

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

Дудка В.Б. 

Анатомія тварин, 1М 
курс, 1–3 гр. 

 27.04–11.05.2020 р. Доклінічна навчальна 
практика. Проводиться дистанційно в системі 
MOODL, згідно методичних вказівок по на-
вчальній практиці та плану 

 

Мельниченко А.П. 
Бевз О.С. 
Новак В.П. 

Цитологія, гістологія, 
ембріологія, 1М курс, 

1–3 гр. 

 27.04–11.05.2020 р. Доклінічна навчальна 
практика. Проводиться дистанційно в системі 
MOODL, згідно методичних вказівок по на-
вчальній практиці та плану 

 

Сокольський В.П. 
Мельніков В.В. 

Анатомія тварин, СПМ-
1 курс, 1 гр. 

 04.05.2020 р. Анатомічна будова, функції, 
центри, галуження черепномозкових  нервів 

 

Сокольський В.П. 
Мельніков В.В. 

Анатомія тварин, СПМ-
1 курс, 2 гр. 

 05.05.2020 р. Анатомічна будова, функції, 
центри галуження черепномозкових  нервів 

 

Сокольський В.П. 
Мельніков В.В. 

Анатомія тварин, СПМ-
1 курс, 3 гр. 

 Анатомічна будова, функції, центри галужен-
ня черепномозкових  нервів 

 

Новак В.П. Цитологія, гістологія, 
ембріологія, СПМ-1 

курс 

07.05.2020 р. «Органи сечо-
виділення та розмноження» 

  

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

Хіцька О.А. Безпечність, якість хар- 27.04–02.05.2020 р. Навчальна практика згідно з графіком Оформлення 



Джміль В.І. 
Букалова Н.В. 

Тишківська Н.В. 

чових продуктів та ко-
рмів, 4Б курс 

Навчальна практика звітної докумен-
тації з навчаль-
ної практики 

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

курс 

 27.04.2020 р. Методи контролювання якості та 
безпечності продуктів дитячого харчування 

 

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

гр. 

 27.04.2020 р. Відбір проб та ветсанекспертиза 
ковбасних виробів, м'ясних консервів. Їх де-
фекти  

 

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

рмів, 3М курс 

27.04.2020 р. Ветеринарно-
санітарна експертиза проду-
ктів забою тварин у разі ви-
явлення незаразних хвороб, 
отруєнь, лікування антибіо-
тиками та радіоактивного 
ураження  

27.04.2020 р. Відбір проб та ветсанекспертиза 
солених та солено-копчених виробів 

Освоєння тем 
згідно з робочою 

програмою 

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

 27.04.2020 р. Інфекційні хвороби риб: грибко-
ві, невизначеної  етіології  

Освоєння тем 
згідно з робочою 

програмою 
Джміль В.І. Хвороби риб, 5С курс 27.04.2020 р. Ветеринарно-

санітарна експертиза риби та 
рибних продуктів за уражен-
ня збудниками зоонозів 

 Освоєння тем 
згідно з робочою 

програмою 

Папченко І.В. Патологічна анатомія, 
4М курс 

 27.04.2020 р. Ешерихіози тварин.  

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

 28.04.2020 р. Інвазійні хвороби риб. Протозоо-
зи 

Освоєння тем 
згідно з робочою 

програмою 
Букалова Н.В. Гігієна молока та моло-

чних продуктів, В(м)2 
курс 

 28.04.2020 р. Методи контролювання кисло-
молочного сиру, сиркової маси, сирних напів-
фабрикатів 

 

Букалова Н.В. Безпечність та якість 
харчових продуктів та 

 28.04.2020 р. Відбір проб та ветсанекспертиза 
ковбасних виробів, м'ясних консервів. Їх де-

 



кормів, СПБ-2 курс, 2 
гр. 

фекти  

Папченко І.В. Патологічна анатомія, 
4М курс 

 29.04.20 р. Сальмонельози тварин  

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

М1 курс 

29.04.2020 р. Класифікація 
свинини за групами якості 
відповідно до Європейських 
вимог. 

 Освоєння тем 
згідно з робочою 

програмою 

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

 30.04.2020 р. Інвазійні хвороби риб. Протозоо-
зи 

Освоєння тем 
згідно з робочою 

програмою 
Джміль В.І. Безпечність, якість хар-

чових продуктів та ко-
рмів, 3М курс 

 01.05.2020 р. Відбір проб та ветсанекспертиза 
солених та солено-копчених виробів 

Освоєння тем 
згідно з робочою 

програмою 
Хіцька О.А. Безпечність, якість хар-

чових продуктів та ко-
рмів, 4М курс 

11–23.05.2020 р.  
Навчальна практика 

11–23.05.2020 р. Навчальна практика згідно з 
графіком (у т.ч. з інших дисциплін) 

Оформлення 
звітної докумен-
тації з навчаль-
ної практики 

ІІ тиждень 
Букалова Н.В. Безпечність та якість 

харчових продуктів та 
кормів, СПБ-2 курс, 1 

гр. 

 04.05.2020 гр. Відбір проб та ветсанексперти-
за, м'ясних консервів. Їх дефекти 

 

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

курс 

05.05.2020 р. Гігієнічне за-
безпечення молочних проду-
ктів дитячого харчування. 
Гігієна вершків стерилізова-
них для дітей. Гігієна конце-
нтратів молочних. 

  

Джміль В.І. Хвороби риб, 5С курс 04.05. 2020 р. Ветеринарно-
санітарна експертиза риби та 
рибних продуктів за уражен-
ня збудниками зоонозів. 

 Освоєння тем 
згідно з робочою 

програмою 



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

М1 курс 

 04.05.2020 р. Спеціальні методи визначення 
якості м’яса за ознаками NOR, PSE, DFD 

Освоєння тем 
згідно з робочою 

програмою 
Папченко І.В. Патологічна анатомія, 

4М курс 
 04.05.20 р. Бешиха свиней. Дизентерія свиней  

Папченко І.В. Патологічна анатомія, 
4М курс 

 05.05.2020 р. Анаеробна дизентерія. Анаероб-
на ентеротоксемія 

 

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

рмів, 3М курс 

05.05.2020 р. Харчові токси-
коінфекції та токсикози, їх 
профілактика. Охорона здо-
ров’я населення (ризики та 
профілактика зоонозів і хво-
роб, що передаються через 
харчові продукти). Взаємодія 
державних органів та уста-
нов, які забезпечують безпе-
чність харчових продуктів та 
охорону здоров’я людей 

05.05.2020 р. Гігієна виробництва, оцінка яко-
сті та безпечності ковбасних виробів. Дефекти 
ковбасних виробів, їх санітарна оцінка 

Освоєння тем 
згідно з робочою 

програмою 

Букалова Н.В. Безпечність та якість 
харчових продуктів та 
кормів, СПБ-2 курс, 3 

гр. 

 05.05.2020 р. Відбір проб та ветсанекспертиза, 
м'ясних консервів. Їх дефекти 

 

Хіцька О.А. 
Джміль В.І. 

Букалова Н.В. 
Тишківська Н.В. 

Безпечність, якість хар-
чових продуктів та ко-

рмів, 4Б курс 

05.05.2020 р. Ветеринарно-
санітарні умови одержання та 
первинного оброблення моло-
ка на фермах. Ветеринарно-
санітарна оцінка молока у разі 
інфекційних хвороб 

05.05.2020 р. Процедури відбору та консерву-
вання проб молока. Органолептична оцінка та 
дефекти молока. 

Освоєння тем 
згідно з робочою 
програмою (змі-
стовий модуль 
7): Загальні по-
няття про моло-
ко. Вимоги наці-
онального стан-
дарту до молока 
коров’ячого не-

збираного 

Хіцька О.А. 
Джміль В.І. 

Букалова Н.В. 
Тишківська Н.В. 

Безпечність, якість хар-
чових продуктів та ко-

рмів, 4Б курс 

 06.05.2020р. Визначення густини, ступеня чи-
стоти, кислотності молока, сухої речовини і 
сухого знежиреного молочного залишку, ма-
сової частки жиру, білка, лактози в молоці. 
Аналізування одержаних результатів щодо 
відповідності вимогам ДСТУ.  



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

гр. 

 06.05.2020 р. Відбір проб та ветсанекспертиза, 
м'ясних консервів. Їх дефекти 

 

Джміль Володи-
мир Іванович 

Хвороби риб, 5С курс, 
1, 2 гр. 

 06.05.2020 р. Інвазійні хвороби риб. Крустаце-
ози 

Освоєння тем 
згідно з робочою 

програмою 
Папченко І.В. Патологічна анатомія, 

4М курс 
06.05.2020 р. Гострі інфек-
ційні хвороби 

  

Папченко І.В. Патологічна анатомія, 
4М курс 

 06.05.2020 р. р. Анаеробна дизентерія. Анае-
робна ентеротоксемія 

 

Папченко І.В. Патологічна анатомія, 
4М курс 

 07.05.20 р. Емкар. Злоякісний набряк.  

Джміль Володи-
мир Іванович 

Хвороби риб, 5С курс, 
2 гр. 

 07.05.2020 р. Інвазійні хвороби риб. Гельмін-
този 

Освоєння тем 
згідно з робочою 

програмою 
Букалова Н.В. Гігієна молока та моло-

чних продуктів  В(м)2 
курс 

08.05.2020 р. Гігієнічне за-
безпечення кисломолочних 
продуктів Біологічні основи 
бродіння у технології вироб-
ництва кисломолочних про-
дуктів. 

  

Хіцька О.А. Безпечність, якість хар-
чових продуктів та ко-

рмів, 4М курс 

 11–23.05.2020 р. Навчальна практика згідно з 
графіком (у т.ч. з інших дисциплін) 

Оформлення 
звітної докумен-
тації з навчаль-
ної практики 

Папченко І.В. Патологічна анатомія, 
4М курс 

 08.05.2020 р. Гемофільози  

Папченко І.В. Патологічна анатомія, 
4М курс 

08.05.2020 р. Гострі інфек-
ційні хвороби,  

  

Кафедра паразитології та фармакології 
І тиждень 

Гончаренко В.П. Паразитологія та інва- Лекційні та практичні заняття не передбачені, так як знаходиться на навчаль-  



Антіпов А.А. зійні хвороби тварин, 
3М курс 

ній практиці з 27.04–23.05.2020 р. 

Авраменко Н.В. 
Фармакологія та фар-
макотерапія. 

Лекційні та практичні заняття не передбачені, так як 3М курс знаходиться на 
навчальній практиці з 27.04 по 23.05.2020 р. 

 

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

27.04.2020 р. Вивчення 
Стронгілятозів органів ди-
хання: диктіокаульоз тварин, 
метастронгільоз свиней, син-
гамоз птахів  

  

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

 28.04.2020 р. Стронгілятози органів дихання: 
диктіокаульоз тварин, метастронгільоз свиней. 

 

Шаганенко В.С. Фармакологія та фар-
макотерапія, 3М курс 

 Навчальна практика 27.04–23.05.2020 р. (фар-
макологія та фармакотерапія – в цей період 
навчальної практики не веде) 

 

Шаганенко В.С. Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 2 
СП (Б) курс 

 Навчальна практика 20.04–16.05.2020 р. (на-
вчальна практика проходить на акушерстві)  

Авраменко Н.В. Фармакологія та фар-
макотерапія, 3М курс 

 Навчальна практика 27.04–23.05.2020 р. (фар-
макологія та фармакотерапія – в цей період 
навчальної практики не веде) 

 

Рубленко С.В. Фармакологія та фар-
макотерапія, 3М курс, 
3, 4 гр. 

 Згідно програми навчальної практики 27–
30.04.2020; 01.05.2020 р.  

ІІ тиждень 
Гончаренко В.П. 
Антіпов А.А. 

Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 
3М курс 

 Лекційні та практичні заняття не передбачені, 
так як 3М курс знаходиться на навчальній 
практиці з 27.04–23.05.2020 р. 

 

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

 Навчальна практика 30.04; 1; 2; 4; 5.05.2020 р. 
 

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

 04.05.2020 р. Вивчення стронгілятозів ШКТ 
жуйних та коней  

 



Шаганенко В.С. Фармакологія та фар-
макотерапія, 3М курс 

 Навчальна практика 27.04–23.05.2020 р. (фар-
макологія та фармакотерапія – в цей період 
навчальної практики не веде) 

 

Шаганенко В.С. Паразитологія та інва-
зійні хвороби тварин, 2 
СП (Б) курс 

 Навчальна практика 20.04–16.05.2020 р. 
(навчальна практика проходить на акушерстві)  

Авраменко Н.В. Фармакологія та фар-
макотерапія, 3М курс 

 Навчальна практика 27.04–23.05.2020 р. 
(фармакологія та фармакотерапія – в цей пері-
од навчальної практики не веде) 

 

Козій Н.В. Фармакологія та фар-
макотерапія, 2 СП(б) 
курс, 1, 3 гр. 

 Згідно програми навчальної практики 04–
05.05.2020  

Рубленко С.В. Фармакологія та фар-
макотерапія, 3М курс, 
5, 6 гр. 

 Згідно програми навчальної практики 06–
08.05.2020; 09.05.2020; 11.05.2020 р.  

Кафедри акушерства і біотехнології репродукції тварин 
І тиждень 

Плахотнюк І.М. Акушерство, гінеколо-
гія та біотехнологія 
відтворення тварин з 
основами андрології, 

2СПб курс, 3 гр. 

 27–30.04; 1, 2.05.2020 р. Навчальна практика  

Єрошенко О.В. Акушерство, гінеколо-
гія та біотехнологія 
відтворення тварин з 
основами андрології, 

2СПб курс, 1 гр. 

 27–30.04; 1, 2.05.2020 р. 
Навчальна практика 

 

Ордін Ю.М. Акушерство, гінеколо-
гія та біотехнологія 
відтворення тварин з 
основами андрології, 

3М курс, 1 гр. 

 27–30.04; 1, 2.05.2020 р. Навчальна практика  

Власенко С.А. /  Акушерство, гінеколо-  27-30.04; 1, 2.05.2020 р. Навчальна практика  



Єрошенко О.В. гія та біотехнологія 
відтворення тварин з 
основами андрології, 

3М курс, 2 гр. 
Власенко С.А. Акушерство, гінеколо-

гія та біотехнологія 
відтворення тварин з 
основами андрології, 

2СПМ курс 

 28–30.04; 1, 2.05.2020 р. Навчальна практика  

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

курс 

 29.04.2020 р. Особливості родового акта та 
патологічні роди y корів. Показання та мето-
дика виконання кесаревого розтину 

 

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

 29.04.2020 р. Показання і методика виконання 
кесаревого розтину та ампутації матки 

 

ІІ тиждень 
Лотоцький В.В. Репродуктологія дріб-

них домашніх тварин, 
М1 курс 

 05.05.2020 р. Фізіологія і організація осіме-
ніння самок дрібних тварин 

 

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

05.05.2020 р. Організація, 
технологічні етапи та норма-
тивні показники за природ-
ного і штучного осіменіння 
свиней 

  

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

05.05.2020 р. Патології родів 05.05.2020 р. Акушерські інструменти  

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

М1 курс 

 06.05.2020 р. Фізіологія і організація осіме-
ніння самок дрібних тварин 

 

Власенко С.А. Акушерство, гінекологія  07.05.2020 р. Правила прийому новонародже-  



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

них. Оцінка розвитку новонароджених  

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

 Організація відйому поросят в умовах сучас-
ного комплексу. Фармакозабезпечення та роз-
робка заходів за синдрому ММА y свинома-
ток, 8.05.2020 

 

Єрошенко О.В. Акушерство, гінеколо-
гія та біотехнологія 
відтворення тварин з 
основами андрології, 

3М курс, 3 гр. 

 8, 9; 11–14.05.2020 р. Навчальна практика  

Івасенко Б.П. Акушерство, гінеколо-
гія та біотехнологія 
відтворення тварин з 
основами андрології, 

3М курс, 4 гр. 

 8,9; 11–14.05.2020 р. Навчальна практика  

Кафедра нормальної та патологічної фізіології 
І тиждень 

Порошинська О.А. Фізіологія тварин, 
СПМ-2 курс, 3 гр. 

 27.04.2020 р. Механізм секреції шлункового 
соку. Ферментативна активність шлункового 
соку. 

 

Козій В.І. Професійна етика і ко-
мунікації, СПМ-2 курс 

27.04.2020 р. Взаємовідно-
сини ветлікаря з власником 
дрібних тварин 

  

Порошинська О.А. Фізіологія тварин, 
СПМ-2 курс, 3 гр. 

 

27.04.2020 р. Механізм секреції шлункового 
соку. Ферментативна активність шлункового 
соку 

 

Стовбецька Л.С.  Фізіологія тварин, 
СПМ-2 курс, 2 гр. 

 27.04.2020 р. Ферментатавні властивості сли-
ни. 

 

Ніщеменко М.П. Фізіологія тварин, 
ВСПМ2 курс 

28.04.2020 р. Фізіологія сен-
сорних систем 

   

Шмаюн С.С. Патологічна фізіологія,  28.04.2020 р. Проліферативне запалення  



2М курс 
Шмаюн С.С. Патологічна фізіологія, 

2М курс 
29.04.2020 р. Роль спадково-
сті в патології 

   

Порошинська О.А. Фізіологія тварин, 
СПМ-2 курс, 3 гр. 

 29.04.2020 р. Роль жовчі та підшлункового 
соку в травних процессах. 

 

Стовбецька Л.С. Фізіологія тварин, 
СПМ-2 курс, 2 гр. 

 29.04.2020 р. Механізм секреції шлункового 
соку. Ферментативна активність шлункового 
соку. 

 

Порошинська О.А. Фізіологія тварин, 
СПМ-2 курс, 3 гр. 

 29.04.2020 р. Роль жовчі та підшлункового 
соку в травних процесах. 

 

Ніщеменко М.П. Фізіологія тварин, 
СПМ-2 курс 

 29.04.2020 р. Фізіологічні основи поведінки 
тварин 

 

Козій В.І. Оперативна хірургія, 
СПМ-2 курс 

01.05.2020 р. Операції на 
органах сечостатевої систе-
ми 

  

Стовбецька Л.С. Фізіологія тварин, 
СПМ-2 курс, 2 гр. 

 01.05.2020 р. Роль жовчі та підшлункового 
соку в травних процесах. 

 

Ємельяненко А.А. Фізіологія тварин, 2М 
курс 

27-29.04.2020 р. – 1, 2 гр. 
30-02.05.2020 р. – 3, 4, 5 гр. 

Навчальна практика 

  

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

мунікації, СПМ-2 курс 
 04.05.2020 р. Особливості спілкування з влас-

ником дрібних домашніх тварин 
 

Шмаюн С.С. Патологічна фізіологія, 
2М курс 

 05.05.2020 р. Контрольна робота «Запалення»  

Порошинська О.А. Фізіологія тварин, 
СПМ-2 курс, 3 гр. 

 05.05.2020 р. Моторна діяльність травного 
процесу 

 

Ніщеменко М.П. Фізіологія тварин, 
СПМ-2 курс 

05.05.2020 р. Фізіологія зо-
рового та слухового аналіза-
тора 

  

Ніщеменко М.П. Фізіологія тварин, 
СПМ-2 курс 

 05.05.2020 р. Зорова сенсорна система  

Шмаюн С.С. Патологічна фізіологія,  06.05.2020 р. Лихоманка  



2М курс 
Стовбецька Л.С. Фізіологія тварин, 

СПМ-2 курс, 2 гр. 
 06.05.2020 р. Моторна діяльність травного 

тракту 
 

Стовбецька Л.С. Фізіологія тварин, 
СПМ-2 курс, 1 гр. 

 07.05.2020 р. Процеси травлення у багатока-
мерному шлунку тварин. 

 

Ніщеменко М.П. Фізіологія тварин, 
СПМ-2 курс 

 07.05.2020. Слуховий аналізатор  

Порошинська О.А. 
Ніщеменко М.П. 

Фізіологія тварин, 
СПМ- 2 курс, 3 гр. 

 

07.05.2020 р. Процеси травлення у багатока-
мерному шлунку тварин 

 

Порошинська О.А. Фізіологія тварин, 
СПМ-2 курс 3 гр. 

 

08.05.2020 р. Механізм дихальних рухів.  

Ніщеменко М.П. Фізіологія тварин, 
СПМ-2 курс 

 08.05.2020 р. Сомато-сенсорна система  

Козій В.І. Оперативна хірургія, 
СПМ-2 курс 

 08.05.2020 р. Операції на статевому члені  

Кафедра мікробіології та вірусології 
І тиждень 

Островський Д.М. Ветеринарна вірусоло-
гія, 3М курс, 5 гр. 

 27.04.2020 р. Навчальна практика  

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

курс, 3, 4 гр. 

 27.04.2020 р. Навчальна практика  

Островський Д.М. Санітарна вірусологія, 
3М курс, 6 гр. 

 27.04.2020 р. Навчальна практика  

Рубленко І.О. Вет. санітарна мікробі-
ологія, 2М курс 5 гр. 

27.04.2020 р. Санітарна мік-
робіологія сирів 

  

Рубленко І.О. Вет. санітарна мікробі-
ологія, 2М курс 5 гр. 

 27.04.2020 р. Визначення БГКП, 
Staphylococcus aureus, наявність лістерій, бак-
терій роду Salmonella, Proteus, присутності 
спор анаеробних бактерій у молоці та сирі. 

 

Островський Д.М. Ветеринарна вірусоло-
гія, 3М курс, 5 гр. 

 28.04.2020 р. Навчальна практика  



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

курс, 3, 4 гр. 

 28.04.2020 р. Навчальна практика  

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

роб, М1 курс 

28.04.2020 р. Первинний по-
сів із патологічного та біоло-
гічного клінічного матеріалу, 
об’єктів зовнішнього сере-
довища 

  

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

роб, М1 курс 

 28.04.2020 р. Первинний посів із патологічно-
го та біологічного клінічного матеріалу, 
об’єктів зовнішнього середовища 

 

Островський Д.М. Санітарна вірусологія, 
3М курс, 6 гр. 

 28.04.2020 р. Навчальна практика  

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

курс, 3, 4 гр. 

 29.04.2020 р. Навчальна практика  

Островський Д.М. Ветеринарна вірусоло-
гія, 3М курс, 2 гр. 

 29.04.2020 р. Навчальна практика  

Островський Д.М. Санітарна вірусологія, 
3М курс, 6 гр. 

 29.04.2020 р. Навчальна практика  

Островський Д.М. Ветеринарна вірусоло-
гія, 3М курс, 2 гр. 

 29.04.2020 р. Навчальна практика  

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

 30.04.2020 р. Постановка РА, РП. Методи ви-
явлення та ідентифікації інфекційних агентів 
(бактерій грибів, вірусів) у об’єктах навколи-
шнього середовища 

 

2.Рубленко І.О. Лабораторна діагности-
ка бак. хвороб, М2 
курс, н. лаб. справа 

 30.04.2020 р. Методи виявлення та ідентифі-
кації інфекційних агентів (бактерій грибів, 
вірусів) у повітрі, воді, грунті 

 

Островський Д.М. Ветеринарна вірусоло-
гія, 2М курс, 2 гр. 

 29.04.2020 р. Навчальна практика  

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

01.05.2020 р. Санітарна мік-
робіологія консервування та 

  



курс, н. лаб. справа виробництва банкових кон-
сервів 

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

 01.05.2020 р. Санітарно-мікробіологічне дос-
лідження м'яса м'ясних продуктів. Відбір 
проб, підготовка проб  до досліджен-
ня. Визначення свіжості м’яса 
 

 

Островський Д.М. Ветеринарна вірусоло-
гія, 2М курс, 2 гр. 

 02.05.2020 р. Навчальна практика  

ІI тиждень 
Островський Д.М. Санітарна вірусологія, 

3М курс, 6 гр. 
 04.05.2020 р. Навчальна практика  

Рубленко І.О. Вет. санітарна мікробі-
ологія, М1 (ВСЕ) курс 

 04.05.2020 р. Санітарно-мікробіологічне дос-
лідження молочних консервів. 

 

Рубленко І.О. Вет. санітарна мікробі-
ологія, М1 (ВСЕ) курс 

 04.05.2020 р. Роль конкуруючої мікрофлори у 
підвищенні стійкості пастеризованого молока. 

 

Островський Д.М. Санітарна вірусологія, 
3М курс, 6 гр. 

 05.05.2020 р. Навчальна практика  

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

курс 

05.05.2020 р. Ознайомлення 
та використання експрес-
тестів 

  

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

курс 

 05.05.2020 р. Методи виділення чистих куль-
тур аеробних та анаеробних мікроорганізмів 

 

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

курс 

 05.05.2020 р. Визначення культуральних, 
морфологічних та ферментативних властивос-
тей ізольованих культур мікроорганізмів різ-
них нозологічних груп. Вивчення морфологі-
чних особливостей грибів та актиноміцетів. 

 

Рубленко І.О. Мікробіологія харчових 
продуктів, М2 курс 

(лаб. справа, н) 

 05.05.2020 р. Визначення КМАФАнМ та 
БГКП у м’ясі та м’ясних виробах 

 

Рубленко І.О. Мікробіологія харчових  05.05.2020 р. Визначення у м’ясі  



продуктів, М2 курс 
(лаб. справа, н) 

Staphylococcus aureus, патогенних стрептоко-
ків та наявність Listeriamonocytogenes, бакте-
рій роду Proteus, Salmonella. 

Островський Д.М. Ветеринарна мікробіо-
логія та імунологія, 
СПБ-2 курс2, 3 гр. 

 06.05.2020 р. Навчальна практика  

Островський Д.М. Ветеринарна мікробіо-
логія та імунологія, 
СПБ-2 курс2, 3 гр. 

 07.05.2020 р. Навчальна практика  

Тарануха С.І. Ветеринарна вірусоло-
гія, СПМ-2 курс 

 07.05.2020 р. Метод ПЛР  

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

07.05.2020 р. Лабораторні 
методи дослідження в діаг-
ностиці інфекційних хвороб 
ВРХ, в тому числі ті, що під-
лягають нотифікації в ОІЕ. 
Лабораторні методи дослі-
дження в діагностиці інфек-
ційних хвороб свиней 

  

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

 08.05.2020 р. Лабораторні методи діагностики 
інфекційних хвороб птахів. 

 

Рубленко І.О. Мікробіологія харчових 
продуктів, М2 курс 

(лаб. справа, н) 

08.05.2020 р. Санітарна мік-
робіологія води. Санітарна 
мікробіологія ґрунту, саніта-
рна мікробіологія повітря 

  

Рубленко І.О. Мікробіологія харчових 
продуктів, М2 курс 

(лаб. справа, н) 

 08.05.2020 р. Санітарно-мікробіологічне дос-
лідження м'яса м'ясних продуктів. Відбір 
проб, підготовка проб  до досліджен-
ня. Визначення свіжості м’яса. 

 

Кафедра епізоотології та інфекційних хвороб 
I тиждень 

Білик С.А. Епізоотологія, інфек-  27.04.2020 р. Навчальна практика   



ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 4Б 

курс 
Шульга П.Г. Епізоотологія, інфек-

ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПМ-3 курс, 1 гр. 

 27.04.2020 р. Навчальна практика  

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

 27.04.2020 р. Вірусні хвороби бджіл   

Ярчук Б.М. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 5С 

курс 

27.04.2020 р. Чума собак   

Ярчук Б.М. Інфекційні хвороби 
жуйних, М1 курс 

 27.04.2020 р.  Заразний вузликовий дерматит  

Довгаль О.В. Інфекційні хвороби 
птиці, М1 курс 

27.04.2020 р. Спеціальні ве-
теринарно-профілактичні 
заходи в птахівничих госпо-
дарствах 

27.04.2020 р. Колібактеріоз  

Ярчук Б.М. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 4М 

курс 

27.04.2020 р. Факторні хво-
роби (парагрип, вірусна діа-
рея, інфекційний атрофічний 
риніт) 

  

Довгаль О.В. Хвороби хутрових зві-
рів, 5С курс, 2 гр. 

 27.04.2020 р. Забій хутрових звірів. Способи 
забою хутрових звірів. Первинна обробка 
шкурок 

 

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПБ-3 курс, 1 гр. 

 27.04.2020 р. Гемофільозний полісерозит. 
РРСС. ІНАН 

 

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПБ-3 курс, 2 гр. 

 27.04.2020 р. Бешиха. Дизентерія. Ензоотич-
ний енцефаломіаліт свиней 

 



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

 27.04.2020 р. ІНАН  

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

28.04.2020 р. АЧС. КЧС   

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

 28.04.2020 р. Гемофільозний полісерозит. 
РРСС. 

 

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

 28.04.2020 р. Сап. Мит. Ринопневмонія коней. 
Грип коней 

 

Довгаль О.В. Хвороби хутрових зві-
рів, 5С курс, 1 гр. 

 28.04.2020 р. Забій хутрових звірів. Способи 
забою хутрових звірів. Первинна обробка 
шкурок 

 

Ярчук Б.М. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 4М 

курс 

 28.04.2020 р. Везикулярний стоматит  

Шульга П.Г. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПМ-3 курс, 1 гр. 

 28.04.2020 р. Навчальна практика  

Білик С.А. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 4Б 

курс 

 28.04.2020 р. Навчальна практика   

Білик С.А. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 4Б 

 28.04.2020 р. Навчальна практика   



курс 
Ярчук Б.М. Епізоотологія, інфек-

ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 4М 

курс 

 29.04.2020 р. Паратуберкульоз. Чума ВРХ. 
Злоякісна катаральна гарячка 

 

Шульга П.Г. Хвороби бджіл, 5С курс 29.04.2020 р. Класифікація 
хвороб бджіл. Незаразні хво-
роби. Бактеріози та вірусні 
хвороби бджіл 

  

Шульга П.Г. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПМ-3 курс, 1 гр. 

 29.04.2020 р. Навчальна практика  

Довгаль О.В. Хвороби хутрових зві-
рів, 5С курс, 2 гр. 

Біологічніособливостіхутро-
вихзвірів. 29.04.20р. 

29.04.2020 р. Чума м’ясоїдних  

Білик С.А. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 4Б 

курс 

 29.04.2020 р. Навчальна практика   

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПБ-3 курс, 1 гр. 

 29.04.2020 р. Сап. Мит.  

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПБ-3 курс, 2 гр. 

 29.04.2020 р. ІНАН  

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПБ-3 курс, 1 гр. 

 30.04.2020 р. Ринопневмонія коней. Грип ко-
ней 

 

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

 30.04.2020 р. Чума М’ясоїдних  



СПБ-3 курс, 3 гр. 
Білик С.А. Епізоотологія, інфек-

ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 5С 

курс, 1 гр. 
 

 30.04.2020 р. «Парвовіроз собак. Аденовіроз 
собак. Міксоматоз кролів. Вірусна геморагічна 
хвороба кролів». 

 

Шульга П.Г. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПМ-3 курс, 2 гр. 

 30.04.2020 р. Навчальна практика  

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПБ-3 курс, 2 гр. 

 01.05.2020 р. Сап. Мит. Ринопневмонія коней. 
Грип коней 

 

Ярчук Б.М. Інфекційні хвороби 
свиней, М1 курс 

 01.05.2020 р. Африканська чума свиней. Кла-
сична чума свиней 

 

Довгаль О.В. Інфекційні хвороби 
птиці, М1 курс 

01.05.2020 р. Туберкульоз 
птиці 

01.05.2020 р. Виразковий ентерит  

Шульга П.Г. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПМ-3 курс, 2 гр. 

 01.05.2020 р. Навчальна практика  

Білик С.А. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 4Б 

курс 

 01.05.2020 р. Навчальна практика   

Білик С.А. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 5С 

курс, 2 гр. 

 01.05.2020 р. «Парвовіроз собак. Аденовіроз 
собак. Міксоматоз кролів. Вірусна геморагічна 
хвороба кролів». 

 

Білик С.А. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 4Б 

 02.05.2020 р. Навчальна практика   



курс 
Шульга П.Г. Епізоотологія, інфек-

ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПМ-3 курс, 2 гр. 

 
 

 02.05.2020 р. Навчальна практика  

ІI тиждень 
Шульга П.Г. Епізоотологія, інфек-

ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПМ-3 курс, 1 гр. 

 03.05.2020 р. Чума собак. Парвовіроз  

Ярчук Б.М. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 4М 

курс 

 04.05.2020 р. Парвовіроз собак  

Довгаль О.В. Хвороби хутрових зві-
рів, 5С курс, 2 гр. 

 04.05.2020 р. Інфекційний гепатит м’ясоїдних  

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПБ-3 курс, 1 гр. 

 04.05.2020 р. Чума М’ясоїдних. Парвовіроз.  

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

 04.05.2020 р. Аденовіроз собак. Алеутська 
хвороба норок. Парвовіроз норок 

 

Ярчук Б.М. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 5С 

курс 

04.05.2020 р. Парвовіроз со-
бак. Аденовіроз собак 

  

Ярчук Б.М. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 4М 

курс 

04.05.2020 р. Пріонні інфек-
ції 

04.05.2020 р. Факторні хвороби (парагрип, 
вірусна діарея, інфекційний атрофічний риніт) 

 



Білик С.А. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 4Б 

курс, 4 гр. 

 04.05.2020 р. «Аденовіроз собак. Коронавіру-
сний ентерит собак». 

 

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

 04.05.2020 р. Мікози бджіл. Протозоози  

Ярчук Б.М. Інфекційні хвороби 
жуйних, М1 курс 

04.05.2020 р. Контагіозна 
ектима овець і кіз 

  

Шульга П.Г. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПМ-3 курс, 1 гр. 

 05.05.2020 р. Аденовіроз собак. Ньюкаслівсь-
ка хвороба 

 

Білик С.А. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 5С 

курс, 2 гр. 

 05.05.2020 р. «Ньюкаслська хвороба. Грип 
птиці. Респіраторний мікоплазмоз птиці. Лей-
коз птиці». 

 

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

 05.05.2020 р. Арахнози. Ентомози. Паразитар-
ні  хвороби бджіл 

 

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

05.05.2020 р. Бешиха свиней. 
Дизентерія свиней 

  

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПБ-3 курс, 2 гр. 

 05.05.2020 р. Чума М’ясоїдних  

Довгаль О.В. Хвороби хутрових зві-
рів, 5С курс, 1 гр. 

 05.05.2020 р. Чума м’ясоїдних  

Ярчук Б.М. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 4Б 

курс 

 05.05.2020 р. Аденовіроз собак  

Довгаль О.В. Інфекційні хвороби 06.05.2020 р. Спірохетоз ки- 06.05.2020 р. Пастерельоз  



птиці, М1 курс шковий 
Шульга П.Г. Епізоотологія, інфек-

ційні хвороби та профі-
лактична медицина  

3 СП(М) курс. 

06.05.2020 р. Ринопневмонія 
коней 

  

Ярчук Б.М. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 4М 

курс 

06.05.2020 р. Африканська 
чума свиней 

06.05.2020 р. Африканська чума свиней  

Ярчук Б.М. Інфекційні хвороби 
свиней, М1 курс 

06.05.2020 р. Хвороба Ніпах. 
Колібактеріоз поросят 

  

Ярчук Б.М. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 4Б 

курс 

 06.05.2020 р. Парвовіроз собак. Аденовіроз 
собак 

 

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПБ-3 курс, 2 гр. 

 06.05.2020 р. Міксоматоз кролів. ВГХК. Нью-
каслська хвороба. Грип птиці 

 

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПБ-3 курс, 2 гр. 

 06.05.2020 р. Міксоматоз кролів. ВГХК  

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПБ-3 курс, 2 гр. 

 07.05.2020 р. Респіраторний мікоплазмоз. 
Лейкоз птиці 

 

Довгаль О.В. Епізоотологія. Інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПБ-3 курс, 2 гр. 

 07.05.2020 р. Парвовіроз. Аденовіроз собак. 
Алеутська хвороба норок. Парвовіроз норок. 

 

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

 07.05.2020 р. Ньюкаслська хвороба. Грип пти-
ці. Респіраторний мікоплазмоз. Лейкоз птиці 

 



СПБ-3 курс, 3 гр. 
Довгаль О.В. Хвороби хутрових зві-

рів, 5С курс, 1 гр. 
 07.05.2020 р. Інфекційний гепатит м’ясоїдних  

Ярчук Б.М. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 4Б 

курс 

07.05.2020 р. Парвовіроз со-
бак 

  

Шульга П.Г. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 
СПМ-3 курс, 2 гр. 

 07.05.2020 р. Аденовіроз собак. Ньюкаслівсь-
ка хвороба 

 

Ярчук Б.М. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 4Б 

курс, 1, 3 гр. 

 07.05.2020 р. Коронавірусний ентерит собак. 
Ньюкаслська хвороба 

 

Ярчук Б.М. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 4Б 

курс, 4 гр. 

 08.05.2020 р. Коронавірусний ентерит собак. 
Ньюкаслська хвороба 

 

Білик С.А. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 5С 

курс, 2 гр. 

 08.05.2020 р. «Ньюкаслська хвороба. Грип 
птиці. Респіраторний мікоплазмоз птиці. Лей-
коз птиці». 

 

Білик С.А. Епізоотологія, інфек-
ційні хвороби та профі-
лактична медицина, 4Б 

курс, 4 гр. 

 08.05.2020 р.  «Ньюкаслська хвороба».  

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

СПБ-3 курс 

08.05.2020 р. ІНАН. Сап. 
Мит. 

  

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

 08.05.2020 р. Інфекційний бронхіт курей. ІЛТ  



лактична медицина, 
СПБ-3 курс, 1 гр. 

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

 08.05.2020 р. Інфекційний бронхіт курей. ІЛТ  

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

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

курс, 2 гр. 

 27.04.2020 р. Розгляд хвороб молодняку. Хво-
роби молодняку, спричинені порушенням об-
міну речовин 

 

Безух В.М. 
Вовкотруб Н.В. 

Клінічна діагностика та 
діагностична візуаліза-

ція, 2М курс 

 27.04–25.05.2020 р. Навчальна практика  

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

гр. 

 27.04.2020 р. Дослідження собак із патологією 
печінки. Проведення біохімічного моніторин-
гу крові за патології печінки, (1,2 гр.) 

 

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

28.04.2020 р. Методи діагно-
стики мікотоксикозів (ВЕРХ, 
ELISA), ідентифікація міко-
токсинів в продуктах тва-
ринного і рослинного похо-
дження 

28.04.2020 р. Ідентифікація та кількісне визна-
чення пестицидів (фунгіцидів, гербіцидів, зо-
оцидів, синтетичних піретроїдів) методом LC-

МS/МS, GC-МS/МS 

 

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

курс, 1 гр. 

 28.04.2020 р. Розгляд хвороб молодняку. Хво-
роби молодняку, спричинені порушенням об-
міну речовин 

 

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

курс 

28.04.2020 р. Шлунково-
кишкові хвороби новонаро-
дженого молодняку. Етіоло-
гія, патогенез, симптоми , 
лікування і профілактика 

  



Гарькавий В.О. Внутрішні хвороби 
свиней, М1 курс 

28.04.2020 р. Диспансериза-
ція свиней. Якість кормів, 
води, годівлі – основа профі-
лактики хвороб свиней. 

  

Гарькавий В.О. Внутрішні хвороби 
свиней, М1 курс 

 28.04.2020 р. Особливості проведення диспан-
серизації на фермах по виробництву свинини. 
Антипоживні речовини кормів як причина 
розвитку внутрішніх незаразних хвороб сви-
ней. 

 

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

СПМ-2 курс 

 27.04.2020 р. Дослідження печінки у тварин 
різних видів. Контроль знань модуля № 5 “До-
слідження системи органів травлення і печін-
ки” 

 

Тишківський М.Я. 
Чуб О.В. 

Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПМ-3 

курс 

 27.04–02.05.2020 р. Навчальна практика  

Мельник А.Ю. Внутрішні хвороби 
птиці, М2 курс 

28.04.2020 р. А-гіповітаміноз 
птиці. D-гіповітаміноз (етіо-
логія, діагностика та методи 
профілактики) 

28.04.2020 р. А-гіповітаміноз птиці. D-
гіповітаміноз (етіологія, діагностика та методи 
профілактики). Е-гіповітаміноз птиці. Переві-
рка ситуаційних завдань 

 

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

СПМ-2 курс 

 

28.04.2020 р. Перевірка конспекту лекцій і 
ситуаційних завдань. 

 

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

СПМ-2 курс 

29.04.2020 р. Дослідження 
акту сечовиділення, нирок і 
сечового міхура. Клінічне 
значення дослідження сечі. 

  

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

29.04.2020 р. Гепатит, хроні-
чні дегенеративні гепатопа-
тії. Стероїдна гепатопатія, 
ліпідоз і ожиріння печінки. 
Основні принципи лікування 

  



печінкової недостатності у 
собак,  

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

гр. 

 29.04.2020 р. Дослідження собак із патологією 
печінки. Проведення біохімічного моніторин-
гу крові за патології печінки 

 

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

курс, 3 гр. 

 30.04.20230 р. Розгляд хвороб молодняку. 
Хвороби молодняку, спричинені порушенням 
обміну речовин 

 

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

курс, 1, 2 гр. 

 30.04.2020 р. Гіповітамінози групи В у молод-
няку. Контроль знань модуля з хвороб молодня-
ку 

 

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

курс, 3 гр. 

 01.05.2020 р. Гіповітамінози групи В у молод-
няку. Контроль знань модуля з хвороб молодня-
ку 

 

ІI тиждень 
Гарькавий В.О. Пропедевтика і терапія 

внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, 4Б курс, 

2 гр. 

 04.05.2020 р. Хвороби, спричинені порушенням 
обміну мікроелементів. Загальні напрями діагно-
стики і профілактики мікроелементозів. Гіпоко-
бальтоз, гіпокупроз, недостатність селену 

 

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

гр. 

 04.05.2020 р. Визначення функціонального 
стану печінки собак і кішок. Інформативність 
ферментів для діагностики патології печінки, 
4,6.05.2020 (1,2 гр.) 

 

Тишківський М.Я. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПМ-3 

курс 

04.05.2020 р. Класифікація 
хвороб молодняку. Особли-
вості імунного захисту. Іму-
нодефіцитний стан новона-
родженого молодняку: етіо-
логія, діагностика, профілак-
тика. 

  

Богатко Л.М. Пропедевтика і терапія . 04.05.2020 р. Дослідження тварини із пору-  



внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПБ-3 

курс, 1 гр. 

шенням вітамінного обміну. Розгляд історії 
хвороби, постановка діагнозу, призначення 
лікування. Хвороби сечової системи 

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

СПМ-2 курс 

 04.05.2020 р. Схема та значення дослідження 
сечової системи. Дослідження сечовиділення, 
нирок, сечового міхура. Дослідження фізич-
них властивостей сечі (колір, прозорість, кон-
систенція, запах, відносна густина, водневий 
показник). 

 

Мельник А.Ю. Внутрішні хвороби 
птиці, М2 курс 

04.05.2020 р. В- і К-
гіповітамінози у птиці. 

04.05.2020 р. В- і К-гіповітамінози у пти-
ці.Аліментарна дистрофія, білом’язова хворо-
ба, перозис 

 

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

курс, 3 гр. 

 05.05.2020 р. Дослідження тварини із пору-
шенням вітамінного обміну. Розгляд історії 
хвороби, постановка діагнозу, призначення 
лікування. Хвороби сечової системи 

 

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

05.05.2020 р. Методи діагно-
стики мікотоксикозів (ВЕРХ, 
ELISA), ідентифікація міко-
токсинів в продуктах тва-
ринного і рослинного похо-
дження 

05.05.2020 р. Ідентифікація мікотоксинів в 
продуктах тваринного і рослинного похо-
дження 

 

Тишківський М.Я. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, СПМ-3 

курс, 2 гр. 

 05.05.2020 р. Шлунково-кишкові хвороби ново-
народженого молодняку: казеїно-безоарна хворо-
ба, молозивний токсикоз. Антенатальна гіпотро-
фія молодняку. 
Дослідження новонароджених телят з розла-
дами шлунково-кишкового тракту. Визначен-
ня, етіологія шлунково-кишкових хворобу 
телят. Розгляд історії хвороби 

 

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

05.05.2020 р. Хвороби, спри-
чинені порушенням обміну 
вітамінів у великих тварин. 
Основні причини і симпто-

  



ми. 
Гарькавий В.О. Пропедевтика і терапія 

внутрішніх хвороб ве-
ликих тварин, 4Б курс, 

3 гр. 

 05.05.2020 р. Хвороби, спричинені порушен-
ням обміну мікроелементів. Загальні напрями 
діагностики і профілактики мікроелементозів 

 

Гарькавий В.О. Внутрішні хвороби 
свиней, М1 курс 

 06.05.2020 р. Застосування мінеральних еле-
ментів для лікування і профілактики внутріш-
ніх хвороб свиней 

 

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

1 гр. 

 06.05.2020 р. Хвороби, спричинені порушенням 
обміну мікроелементів. Загальні напрями діагнос-
тики і профілактики мікроелементозів. Гіпокоба-
льтоз, гіпокупроз, недостатність селену 

 

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

курс, 2 гр. 

 06.05.2020 р. Дослідження тварини із пору-
шенням вітамінного обміну. Розгляд історії 
хвороби, постановка діагнозу, призначення 
лікування. Хвороби сечової системи 

 

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

СПМ-2 курс 

06.05.2020 р. Дослідження 
нервової системи. 

06.05.2020 р. Рентгенодіагностика. Дослі-
дження нервової системи.  

 

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

06.05.2020 р. Хвороби жовч-
ного міхура і жовчних про-
токів: холелітіаз, холецистит 
 

  

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

гр. 

 06.05.2020 р. Визначення функціонального 
стану печінки собак і кішок. Інформативність 
ферментів для діагностики патології печінки, 
4,6.05.2020 (1,2 гр.) 

 

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

курс, 3 гр. 

 07.05.2020 р. Хвороби нервової і сечової сис-
тем. Контроль знань модуля 6. 

 

Тишківський М.Я. Пропедевтика і терапія 
внутрішніх хвороб ве-

 07.05.2020 р. Шлунково-кишкові хвороби ново-
народженого молодняку: казеїно-безоарна хворо-

 



ликих тварин, СПМ-3 
курс, 2 гр. 

ба, молозивний токсикоз. Антенатальна гіпотро-
фія молодняку. 
Дослідження новонароджених телят з розла-
дами шлунково-кишкового тракту. Визначен-
ня, етіологія шлунково-кишкових хворобу 
телят. Розгляд історії хвороби 

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

4 гр. 

 07.05.2020 р. Хвороби, спричинені порушенням 
обміну мікроелементів. Загальні напрями діагнос-
тики і профілактики мікроелементозів. Гіпокоба-
льтоз, гіпокупроз, недостатність селену. Захист 
історії хвороби згідно графік деканату. 

 

Мельник А.Ю. Внутрішні хвороби 
птиці, М2 курс 

 07.05.2020 р. Складання ситуаційних завдань 
відповідного модульного контролю знань. 

 

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

СПМ-2 курс 

 07.05.2020 р. Складання ситуаційних завдань 
відповідного модульного контролю знань. 

 

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

08.05.2020 р. Визначення 
токсичності на біологічних 
моделях (біопроби) 

08.05.2020 р. Опрацювання методики поста-
новки біопроб з метою визначення токсичнос-
ті речовин тваринного та рослинного похо-
дження 

 

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

курс, 1 гр. 

 08.05.2020 р. Хвороби нервової і сечової сис-
тем. Контроль знань модуля 6. 

 

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

курс, 2 гр. 

 09.05.2020 р. Хвороби нервової і сечової сис-
тем. Контроль знань модуля 6. 

 

Кафедра хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин 
І тиждень 

Чорнозуб М.П. Анестезіологія та опе-
ративна хірургія, СПМ-

 27.04–16.05.2020 р. Навчальна практика  



2 курс 

Чорнозуб М.П. Хірургічні хвороби 
свиней, М1 курс 

27.04.2020 р. Відкриті і за-
криті механічні пошкоджен-
ня 
 

  

Ємельяненко О.В. Анестезіологія та опе-
ративна хірургія, 2М 

курс 

 27.04–25.05.2020 р. Навчальна практика  

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

 

 27.04.2020 р. Хвороби ділянки грудної порож-
нини 

 

Яремчук А.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-

рин, СПБ-3 курс 

28.04.2020 р. Хвороби ділян-
ки грудної порожнини 

  

Яремчук А.В. Хірургічні хвороби 
жуйних, М2 курс 

28.04.2020 р. Етологічні ас-
пекти хірургічної патології у 
жуйних тварин в умовах ін-
тенсивного тваринництва  
Технологічний травматизм 

  

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

гр. 

 29.04.2020 р. Хвороби ділянки грудної порож-
нини 

 

ІІ тиждень 
Чорнозуб М.П. Анестезіологія та опе-

ративна хірургія, В 
СПМ-2 курс 

 27.04–16.05.2020 р. Навчальна практика  

Ємельяненко О.В. Анестезіологія та опе-
ративна хірургія, 2М 

курс 

 27.04–25.05.2020 р. Навчальна практика  

Яремчук А.В. Загальна та спеціальна 
хірургія великих тва-

 27.04–23.05.2020 р. Навчальна практика  



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

хірургія великих тва-
рин, СПБ-3 курс, 2, 3 

гр. 

 04.05.2020 р. Хвороби ділянки черевної поро-
жнини 

 

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

 04.05.2020 р. Хвороби ділянки грудної порож-
нини 

 

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

гр. 

 08.05.2020 р. Хвороби ділянки черевної поро-
жнини 

 

Яремчук А.В. Хірургічні хвороби 
жуйних, М2 курс 

04.05.2020 р. Фіксація та 
анестезіологічне забезпечен-
ня у сучасному скотарстві 

  

 
 
Декан ФВМ, професор В.В. Сахнюк 
 


