
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23534 Ветеринарна медицина

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 229

Повна назва ЗВО Поліський національний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493681

ПІБ керівника ЗВО Скидан Олег Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.znau.edu.ua/

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/229

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 23534

Назва ОП Ветеринарна медицина

Галузь знань 21 Ветеринарна медицина

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст», Молодший 
бакалавр, Бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Факультет ветеринарної медицини

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Факультети економіки та менеджменту; інженерії та енергетики, 
технологічний; агрономічний; обліку та фінансів; лісового господарства 
та екології; права, публічного управління та національної безпеки

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

10025, м. Житомир, вул. Корольова 39

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

Лікар ветеринарної медицини

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 74328

ПІБ гаранта ОП Гуральська Світлана Василівна

Посада гаранта ОП професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

guralska@znau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-410-91-56

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 5 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
В Поліському національному університеті роботу над проєктом ОП з підготовки фахівців галузі знань 21 
«Ветеринарна медицина» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» освітнього ступеня магістр було розпочато в 
2016 році. Створення даної програми стало на часі через необхідність входження України до європейського простору 
господарювання, а також – змін фокусу освітніх технологій в контексті студентоцентричного навчання.
Проєкт ОП (гарант освітньої програми – проф. Калиновський Г.М., члени проєктної групи – доценти Карпюк В.В., 
Ковальчук Ю.В., Грищук Г. П., Рибачук Ж.В., Сокульський І.М.) обговорювався на розширеному засіданні 
випускової кафедри акушерства і хірургії (прот. №13 від 18.04.2016 р.). Розроблену освітньо-професійну програму 
було представлено на вченій раді факультету ветеринарної медицини (прот. №10 від 5.05.2016 р.), рекомендовано 
для подання на вчену раду ЖНАЕУ, де її було затверджено 25.05.2016 р., протокол № 9.
Головними умовами реалізації ОП впродовж 2017-2020 рр. стали: попит на ринку праці, стабільна динаміка 
контингенту абітурієнтів щодо навчання на спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» та кадровий потенціал та 
експертність ЗВО. 
Протягом 2017–2019 рр. гарантом освітньої програми був проф. Калиновський Г.М., у 2020 році гарантом 
призначено проф. Гуральську С.В. Гарант та проєктна група, ряд науково-педагогічних працівників факультету 
проводили моніторинг програми згідно вимог галузевого стандарту вищої освіти, виникаючих запитів роботодавців, 
побажань стейкхолдерів інших груп. Освітню програму введено в дію 07.07.2017 року за наказом № 125. 
Кореговані ОП затверджувались на вченій раді ЗВО (протоколи № 5 від 27.12.2017 р., № 11 від 19.06.2019 р. та №11 
від 24.06.2020 р.). Зміни до ОП обговорювались на Громадській раді роботодавців (протоколи №1 від 6.10.2017 р., 
№1 від 7.12.2018 р., №2 від 10.04.2020 р.), розширеному засіданні випускової кафедри (протоколи №4 від 
20.10.2017 р., №9 від 14.05.19 р., №9 від 26.02.2020 р.) та вченій раді факультету (протоколи №3 від 21.11.2017 р., 
№9 від 4.06.2019 р., №6 від 19.05.2020 р.).
Реалізація ОП дозволяє формувати професійні компетентності лікаря ветеринарної медицини, що дозволяють 
здійснювати збір анамнестичних даних, аналізувати сутність та динаміку фізіологічних процесів в організмах 
тварин різних видів, співставляти прояви захворювань різної етіології з результатами лабораторних досліджень, 
лікувати та профілактувати можливі патології, що в цілому відповідає професійним даним на галузевому ринку 
праці.
Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» другого (магістерського) рівня вищої освіти розроблена на 
основі Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина https://goo.su/35Db, (введеного в 
дію наказом МОНУ № 558 від 24.04.2019 р.) та була затверджена рішенням вченої ради Житомирського 
національного агроекологічного університету від 24.06.2020 р., протокол № 11.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2020 - 2021 57 57 0

2 курс 2019 - 2020 118 111 0

3 курс 2018 - 2019 109 96 0

4 курс 2017 - 2018 110 98 0

5 курс 2016 - 2017 100 87 0

6 курс 2015 - 2016 90 74 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 23966 Ветеринарна медицини
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другий (магістерський) рівень 23534 Ветеринарна медицина

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37260 Ветеринарна медицина

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 36711 16252

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

36711 16252

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП_Ветеринарна 
медицина_магістр_2020.pdf

9Xn80kzfvWYNKLhPg8kI5heCBNDYigzLimu/PTxcTQg=

Навчальний план за ОП Навчальний план_магістр_ 
2020.PDF

F4nYREKHzhoc1EYE+Ln5qI0pifYFh9guNW58bPGqTSI
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії_стейхолдерів.pdf 1EmRGYi2Wp+0V6lT9WGJ7+M4aqjEDZi9Aw/yM++rQq
I=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Досягнення цілей освітньої програми спеціальності «Ветеринарна медицина» надає майбутньому фахівцю здатності 
вирішувати складні галузеві завдання (часто – в умовах непередбачуваних обставин), проводити відповідні 
стандартизовані дослідження, брати участь у міждисциплінарних фахових експериментах для впровадження 
інновацій.
Особливостями ОП для здобувачів освіти є:
– можливість створення власної освітньої траєкторії, яка дозволить майбутньому фахівцю або поступово 
поглиблювати зміст обов’язкових компонентів програми, або отримати сучасний погляд на проблеми діагностики та 
лікування патологій різних типів, або поєднати зазначені варіанти і сформувати власні, унікальні міжпредметні 
зв’язки між доклінічними та клінічними дисциплінами;
– здійснення практичної та науково-дослідної діяльності шляхом участі в роботі навчально-науково-виробничої 
клініки ветеринарної медицини (http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/navchalno-naukovo-virobnicha-
klinika-veterinarnoji-meditsini) та мультиферми Поліського національного університету (https://cutt.ly/3jA3yHJ);
– засвоєння методик роботи, прийнятих на сучасних сільськогосподарських підприємствах за кордоном 
(http://znau.edu.ua/zakordonna-praktyka);
– спілкування з успішними вітчизняними спеціалістами галузі дозволяє засвоїти алгоритми вирішення проблемних 
ситуацій професійного походження, вчить характеризувати ефективність роботи ветеринарних фахівців на 
відповідних підприємствах.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП «Ветеринарна медицина» відповідають «Стратегії розвитку ЖНАЕУ» (прот.№7 вченої ради від 30.03.2016 
р., http://znau.edu.ua/images/public_document/Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf), «Стратегії розвитку Поліського 
національного університету до 2025 року» (https://goo.su/3z6g), а також – положенням «Статуту Поліського 
національного університету» (прот.№2 від 11.03.2020 р., конференція трудового колективу університету, 
https://goo.su/359S).
Місією ЗВО є генерація нових знань, інноваційних ідей, створення екологобезпечних технологій, підготовка 
професіоналів, які зможуть забезпечити позитивні зміни в економіці, екології та соціальній сфері держави. Саме 
тому цілями ОП є формування у здобувачів вищої освіти спроможності поєднувати фахову, дослідницьку та 
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підприємницьку діяльність.
Стратегія університету полягає у: 
– побудові освітнього процесу згідно міжнародних стандартів;
– вдосконаленні освітніх програм шляхом створення консультативних рад за участю представників бізнесу, 
випускників та державних структур;
– розробка та впровадження провідних методик і технологій навчання;
– сприяння академічній доброчесності; 
– посилення системи позанавчальної роботи для розвитку особистості студента. 
Саме тому на факультеті ветеринарної медицини працює Громадська рада роботодавців, фахова комісія експертів 
академічної доброчесності, налагоджено проходження студентами закордонних практик та їх регулярну участь у 
роботі науково-виробничої клініки ветеринарної медицини, впроваджується дуальна освіта.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

ОП опрацьована з врахуванням думки здобувачів освітнього ступеня магістр та випускників програми при 
формуванні переліку освітніх компонентів. Здобувачі вищої освіти беруть участь у формуванні освітніх компонентів 
вибіркової частини. Відбувається періодичне обговорення можливого їх удосконалення. При цьому спілкування з 
випускниками, які працюють за фахом, дало змогу врахувати їхні пропозиції щодо структурно-логічної схеми ОП.
Інтереси та пропозиції здобувачів освіти висвітлюються під час анонімних опитувань (паперова, електронна форма 
анкет). Аналіз анкет дозволяє зрозуміти, наскільки здобувачі  задоволені своїм навчанням на ОП і врахувати їх 
потреби. Анкетування (березень 2020 р., члени студентського самоврядування факультету) показало, що:
– рівень практично орієнтованого навчання на дисциплінах програми позитивно оцінили 95% респондентів;
– введення до навчального плану спеціальності нових дисциплін рекомендують 71% здобувачів;
– навчатись за допомогою сучасних методів викладання бажає 81% респондентів.

- роботодавці

Розробка даної ОП здійснювалась у тісній співпраці із фахівцями галузі, які є перспективними роботодавцями для 
здобувачів освіти, ключовими з яких є:
– перший заст. начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській обл., к. вет. н. І.А. 
Волківський;
– начальник районного управління Держпродспоживслужби в Житомирській обл. О.М. Лігута;
– завідувач відділу відбору, реєстрації зразків продукції для проведення досліджень та оформлень документів 
Житомирської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів О.В. Столяренко;
– директор ЦВМ «Айболіт» (м. Бердичів) С.В. Орлюк.
Співпраця дозволила виявити нові запити щодо змісту ОП. На думку роботодавців, через збільшення кількості 
птахогосподарств в країні, при підготовці здобувачів освіти доцільно приділяти увагу вивченню професійної 
проблематики в галузі птахівництва. Пропозиції враховано шляхом доповнення навчальними дисциплінами 
вибіркової частини ОП («Морфологія птахів», «Фізіологія птахів», «Особливості діагностики інвазійних хвороб 
птахів»).

- академічна спільнота

Декан факультету Ревунець А.С., в якості розробника Стандарту вищої освіти для 2-го (магістерського) рівня вищої 
освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» (наказ МОНУ №558 від 24.04.2019 р.) в межах роботи підкомісій 
НМК, засідань Ради деканів детально обговорював зміст окремих розділів ОП із представниками академічної 
спільноти, що дозволило врахувати досвід та думку провідних фахівців галузі при формуванні ОП, зокрема:
– Костюка В.К., д. вет. н., проф. кафедри анатомії тварин НУБІП України щодо необхідності доповнення змісту 
дисциплін «Анатомія свійських тварин», «Цитологія, гістологія, ембріологія», «Патанатомія та судова ветеринарія» 
питаннями онкології та видових морфологічних особливостей тварин, інформацією про сучасні патоморфологічні 
дослідження (в ОП введено нові вибіркові дисципліни);
– Нечипоренка О.Л., к. вет. н., доц. кафедри біохімії та біотехнології, декана факультету ветеринарної медицини 
СНАУ щодо гігієнічної оцінки нових кормових добавок, особливостей проведення санації тваринницьких приміщень 
різних типів, попередження стресів у тварин (нова редакція програмних результатів навчання 07 та 21);
– Стронського Ю.С., к. вет. н., доц. кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії, декана 
факультету ветеринарної медицини ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького щодо переліку обов’язкових та вибіркових 
дисциплін в навчальному плані (суттєво оновлено перелік та послідовність компонент ОП).

- інші стейкхолдери

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання для ОП було враховано інтереси і побажання 
фахівців галузевих підприємств, з якими укладено угоди про спільну науково-виробничу діяльність (міська 
державна лікарня ветеринарної медицини, м. Житомир; приватна клініка ветеринарної медицини «Багіра», м. 
Житомир; ТОВ «Українська генетична компанія», с. Оліївка, Житомирського р-ну; ФГ Кавецького, с. Ласки 
Народицького р-ну Житомирської обл.; ФГ «ХОРС-КЛМ», с. Веприк, Фастівського р-ну Київської обл.).
Анонімне анкетування спеціалістів-практиків, які є стейкхолдерами програми, направлене на встановлення 
відповідності компетентностей випускника даної ОП сучасним галузевим та регіональним потребам.
Науково-педагогічні працівники з 18 кафедр різних факультетів університету, залучені до викладання на ОП, при 
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створенні програмних документів для певного навчального компоненту також надають свої зауваження і 
рекомендації щодо змісту освітньої програми.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Тенденціями розвитку спеціальності є запровадження інноваційних методів у лікуванні та профілактиці хвороб 
тварин (використання новітніх продуктів фармацевтики та біотехнології, молекулярно-генетичний рівень 
діагностики, лабораторні системи безпеки та біозахисту), вимоги МЕБ щодо запобігання поширенню 
зооантропонозів шляхом модернізації практичної підготовки випускника-ветеринара, отримання ним так званих 
компетентностей Першого дня.
Саме тому цілями ОП є формування фахівця, здатного до проведення стандартизованих сучасних маніпуляцій при 
виконанні професійних завдань, і до участі в міждисциплінарних дослідженнях для впровадження інновацій. А в 
програмних результатах навчання відображені:
– проведення моніторингу причин поширення хвороб різної етіології, розробка заходів, спрямованих на захист 
населення від хвороб, спільних для тварин і людей (РН 08);
– приділення уваги проблемам біологічного забруднення довкілля відходами тваринництва, матеріалами та 
засобами ветеринарного призначення (РН 09);
– використання доцільних інноваційних методів і підходів для вирішення проблемних ситуацій професійного 
походження (РН10);
– необхідність набуття знань щодо правил та вимог біобезпеки (РН 17).
Вивчення ринку праці проводиться щороку, шляхом аналізу сайтів з вакансіями роботодавців 
(https://agrorobota.com.ua/news/profesia-likar-veterinarnoi-medicini-467; https://talent.ua/; http://znau.edu.ua/m-
students/m-vakansiji-vipuskniku).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Нагальними потребами галузі «Ветеринарна медицина» є впровадження світових стандартів щодо здоров’я і 
благополуччя тварин, розвиток приватної ветеринарної медицини на селі, оперативне реагування на біологічні 
загрози, уніфікація правил державного контролю харчового ланцюга. Саме таким чином мають розвиватись 
галузеві підприємства Житомирщини, аграрного регіону, де 30% площі – це сільгоспугіддя, а продукцію 
тваринництва виробляють близько 400 підприємств та більше 2 тис. господарств, утриманих населенням.
Зазначені питання відображені в програмних результатах навчання ОП:
– Благополуччя тварин – РН07 «Формулювання висновків щодо ефективності обраних методів і засобів утримання 
та годівлі, виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання чи розведення тварин»;
– Біологічні загрози – РН06 «Розробляти карантинні та оздоровчі заходи, методи терапії, профілактики, 
діагностики та лікування хвороб різної етіології»; РН12 «Знання правил зберігання, транспортування, реалізації 
продукції тваринного і рослинного походження»; РН14 «Розуміти сутність процесів виготовлення, зберігання та 
переробки біологічної сировини».
– Приватна ветеринарна медицина – РН16 «Знати принципи та методи маркетингу і менеджменту ветеринарних 
засобів і послуг у ветеринарній медицині».
– Правила державного контролю – РН18 «Знання законодавчих та нормативних актів щодо нагляду і контролю у 
галузі, правила підготовки фахової документації, здійснення облікової звітності під час фахової діяльності».

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час створення та корекції освітньої програми враховано досвід вітчизняних (НУБіПУ, ЛНУВМБ ім. С.З. 
Ґжицького, Харківська ДЗВА) та зарубіжних ЗВО (Естонський університет природничих наук – https://goo.su/3I9w; 
Університет ветеринарної медицини та фармакології Кошице – https://goo.su/3I9V; Вроцлавський природничий 
університет – https://goo.su/3i9W).
За рахунок аналізу навчальних планів вищезазначених закладів було вибрано оптимальну кількість кредитів для 
ряду обов’язкових освітніх компонентів даної ОП:
– цикл загальної підготовки («Біофізика», «Неорганічна та органічна хімія», «Інформаційні технології»);
– доклінічні та клінічні дисципліни циклу професійної підготовки («Анатомія свійських тварин», «Фізіологія 
тварин», «Внутрішні хвороби», «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин»).
Після ознайомлення із переліком та змістом компетентностей «першого дня», розроблених МЕБ для країн третього 
світу в рамках певної проблематики, до ОП введено ряд нових дисциплін вибіркового циклу. В разі вибору цих 
дисциплін та оволодіння відповідними компетентностями здобувачі освіти будуть спроможні орієнтуватись в 
біології кормових та токсичних рослин, етології тварин, питаннях превентивної медицини, професійної етики та 
комунікації.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

ОПП сформована із врахуванням Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня освіти, ступеня 
вищої освіти – магістр, галузі знань 21 Ветеринарна медицина спеціальності 211 Ветеринарна медицина, який 
затверджений та введений в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2019 р. № 558 
(https://goo.su/3z7x). Освітні компоненти ОПП, зокрема обов’язкові, сформовано так, щоб здобути компетентності 
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та досягти результатів навчання згідно даного Стандарту.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

ОПП "Ветеринарна медицина" розроблена відповідно стандарту вищої освіти для другого (магістерського) рівня.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

360

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

296

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

90

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст освітньої програми, яка не є міждисциплінарною, повністю відповідає предметній області спеціальності 211 
«Ветеринарна медицина».
84% обов’язкових освітніх компонентів циклів загальної та професійної підготовки стосуються:
– сутності та динаміки фізіологічних процесів в організмі тварин під впливом абіотичних та біотичних факторів;
– вибору оптимальних методів, засобів та умов утримання і годівля тварин;
– збору анамнестичних даних щодо стану органів і систем організму у тварин різних видів;
– вибору рішень щодо діагностики та лікування тварин, інтерпретації результатів лабораторних досліджень, методів 
профілактики хвороб, моніторингу щодо поширення хвороб різної етіології та біологічного забруднення довкілля.
Близько 11% з основних компонентів ОП відведено на вивчення таких дисциплін гуманітарного циклу як 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Латинська мова (термінологія)», «Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)», «Філософія».
Інноваційні підходи для вирішення проблемних ситуацій професійного або соціального походження формуються 
при вивченні таких дисциплін: «Інформаційні технології», «Менеджмент здоров’я тварин», «Професійна етика та 
благополуччя тварин», «Організація та економіка ветеринарної справи», «Методологія наукових досліджень у 
ветеринарній медицині».
Реалізація ОП з таким змістом дозволяє здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти оволодіти 
знаннями щодо будови, функцій органів, систем організму тварин різних видів за норми і патології, розуміти 
способи впливу на них з метою нормалізації життєво важливих процесів.
Завдяки підготовці, отриманої під час реалізації ОП, здобувач засвоює методи, методики та технології, які 
дозволяють йому після випуску, під час роботи на профільних підприємствах, здійснювати клінічну, долабораторну, 
лабораторну діагностику заразних та незаразних хвороб тварин, проводити діагностичні та наукові дослідження, 
лікування хворих тварин та профілактику хвороб.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Створення індивідуальної освітньої траєкторії дозволяють «Положення про організацію освітнього процесу в 
ЖНАЕУ» https://goo.su/2PyO, «Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у ЖНАЕУ» 
https://goo.su/42Ax,  «Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у ЖНАЕУ» 
https://goo.su/359q, «Положення про порядок перезарахування результатів навчання в ЖНАЕУ» 
https://goo.su/3IoA, «Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті» 
https://goo.su/3odA, «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього 
процесу ЖНАЕУ» https://goo.su/40zx.
Відповідно до принципу академічної свободи, здобувачі вищої освіти самостійно обирають: 20 дисциплін із 77, 
представлених у вибірковій частині ОП; тематику курсових робіт; місце проходження виробничої практики за умови 
укладання договору між університетом та підприємством (базою практики); теми кваліфікаційної роботи із 
переліку, наведеного в «Методичних рекомендаціях до написання кваліфікаційної роботи для студентів 
спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» ОС «Магістр» (укладачі – Гуральська С.В., Кот Т.Ф., Калиновський Г.М., 
прот.№2 вченої ради факультету від 23.09.2020 р.). Також здобувач має право самостійно запропонувати тему 
кваліфікаційної роботи.
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Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Реалізація права здобувачів на вільний вибір певних компонент ОП відбувається згідно «Положення про вибіркові 
навчальні дисципліни освітньої програми у ЖНАЕУ», прот. №1 вченої ради від 19.08.2020 р., https://goo.su/42Ax.
В навчальному плані спеціальності не менше, ніж 25% загальної кількості кредитів ЄКТС має бути відведено для 
вільного вибору (в ОП «Ветеринарна медицина» – 90 кредитів вибіркової частині ОП із 360 загальних).
Здобувачі освіти здійснюють вибір дисциплін за допомогою матеріалів, розміщених в системі дистанційного 
навчання (Moodle/«Каталог вибіркових дисциплін», http://beta.znau.edu.ua:3398/course/index.php?categoryid=81). 
Здобувач робить вибір із запропонованого для спеціальності переліку, вивчаючи експлікації дисциплін. Також він 
може обрати дисципліни з каталогів інших спеціальностей.
Консультації щодо оптимального вибору дисциплін здобувачам можуть надавати гарант ОП, завідувач випускової 
кафедри та куратори академічних груп. Після здійснення вибору здобувач подає заяву на ім’я ректора, де вказує 
перелік вибіркових дисциплін, які він бажає вивчати в наступному навчальному році. Якщо для певної дисципліни 
не сформовано групу з 12 осіб, здобувачам повідомляють про це і впродовж тижня дають можливість обрати іншу 
дисципліну. У період з 20 березня по 7 квітня весняного семестру (для старших курсів) та з 01 вересня до 30 вересня 
(для студентів 1 курсів) забезпечується проведення формування вибіркової компоненти індивідуального 
навчального плану. При виборі здобувач має не перебільшувати встановленого річного обсягу навчання в 60 
кредитів.
Індивідуальний план здобувача розробляється на кожний навчальний рік, включає дисципліни обов’язкової та 
вибіркової компонент, з врахуванням структурно-логічної послідовності їх вивчення.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

ОП має практичне спрямування, що забезпечується освітніми компонентами (навчальні, виробнича та 
переддипломна практики). Практика є обов’язковим компонентом підготовки здобувачів вищої освіти освітньої 
програми «Ветеринарна медицина». Практичне спрямування ОП забезпечується відпрацюванням фахових методик 
при роботі з реальними об’єктами та моделями під час лабораторних занять на обов’язкових та вибіркових 
компонентах програми. Практична підготовка здобувачів поглиблюється під час проходження ними навчальних 
практик (15 кред.), направлення їх на виробничу (10 кред.) та переддипломну (11 кред.) практики. Накази щодо 
направлення студентів на різні види практик формуються деканатом щороку. Графіки практик вивішуються на 
інформаційних стендах кафедр, представлені на сайті ЗВО, в розділі «Студенту»/«Графіки освітнього процесу» 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Графік%202%20семестр%20денна%20форма%20навчання.pdf).
Під час навчальних практик 3-4 курсу відбувається співпраця із професіоналами галузі. Також навчальний план 
передбачає практику на виробництві за спеціальністю. Здобувачі вищої освіти можуть самостійно обирати місце 
проходження практики за умови укладання відповідно договору між університетом та підприємством (базою 
практики). Розроблена програма практики забезпечує набуття студентами спеціальних компетентностей, 
оволодіння практичних умінь та навичок.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Формуванню soft skills у здобувачів вищої освіти забезпечують компетентності, отримані під час вивчення освітніх 
компонент в межах ОП, які сприяють: розвивати міжособистісні зв’язки, формувати управлінські навички, здатність 
до переконань, лідирування, вирішення проблемних ситуацій професійного походження та швидкої адаптації до 
змін; вміння обробляти дані, здійснювати пошук необхідної інформації та аналізувати її, використовувати сучасні 
інформаційні технології.
Під час навчання активні здобувачі долучаються до студентського самоврядування, благодійної діяльності (марафон 
«Разом до життя», участь в акціях Всеукраїнського фонду «Серце до серця», заходах університету), що дає змогу 
здобути досвід та вміння, які безумовно належать до soft skills.
На закріплення соціальних навичок направлені і студентські наукові конференції, конкурси, навчання за дуальною 
формою освіти, виробнича та переддипломна практики, захист курсових та кваліфікаційних робіт. Вказані форми та 
методи навчання передбачають активну співпрацю здобувачів із науково-педагогічними працівниками ЗВО, 
іншими стейхолдерами, орієнтовані на розвиток креативного мислення, ерудованості, вміння управляти часом.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Згідно наказу № 37 від 10.03.2020 р. аудиторне тижневе навантаження для магістрів галузі 21 «Ветеринарна 
медицина» (на базі повної середньої освіти) становить: 1 курс – 28 годин, 2 курс – 26 годин, 3 курс – 24 години, 4-5 
курси – 22 години. Всі матеріали для аудиторного чи самостійного навчання розміщено на університетській 
платформі Moodle.
Розподіл між обсягом аудиторних годин та самостійною роботою на освітніх компонентах ОП регулюють щорічні 
накази ЗВО. В 2020-2021 н.р. на аудиторне навантаження відводилось 35%, а на самостійну роботу – 65% від обсягу 
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дисципліни.
Загальний обсяг ОП становить 360 кред. ЄКТС (10800 год.). В циклі загальної підготовки 57 кред. На аудиторні 
заняття циклу припадає 35,1%.
В циклі професійної підготовки – 171 кредит, на аудиторні години відведено 2406 год. (35,2%). 67% вибіркових 
компонент також належить до дисциплін професійного спрямування (90 кред., або 940 год. аудиторних занять для 
кожного здобувача).
У робочих програмах навчальних дисциплін, що розміщені на університетській платформі Moodle, самостійна 
робота студентів визначена в розрізі окремих тем з відповідною кількістю годин. За потреби студентів викладачами 
здійснюються консультації та організований зворотній звʼязок через різні засоби комунікації (телефон, Viber, 
Telegram, соціальні мережі тощо). Про час консультацій повідомлено в силабусах навчальних дисциплін.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Дуальна освіта організована згідно «Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у 
ЖНАЕУ», прот. №9 вченої ради від 31.01.2019 р., https://goo.su/359q.
Здобувач, який бажає вчитись за дуальною освітою, вибирає місце для цього відповідно до власних професійних 
інтересів. Надалі укладається договір між ним, ЗВО та галузевим підприємством, розробляється програма (Центр 
дуальної освіти ЗВО та підприємство), індивідуальний графік (деканат факультету) та графік навчального процесу 
(відповідальний доц. Антонюк А.А.).
В 2020-2021 н.р. можливістю навчатися за дуальною освітою скористались студенти 5-го курсу: Федетчак О.І. 
(приватний кабінет ветеринарної медицини «Олтан вет» м. Рівне, договір № 51-20 / 29-09 від 29.09.2020 р.) та 
Дубовий А.А. (комунальне підприємство «Центр захисту тварин» м. Житомир, договір № 65-20 / 29-09 від 
29.09.2020 р.).
Частину компетентостей з дисциплін ОП в 2020–2021 н.р. Федетчак О.І. та Дубовий А.А. набувають на робочому 
місці (СК 02, 03, 08, 09, 13), про що зазначено в індивідуальних звітах-щоденниках. Інші спеціальні компетентності 
(заходи щодо захисту населення від хвороб, відбір проб для лабораторних досліджень, проведення клінічних 
досліджень тощо) – в межах 144 годин занять, відведених згідно чинного законодавства на семестрове аудиторне 
навчання.
Порядок зарахування результатів дуального навчання наведено в освітній програмі «Ветеринарна медицина» в 
розділі «Оцінювання здобувачів».

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Вступ на ОП «Ветеринарна медицина» здійснюють на основі «Правил прийому для здобуття вищої освіти в 
Поліському національному університеті в 2021 році» (прот.№7 від 29.12.2020 р.); «Додатка до Правил прийому для 
здобуття вищої освіти в Поліського національного університету в 2021 році»; «Положення про приймальну комісію 
Поліського національного університету» (прот.№7 від 29.12.2020 р.), http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-
prijomu.
Вступники з повною загальною середньою освітою, які планували здобути ступінь магістра ветеринарної медицини 
за рахунок видатків держбюджету, подавали сертифікати ЗНО з української мови і літератури та біології 
(обов’язково), з хімії або з математики (за вибором). Мінімальний конкурсний бал для них – більший, ніж 125. В 
2020 році з 41 особи, зарахованої на бюджет, бал в інтервалі 140-200 мали 95% вступників. Сертифікати з хімії 
подали 29%, з математики – 71%.
Для абітурієнтів, які бажали вчитись за кошти юридичних або фізичних осіб, українська мова і література та біологія 
теж були обов’язковими. Предметами за вибором в цьому випадку були історія України (16% від зарахованих на 
навчання) та географія (4%). Але деякі вступники на контракт в якості вибіркового предмету складали ЗНО з 
математики та хімії.
Наявність 80% вступників з високими результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вмотивованих для 
отримання спеціальності біологічного напрямку, здатних до наполегливої праці, дозволяє сформувати контингент 
для подальшого успішного навчання.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Результати, отримані при навчанні в інших закладах освіти, регулює ряд документів: «Положення про порядок 
перезарахування результатів навчання в ЖНАЕУ» (прот. №7 вченої ради від 27.02.2020 р.) – https://goo.su/3IoA; 
пункт 8.2 «Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ» (нова редакція від 27.03.2019 р.) – 
https://goo.su/3ioB; «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього 
процесу ЖНАЕУ» (прот. №1 вченої ради від 31.08.2015 р.) – https://goo.su/40zx; «Положення про вибіркові 
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навчальні дисципліни освітньої програми у ЖНАЕУ» (прот. №1 вченої ради від 19.08.2020 р.) – https://goo.su/42Ax.
Визнання результатів навчання здійснюється на основі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи. Програмні результати навчання, отримані на основних та вибіркових компонентах певної ОП з іншого 
навчального закладу, зараховуються згідно набутих компетентностей у кредитах ЄКТС.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

При переведенні на навчання осіб, які раніше здобували освіту в інших ЗВО або поновленні здобувачів ОП 
«Ветеринарна медицина» розпорядженням декана створюється предметна комісія. Вона має визнати результати 
навчання і перезарахувати певні дисципліни на підставі порівняння навчальних програм спеціальності з даними 
академічної довідки щодо дисциплін, раніше вивчених в іншому ЗВО.
В 2018-2020 н. р. були переведені такі особи:
– Писанко О.О. (НМУ ім. О.О. Богомольця, м. Київ). Академічна різниця з ОК «Екологія у ветеринарній медицині», 
«Анатомія свійських тварин»;
– Погорєлов О.С. (ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького, м. Львів). Академічна різниця з ОК «Біофізика», «Українська мова», 
«Гігієна тварин», «Анатомія свійських тварин», «Фахова практика»;
– Захаревич К.О. (НМУ І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль). Академічна різниця з ОК «Інформаційні технології»; 
«Неорганічна та органічна хімія»; «Генетика, лікарські рослини та кормовиробництво»; «Екологія у ветеринарній 
медицині»; «Анатомія свійських тварин»; «Цитологія, гістологія, ембріологія»; «Вступ до фаху та історія 
ветеринарної медицини».
– Пʼясківський О.О. (НМУ ім. О.О. Богомольця, м. Київ). Академічна різниця з ОК «Інформаційні технології»; 
«Генетика, лікарські рослини та кормовиробництво»; «Екологія у ветеринарній медицині»; «Анатомія свійських 
тварин»; «Цитологія, гістологія, ембріологія»; «Вступ до фаху та історія ветеринарної медицини», «Фізіологія 
тварин»; «Ветеринарна мікробіологія та імунологія», «Ведення тваринництва в умовах РАЗ».

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Документом ЗВО є «Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті» 
(прот. №7 вченої ради від 27.02.2020 р.). Дане положення розміщене на сайті університету та доступне для 
учасників освітнього процесу (https://goo.su/3odA).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Через відсутність звернень на ім’я ректора університету практики визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті, для здобувачів вищої освіти ОП «Ветеринарна медицина» застосовано не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Форми та методи навчання і викладання описані в ряді документів, затверджених в ЗВО:
– «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» (прот.№10 вченої ради від 23.05.2018р.), 
https://goo.su/2pYQ;
– «Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у ЖНАЕУ» (наказ №168 від 
25.10.2018 р.), https://goo.su/35Aa;
– «Положення про порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань ЖНАЕУ», (прот.№1 
вченої ради 31.08.2016 р.), https://goo.su/2Q5S;
– «Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у ЖНАЕУ» (прот.№9 вченої ради від 
31.01.2019 р.), https://goo.su/359q.
Більшість освітніх компонентів ОП має такі форми навчання, як лекції (відсутні на дисциплінах мовного блоку та 
фізичному вихованні) та лабораторні/практичні заняття.
Методами навчання на освітній програмі є демонстрації, ілюстрації та відео-метод, які застосовуються викладачами 
на лекціях, лабораторних/практичних заняттях та навчальних практиках, дискусії та співбесіди, робота з реальними 
об’єктами, моделями та реагентами на лабораторних, конспектування та тезування при роботі з навчально-
методичною літературою, складання реферату, підготовка презентацій тощо при виконанні різних видів самостійної 
роботи.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентоцентроване навчання є основою для реалізації ОПП. Здобувачі вищої освіти можуть обирати на свій розсуд 
форми та методи навчання із запропонованих викладачем, а також можуть самі пропонувати використовувати інші 

Сторінка 10



інноваційні форми та методи навчання. 
Ознайомлення з положеннями компонентів ОП (перелік тем занять, форми контролю знань, політика оцінювання 
та персональні дані викладача) можливе ще перед початком їх вивчення. На сторінці факультету ветеринарної 
медицини представлені силабуси основних компонентів програми та документ, в якому наведені експлікації 57-ми 
вибіркових дисциплін (без урахування дисциплін з каталогу університету) (http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-
meditsini/osvitniy-process-vet-mediciny).
Анкетування здобувачів дозволяє гаранту ОП та членам проєктної групи визначити сильні та слабкі сторони ОП, 
сформувати перспективний напрям змін відповідно до потреб більшості студентів, з’ясувати рівень комфортності 
освітнього середовища для студента, тобто отримати живу оцінку запланованих результатів навчання. А також через 
проведення анкет вивчається рівень задоволення студентів формами і методами навчання та викладання.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Викладачі ОП мають право самостійно вибирати тематичну спрямованість силабусу/робочої програми дисципліни, 
не обмежені при трактуванні навчального матеріалу, засобах та формах доведення його до студентів (в межах, 
визначених законом), вільні від цензури, можуть брати участь у професійних/академічних об’єднаннях.
На більшості освітніх компонентів ОП користуються як традиційними методами навчання (лекція, 
лабораторне/практичне заняття), так і інноваційними методами, за яких діяльність студентів має виражений 
творчий характер, а навчання відбувається на прикладах, тісно пов’язаних з галузевими проблемними ситуаціями 
(вирішення ситуаційних завдань, рольова фахова гра, дискусія під час захисту самостійної роботи у вигляді наукової 
доповіді, наскрізне опитування під час лекцій та лабораторних занять із застосуванням фото-, відеоматеріалів).
Академічна свобода здобувачів ОП «Ветеринарна медицина» забезпечується за рахунок можливості самостійно 
обирати тематику індивідуальної роботи, курсових робіт, кваліфікаційної роботи, а також бази практики на 
виробництві. Окрім того, мають можливість вільного вибору вибіркових компонент.
Принципи академічної свободи враховано в «Положенні про організацію освітнього процесу у Житомирському 
національному агроекологічному університеті» (прот.№10 вченої ради від 23.05.2018 р.), https://goo.su/2pYQ та 
«Положенні про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у ЖНАЕУ» (наказ №168 від 25.10.2018 
р.) https://goo.su/35Aa.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Здобувачі освіти другого (магістерського) рівня, ще до початку семестру, мають можливість ознайомитись із рядом 
документів:
– силабуси для освітніх компонентів програми (http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/osvitniy-process-
vet-mediciny). Містять розділи «Мета та цілі дисципліни», «Результати навчання», «Організація навчання». В 
останньому розділі виділено підрозділи 5.3 «Тематичний план навчальної дисципліни» (конкретизовано тематику 
та погодинний розподіл часу на кожну з тем) та 5.4 «Система оцінювання та вимоги» (надано складові семестрових 
оцінок та деталізований опис системи оцінювання);
– експлікації для вибіркових дисциплін (http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/osvitniy-process-vet-
mediciny). Вказано назву і терміни вивчення дисципліни, методи викладання, її короткий зміст, результати 
навчання та оцінювання рівня знань здобувачів;
– каталог вибіркових дисциплін університету (http://beta.znau.edu.ua:3398/course/index.php?categoryid=81). Надає 
можливість, з 2-го курсу навчання, обрати дисципліну, безпосередньо не зв’язану із ОП «Ветеринарна медицина». 
Вказано семестр для навчання, програмні результати навчання, методи викладання та вхідні вимоги до студентів, 
бажаючих обрати дану дисципліну для вивчення.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Долучитись до наукової діяльності студент може вже на 1-2 курсі, завдяки участі у профільних наукових гуртках, що 
функціонують на всіх кафедрах факультету. Дослідницька робота в них відбувається із урахуванням наукових 
тематик відповідної кафедри, але запропонувати тему для теоретичного обговорення чи практичного дослідження 
може і сам здобувач. Опановуючи нові дисципліни ОП, розширюючи фаховий кругозір, студент може змінювати 
обраний гурток або брати участь у роботі декількох.
З результатами своєї роботи студенти виступають на конференціях, які щорічно проводяться на факультеті і 
відображені у 11-ти випусках збірнику «Матеріали науково-практичної конференції магістрів та бакалаврів: Наукові 
здобутки студентської молоді у ветеринарії».
Практичного напрямку роботи студентів набувають з 3-го курсу, серед учасників конференцій максимально 
представлені здобувачі з 4-6 курсів. Матеріали конференцій кожного року містять від 50 до 100 статей різної 
тематики: вип.10 (2019 р.) – «Особливості ветеринарно-санітарного обслуговування екзотичних тварин в 
контактному зоопарку «Мультизоо» (Громада Д. С., Марценюк І. В., Школка С.А.), «Мікроскопічна будова 
спинномозкових вузлів свійської собаки» (Кондренко Л.В.); «Діагностика стану молочної залози у корів» (Ришівська 
О.В.); вип.11 (2020 р.) – «Шляхи потрапляння мікробів в клініку ЖНАЕУ» (Ляховчук Ю.М.); «Етіологія, 
симптоматика та розповсюдження ілеусів у дрібних тварин» (Папіжук Г.С.) та багато інших.
Щорічно здобувачі ОП «Ветеринарна медицина» беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
робіт. Призери 1-го (університетського) етапу стають учасниками виїзного фінального туру і періодично отримують 
за представлені роботи дипломи вищих ступенів:
– 2018 р. Ганжелюк В.В., робота «Морфологія клоакальної сумки» (наук. керівник – д.вет.н. Гуральська С. В.). 
Диплом ІІІ ступеня.
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– 2019 р. Шульська В. О., дослідження на тему «Особливості морфології мозочка статевозрілих собак» (наук. 
керівник – к.вет.н. Сокульський І. М.). Диплом ІІІ ступеня.
Поєднання навчання та досліджень найбільшої ефективності набуває тоді, коли студент визначається з тематикою 
кваліфікаційної роботи. Кінцевим результатом наукової діяльності є захист роботи на засіданні екзаменаційної 
комісії (ЕК). Успішні студенти за рішенням ЕК рекомендуються до вступу в аспірантуру. Так, станом на 2020 р. 83% 
аспірантів, які навчаються на факультеті за ОНП «Ветеринарна медицина» третього (освітньо-наукового) рівня, є 
випускниками університету різних років навчання.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Кваліфіковані викладачі, задіяні на програмі, постійно відстежують розвиток своєї та суміжних галузей, і для 
покращання освітнього процесу оновлюють зміст контенту компонентів ОП. 
Регіональні зміни клімату та світова глобалізація обумовили появу на території України нетипових, раніше 
екзотичних, паразитарних хвороб трансмісивної природи. Поширення хвороби Лайма, дирофіляріозу, бабезіозу, 
лейшманіозу та інших потребує всебічного розгляду цих патологій при викладанні дисципліни «Паразитологія та 
інвазійні хвороби тварин».
В певні теми контенту дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин» було внесено інформацію щодо: 
роботи мобільного додатку Epicollect5 Data Collection (створення баз даних для зразків інфекційних матеріалів); 
проблем, які виникають при виготовленні праймерів ПЛР, антигенів для імунодіагностики, лікувальних сироваток 
від тварин-реконвалесцентів; ідентифікації нових збудників ентеробактеріозів бджіл.
Питання щодо ефективності застосування тканинних препаратів, вперше в Україні виготовлених та запропонованих 
до впровадження у ветеринарну практику проф. Калиновським Г.М., гарантом освітньої програми в 2016-2019 р.р., 
відображені в теоретичних та практичних матеріалах дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія 
відтворення» 
Введення нових матеріалів на дисципліні «Ветеринарна фармакологія та токсикологія» обумовлено синтезом нових 
речовин (флураланер, сароланер, S-метоприм з інсектоакарацидною, репелентною та овоцидною дією (розділ 
«Інсектоакарацидні засоби») та виробництвом в Україні препаратів із корисними мікроорганізмами (тема 
«Пробіотики»).
Зміст освітнього компоненту «Анатомія свійських тварин» доповнено даними про новітні (інноваційні) технології, 
запропоновані вітчизняними вченими-морфологами (виготовлення анатомічних препаратів методом пластинації 
органів, підготовка муляжів нутрощів нового типу, ін’єкції судин пластмасами акрилового ряду тощо).
Зміни в контенті дисципліни «Патологічна анатомія і судова ветеринарія» здійснені в розділі «Патоморфологія 
вірусних хвороб тварин» (сучасні дані щодо патоморфозу африканської чуми свиней, інфекційного бронхіту курей, 
гемофільозного полісерозиту свиней). 
Контент освітнього компоненту «Оперативна хірургія, топографічна анатомія» систематично оновлюється в розділі 
«Лабораторні заняття» (висвітлення сучасних діагностичних методик, що застосовуються в МРТ, КТ, цифрових 
рентгенологічних дослідженнях; сучасних технік малоінвазивної хірургії). 
Зміни у відповідних розділах контенту дисципліни «Внутрішні хвороби тварин» спричинені апробацією у 
ветеринарній медицині сучасних технологій (нанотехнології), появою нових діагностичних критеріїв та схем 
лікування хворих тварин за допомогою доказових методів.
Зміни в силабусах/робочих програмах освітніх компонентів щодо трендової наукової проблематики вносяться перед 
початком навчального року, дані документи розглядаються і затверджуються на засіданнях відповідних кафедр та 
навчально-методичної комісії факультету.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

«Стратегія інтернаціоналізації» (прот. № 5 вченої ради від 26.12.2018 р.) є документом, який відображає одну із 
складових розвитку ЗВО в 2019-2029 роках (https://goo.su/3qMj). Одним із пріоритетних напрямів стратегії є участь 
у міжнародних проєктах, програмах.
У студентів ОП «Ветеринарна медицина», під час практики в країнах-партнерах, є можливість вивчення новітніх 
технологій, які застосовуються на тваринницьких підприємствах за межами України (Німеччина, Данія, Швейцарія 
тощо).
Інтернаціоналізації викладання сприяє участь НПП в міжнародних конференціях, публікація статей та 
ознайомлення з матеріалами видань з наукометричних баз Scopus, Web of Science. Розвиваються програми 
стажування НПП в освітньо-наукових установах країн-партнерів (Польща – м. Краків, Бидгощ, Сандомир, Слупськ, 
Пулави; Німеччина – м. Галле тощо).
Відбувається залучення студентів та викладачів до участі в міжнародних проєктах:
– проєкт «Підвищення обізнаності про африканську чуму свиней в Україні: ІІ етап» (з 01.07.2017 р. до 15.12.2018 р. – 
https://goo.su/3QmJ). Учасники – доценти Пінський О.В., Бегас В.Л., Романішина Т.О. та 12 здобувачів вищої освіти 
в період 07.08.–21.09.2018 р.;
– 19.02.2019 р. укладено угоду з ТОВ Bioveta (Чехія) для реалізації спільних науково-дослідницьких проєктів, 
проведення конференцій тощо.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
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перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Поточний контроль на дисциплінах ОП здійснюється з використанням ряду форм, направлених на перевірку обсягу 
знань здобувачів:
– тематичне опитування щодо термінів та методик певної дисципліни свідчить про рівень підготовки студента до 
конкретного лабораторного/практичного заняття;
– робота з реальними об’єктами/моделями формує практичні уміння, які в майбутньому дозволять розв’язувати 
галузеві завдання;
– вирішення тематичних поточних тестів, відповіді на питання індивідуальних письмових робіт дозволяють 
перевірити рівень засвоєння матеріалів того чи іншого навчального блоку;
– вирішення ситуаційних задач, наскрізне опитування тощо стимулює аналітичне мислення студента, дозволяє 
утворити певні міжтематичні або міжпредметні зв’язки, приймати ті чи інші теоретичні рішення, пов’язані із 
фаховою діяльністю.
В силабусах кожного освітнього компонента ОП, в розділі 5.4 «Система оцінювання та вимоги», всі форми роботи, 
прийняті на тій чи іншій дисципліні, співставленні з її програмними результатами навчання.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

В силабусах кожного компоненту ОП «Ветеринарна медицина» існують розділи 5.3 «Тематичний план навчальної 
дисципліни» та 5.4 «Система оцінювання і вимоги». Звернувшись до них, кожен здобувач може ознайомитись:
– із переліком основних тем, які доведеться опрацьовувати під час вивчення дисципліни;
– із специфікою виконання самостійної роботи на дисципліні;
– із складовими поточного контролю, які дозволяють набрати максимально можливу семестрову оцінку (60 балів);
– із деталізацією системи оцінювання, в який кожен вид роботи відповідає певному програмному результату 
навчання;
– із критеріями оцінювання видів робіт, які використовують під час проведення навчального процесу на кожній 
дисципліні.
Додаткову інформацію щодо правил поведінки учасників освітнього процесу, досягнення ними результатів 
навчання тощо можна отримати з розділу 8 «Політики дисципліни».

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Науково-педагогічний працівник, відповідальний за певний освітній компонент, на початку викладання дисципліни 
приділяє певну кількість часу організаційним питанням. Саме тоді він коротко інформує здобувачів щодо тематики 
аудиторних занять, форм самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю, критеріїв оцінювання 
навчальної діяльності студента. Надалі він надає здобувачам посилання на сайт університету/факультету, де з 
даними матеріалами можна ознайомитись детально (http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/osvitniy-
process-vet-mediciny, http://beta.znau.edu.ua:3398/).
Результати поточного семестрового контролю в балах (від 36 до 60) викладач доводить до відома здобувачів перед 
початком заліків/екзаменів. Підсумкові контрольні заходи на всіх дисциплінах ОП проходять у вигляді тестового 
контролю (за винятком мовного блоку), який дозволяє об’єктивно і прозоро оцінити рівень знань здобувача. За 
вирішення тестів різного типу і складності він може набрати від 24 до 40 балів згідно наказу №110 «Про 
затвердження форм документів з підготовки здобувачів вищої освіти» від 24.06.2020 року (прот. №11 вченої ради 
ЗВО від 24.06.2020 р.).

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

В Стандарті вищої освіти України другого (магістерського) рівня освіти спец. 211 «Ветеринарна медицина» від 
24.04.2019 р. зазначено, що атестація здобувачів має проводитись у формі єдиного державного кваліфікаційного 
іспиту (ЄДКІ) та публічного захисту кваліфікаційної роботи (остання може бути скасована за бажанням ЗВО). В разі 
виконання кваліфікаційної роботи вона має відповідати вимогам академічної доброчесності.
Факультет ветеринарної медицини Поліського національного університету вважає за доцільне виконання 
кваліфікаційної роботи з наступним публічним захистом. Така форма атестації передбачає вирішення та 
розв’язання галузевого завдання (часто пов’язаного із проведенням відповідного дослідження), і тому демонструє 
здатність здобувача до планової, багатостадійної, творчої роботи та адекватного представлення її результатів. 
Кваліфікаційна робота не повинна містити плагіату.
Єдиний державний кваліфікаційний іспит має перевіряти досягнення результатів навчання, визначені освітньою 
програмою (Постанови Кабінету Міністрів України №354 від 10 травня 2018 р., №684 від 17.07.2019 р.). ЄДКІ для 
ОП «Ветеринарна медицина» в українських ЗВО наразі не проводився, а цьогоріч МОН України ініціює його 
запровадження у статусі пілотного проєкту.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Ряд документів ЗВО містять характеристику та процедури проведення контрольних заходів: 
– «Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ» (прот.№8 вченої ради від 27.03.2019 р.) 
https://goo.su/2PyO;
– «Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ» (прот.№8 вченої 
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ради від 27.03.2019 р.) https://goo.su/2Q4u;
– «Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ» (прот.№8 вченої ради від 27.03.2019 р.) https://goo.su/2Q4v;
За поточний (семестровий) контроль здобувач може отримати від 36 до 60 балів. Оцінка здобувача за роботи 
підсумкового контролю складає від 24 до 40 балів (наказ №110 від 24.06.2020 р., додаток «Робоча програма 
навчальної дисципліни»).
Форми та система оцінювання різних видів контролю знань під час семестру описані в силабусах дисциплін.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Реалізація порядку проходження контрольних заходів висвітлена в «Положенні про внутрішню систему 
забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» (від 28.12.2016 р.), https://goo.su/2Q58, «Положенні про організацію 
освітнього процесу в ЖНАЕУ» (редакція від 27.03.2019) https://goo.su/2PyO, «Положенні про оскарження 
результатів підсумкового контролю знань студентів» (проєкт, 2020 р., https://goo.su/3oki).
Екзамени приймають викладачі, які читають лекційні курси, заліки – викладачі, які проводять лекційні курси чи 
лабораторні/практичні заняття. Результати складання екзаменів/заліків оцінюють за 100-бальною шкалою, 
національною шкалою та шкалою ЄКTС.
Персональний склад екзаменаційної комісії для прийому кваліфікаційних робіт затверджується ректором ЗВО за 
місяць до початку її роботи.
Політика і процедури вирішення конфліктів, які можуть виникнути під час проходження контрольних заходів, 
прописані в «Положенні про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів 
учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями в ЖНАЕУ» (від 27.02.2020 р.) 
https://goo.su/2q53.
За результатами опитування 95,8% респондентів відповіли, що впродовж навчання оцінювання їх знань відбувалось 
прозоро і чесно. Випадки застосування процедур щодо конфліктів інтересів під час проведення контрольних заходів 
на ОП відсутні.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Повторне складання контрольних заходів проводиться згідно з пунктом 3.14.2.3 «Положення про організацію 
освітнього процесу в ЖНАЕУ» (прот.№8 вченої ради від 27.03.2019 р.) https://goo.su/2PyO.
Процедура найчастіше застосовується для таких форм підсумкового контролю, як заліки та екзамени (підвищення 
позитивної оцінки, не пов’язане із витратою бюджетних коштів, незгода з оцінкою) і відбувається на прохання 
здобувача.
В разі потреби, за клопотанням органів студентського самоврядування, ректор надає дозвіл на перездачу. При 
підвищенні первинно отриманої оцінки екзамен проводить викладач дисципліни, при незгоді з оцінкою – комісія, 
призначена деканом.
За наявності академічної заборгованості можна двічі повторно складати залік чи екзамен. Це відбувається в таких 
випадках:
– відсутність належного рівня знань (оцінка за дисципліну ˂ 60 балів);
– неявка здобувача на екзамен/залік/захист практики без поважних причин.
Першу перездачу приймає викладач (викладачі) дисципліни, другу – комісія, створена деканом. Студенти, які не 
ліквідували академічну заборгованість, відраховуються.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

В ЗВО, у 2020 р., розроблено проєкт «Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань 
студентів» (https://goo.su/3oki), де в п.3 прописано порядок оскарження. А також порядок урегулювання 
оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів передбачено в «Положенні про порядок 
створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ» (https://goo.su/2Q4u).
З метою реалізації права здобувача на оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів у 
Поліському університеті, у разі подання заяви здобувачем щодо оскарження процедури проведення або результату 
контрольного заходу з навчальної дисципліни (апеляції), розпорядженням ректора створюється апеляційна комісія. 
У випадку проведення письмового контрольного заходу (екзамену, заліку) члени апеляційної комісії, керуючись 
критеріями оцінювання, з даної навчальної дисципліни, детально вивчають та аналізують письмові матеріали 
контрольного заходу. Після закінчення засідання апеляційної комісії протокол із висновками щодо оцінювання 
відповідей здобувача підписується всіма членами апеляційної комісії. Результати апеляції оголошуються 
здобувачеві відразу після закінчення розгляду його роботи (обговорення відповідей). В разі зміни результатів, нову 
оцінку у роботу, відомість обліку успішності, індивідуальний план здобувача виставляє і підписує голова комісії.
Прикладів застосування зазначених правил на ОП «Ветеринарна медицина» не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

В університеті розроблено і ухвалено ряд документів, які містять інформацію щодо політики, стандартів і процедури 
дотримання академічної доброчесності, забезпечують запобігання плагіату та полегшують його виявлення:
– «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ»,
– «Положення про порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань ЖНАЕУ», 
– «Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ»,
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– наказ №61 від 29.03. 2019 р. «Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату»,
– «Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність 
академічного плагіату», 
– «Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності в Поліському національному університеті»,
– наказ №61 від 29.03. 2019 р. «Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату».
Дані документи знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті університету у розділі Академічна 
доброчесність (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist). 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Профілактичні заходи в університеті з виявлення академічного плагіату передбачають створення належних умов 
для забезпечення освітньої і наукової діяльності. За наказом ректора університету створені робочі групи для 
здійснення перевірки підручників, навчальних посібників, дисертацій, монографій, наукових статей, 
кваліфікаційних робіт. Також запроваджено, як інструмент протидії порушенням академічної доброчесності, 
використання пошукових програмнотехнічних засобів «Unicheck» (https://goo.su/3qNA) та «StrikePlagiarism» 
(https://goo.su/3qna) компанії ТОВ «Антиплагіат». Договір про надання послуг № 08-09 між ТОВ «Антиплагіат» та 
ЗВО був укладений 03.08.2020 р.
Система запобігання плагіату працює в декілька етапів: - перевірка роботи технічними засобами антиплагіатної 
системи; - опрацювання та формування технічного звіту відповідальною особою за результатами перевірки; - 
фахова експертиза та оформлення довідки на основі аналізу звіту системи про результати перевірки. Після 
здійснення технологічної процедури перевірки остаточне рішення стосовно наявності академічного плагіату 
приймає фахова комісія експертів.
Питання академічної доброчесності розглядає вчена рада ЗВО («Звіт про роботу комісії з питань академічної 
доброчесності, запобігання та виявлення плагіату за 2018–2020 роки», прот.№11 від 24.06.2020 р.).

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Питання популяризації академічної доброчесності та неприпустимості плагіату університет впроваджує на 
постійній основі. Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти ОПП відбувається: на 
виховних годинах; при оцінюванні результатів та дотримання доброчесності при написанні письмових робіт на рівні 
окремих ОК; діяльністю студентського самоврядування і комісії з питань етики та академічної доброчесності.
Співробітники бібліотеки ЗВО регулярно організують різні заходи. Ще в 2019 р. НПП та здобувачі освіти мали 
можливість безпосередньо зустрітися із розробниками офіційних антиплагіатних програм: А. Сідляренко (директор 
компанії ТОВ «Антиплагіат», розробник сервісу «Unicheck») та М.Маєвський (експерт системи 
«STRIKEPLAGIARISM»).
Впродовж 2020 р. працівники бібліотеки провели: заняття «Особливості використання системи перевірки на 
наявність плагіату», «Основи академічної доброчесності»; вебінар «Запобігання плагіату в студентській і науковій 
роботі, практичні приклади та поради»; он-лайн семінар «Антиплагіат: оцінка правомірності запозичень в 
академічних текстах».
Повний перелік заходів розміщено на сайті ЗВО, в розділі «Бібліотека Поліського національного університету», 
https://goo.su/2q60.
Для здобувачів вищої освіти щороку проводяться «Тижні інформаційної культури для студентів». В ході тренінгів 
студентів знайомлять із порядком доступу до електронної бібліотеки, цивілізованими способами пошуку та 
відображення інформації в навчальних та наукових завданнях.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Порядок запобігання та виявлення плагіату викладено в «Положенні про академічну доброчесність, запобігання та 
виявлення плагіату в ЖНАЕУ» (прот.№5 вченої ради від 27.12.2017 р.), https://goo.su/2q5S. Заходи для 
попередження плагіату викладено в пунктах 3.2-3.4, а загальну схему пошуку його ознак – в п.4.3 наведеного 
документу.
Перевірка на плагіат для різних видів робіт (кваліфікаційні роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти, тези поданих ними доповідей, фахові статті, підручники, посібники, статі та монографії науково-
педагогічних працівників ОП) університет проводить за допомогою сучасних офіційних систем перевірки 
«Unicheck» та «StrikePlagiarism».
В разі встановлення факту плагіату подані матеріали повертаються на доопрацювання або взагалі не приймаються 
до розгляду, а при виявленні академічного плагіату автор несе відповідальність згідно чинного законодавства.
В лютому 2020 р. перевірці на плагіат підлягали кваліфікаційні роботи 39 студентів ОП «Ветеринарна медицина». 
89,7% здобувачів представили тексти, які мали понад 70% оригінальності, у 10,3% оригінальність тексту виявилась 
задовільною (50-70%). Оформлення цитувань та посилань на використані джерела в цих роботах було перевірено 
експертною комісією факультету (проф. Довгій Ю.Ю., доценти Ковальчук Ю.В, Сокульський І.М., Горальська І.Ю., 
Бегас В.Л.).

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
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професіоналізму?

Рівень професіоналізму викладачів ОП визначається згідно п.3 «Порядку проведення конкурсного відбору при 
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у Поліському 
національному університеті» (прот. №8 вченої ради від 27.01.2021 р.) – https://goo.su/41ua та п.5 «Положення про 
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» (прот. №6 вченої ради від 28.12.2016 р.) – 
https://goo.su/3IbY.
Оцінка фахової компетентності претендента відбувається за рахунок показників його наукової та навчально-
методичної діяльності. Вивчається професійна активність претендента за переліком пункту 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності та її відповідність для викладання конкретних освітніх компонентів ОП.
Науково-педагогічні працівники, задіяні на ОП «Ветеринарна медицина», мають науковий ступінь доктора (25,9%) 
або кандидата наук (74,1 %). У 59,6% з них наявні публікації у виданнях, включені до баз Scopus та Web of Science; у 
40,4% – патенти; 86,5% є авторами та співавторами навчальних посібників, монографій; 42,3% за останні 5 років 
мають більше 10 фахових публікацій.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

За участі роботодавців на ОП «Ветеринарна медицина» відбувається її перегляд та корекція. Свої побажання 
стейкхолдери на регулярній основі висловлюють під час проведення Громадської ради роботодавців або на 
щорічних розширених засіданнях випускової кафедри акушерства і хірургії. 
Здобувачі ОП з моменту утворення в ЗВО ННЦ дуальної освіти отримали можливість до набуття фахових навичок в 
успішних господарствах країни. Таку взаємодію з роботодавцями з 2020 р. розпочато і на ОП. Студенти здобувають 
вищу освіту, працюючи в приватному кабінеті ветеринарної медицини «Олтан вет» в м. Рівне; на комунальному 
підприємстві «Центр захисту тварин» в м. Житомир – договори від 29.09.2020 р.
Провідні фахівці ветеринарних клінік та с.-г. господарств різних форм власності допомагають студентам ОП в 
поглибленні практичних навичок під час виробничої/переддипломної практик (договори про співробітництво з 
відповідними підприємствами): 
– КП «Центр захисту тварин», м. Житомир (договір № 04-20/29-09 від 03.02.2020 р.);
– ФОП ветеринарна клініка «Велес», Київська обл., смт. Макарів (договір № 38-20/29-08 від 29.09.2020 р.);
– ФГ «Обрій», с. Великий Правутин, Хмельницька обл., Славутський р-н (договір № 63-20/29-09 від 29.09.2020 р.) 
тощо.
Проведення окремих аудиторних занять на ОП (лекції, лабораторні роботи) та підсумкова атестації випускників 
також відбуваються за участі роботодавців.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Проведення занять для здобувачів за участі професіоналів-практиків є загальною практикою: 
– 25.10.2019 р. Волківський І.А. – перший заст. нач. Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській 
обл., к.вет.н. (ОК «Вступ до фаху», лекція «Професіограма лікаря ветеринарної медицини»); 
– 21.02.2020 р. Дейнега А.С. – лікар–анестезіолог вет. центру «Алден-вет» (ОК «Ветеринарна фармакологія і 
токсикологія», лекція «Використання засобів для знеболення»);
– 25.02.2020 р. Євтух Б.С. – лікар вет. медицини, ТОВ «Українська генетична компанія» (ОК «Акушерство, 
гінекологія і біотехнологія відтворення», лаб. заняття «Методи штучного осіменіння тварин»);
– 03.03.2020 р. Іваницька В.М. – директор з питань селекційно-племінної роботи та відтворення с.-г. тварин, ТОВ 
«Українська генетична компанія» (ОК «Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення», лекція «Сучасні 
проблеми і методи селекційно-племінної роботи та відтворення с.-г. тварин»);
– 16.09.2020 р. Ревнівцев О.Б. – консультант ФАО (ООН), секція «Продовольча та сільськогосподарська організація» 
(ОК «Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин», лекція «Диференційна діагностика АЧС, КЧС та бешихи 
свиней».
Практика відповідає запитам здобувачів освіти, тому вона щороку покращується, а спектр обговорених тем – 
розширюється.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Професійному розвиткові викладачів університету сприяють «Положення про підвищення кваліфікації та 
стажування науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ» (прот. №7 вченої ради від 27.02.2020 р –
https://goo.su/2RvQ), «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього 
процесу Житомирського національного університету» (прот №1 вченої ради від 31.08.2015 р. – https://goo.su/3iC) та 
графік «Підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників в наукових установах Національної 
академії аграрних наук України на 2021 рік» (від 06.11.2020 р. – https://goo.su/3IC7).
Підвищення кваліфікації згідно вимог, в ЗВО України або за її межами, пройшли 100% викладачів ОП. В 2018-2020 
р.р. міжнародне стажування відбулось у 7 осіб, що забезпечують здобувачам ОП набуття фахових компетентностей:
– 2020 рік. Інститут Біології та Наук про Землю Поморської академії (Польща, Слупськ). Гарант ОП, проф. 
Гуральська С.В., проф. Кот Т.Ф.;
– 2019 рік. «Dairy Center Fischenzi Education Training Extension та Szkoleniu zorganizowane przez Zaklad Higieny 
Zywnosci Pochodzenia Zwierzecego PIWet-PIB» (Польща, Пулави). Проф. Соколюк В.М., доц. Лігоміна І.П.;
– 2018 р. Програма «Innovative technologies in Science and Education: «European experience», (Краків, Польща). Проф. 
Соколюк В.М., доценти Колеснік Н.Л., Дишкант О.В., Радзиховський М.Л.
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Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Різні види стимулювання виявляють можливості працівників університету, заохочують їх до якісного і 
продуктивного виконання своїх обов’язків. В університеті розроблено нормативні документи: «Положення про 
преміювання працівників ЖНАЕУ» (прот. №11 вченої ради від 02.07.2015 р.) – https://goo.su/3ic4, наказ №17 «Про 
виплати премій науково-педагогічним працівникам» (від 27.02.2020 р.) – https://goo.su/3ic5, «Положення про 
нагороди та почесні звання ЖНАЕУ» (прот. №11 вченої ради від 03.05.2017 р.) – https://goo.su/3zHn. За підготовку 
переможців Всеукраїнських студентських олімпіад грошову премію отримали Гуральська С.В., Котелевич В.А., 
Сокульський І.М., за отримання патенту – Радзиховський М.Л., Антонюк А.А.
За дослідження, визнані міжнародною академічною спільнотою і опубліковані у журналах, включених до 
наукометричних баз Scopus чи Web of Science, НПП заохочуються грошовою премією. Так, в 2019-2020 н.р. такі 
премії отримали Галатюк О.Є., Горальський Л.П., Гуральська С.В., Соколюк В.М., Сокульський І.М., Лігоміна І.П., 
Котелевич В.А., Фурман С.В., Фещенко Д.В., Дубова О.А., Згозінська О.А., Грищук Г.П., Радзиховський М.Л., Захарін 
В.В.
За сумлінну працю, внесок у розвиток університету та професіоналізм були нагороджені:
- Нагрудним знаком «Гордість ЖНАЕУ»: Галатюк О.Є., Горальський Л.П., Довгій Ю.Ю., Пінський О.В., Грищук Г.П., 
Лігоміна І.П.;
- грамотами та подяками: Ревунець А.С., Гуральська С.В., Кот Т.Ф., Заїка С.С., Карпюк В.В., Веремчук Я.Ю., Антонюк 
А.А., Гончаренко В.В.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Університет має розвинену інфраструктуру: 5 навчальних корпусів, 5 гуртожитків, бібліотека, кампусна комп’ютерна 
мережа з 36-ма точками бездротового доступу до інтернету, спортивні зали, пункти харчування тощо.
Цілі ОП «Ветеринарна медицина» реалізуються завдяки використанню здобувачами вищої освіти системи 
дистанційного навчання Moodle, сучасних комп’ютерних класів в корп. 2 та 5; навчально-наукової клініко-
діагностичної лабораторії та навчально-науково-виробничої клініки ветеринарної медицини (корп.5), а також – 
філій кафедр на галузевих підприємствах. Освітній процес повністю забезпечено навчально-методичною та 
науковою літературою на паперових та електронних носіях через фонд бібліотеки, репозитарій, веб-ресурси. В 
бібліотеці щорічно у відповідності до запитів кафедр здійснюється підписка на періодичні фахові видання (зокрема, 
«Здоров’я тварин і ліки», «Тваринництво та ветеринарія», «Ветеринара газета», «Ветеринарна практика», 
«Тваринництво України», «Сучасна ветеринарна медицина», «Український пасічник»).
Досягнення та здобутки світової академічної науки доступні завдяки ресурсам бібліотеки університету: зведений 
електронний каталог та електронна бібліотека – https://goo.su/3OJW; електронний архів – http://ir.znau.edu.ua/; 
віртуальна довідка «Запитай бібліотекаря» – https://goo.su/3OJX; онлайн-чат «Допомога онлайн» – 
https://goo.su/3Ojy.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Університет гарантує здобувачам вільний доступ до: методичного забезпечення освітніх компонентів, розміщених 
на платформі Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398/); науково-дослідних лабораторій; навчально-науково-
виробничої клініки ветеринарної медицини; баз практик. 
Навички наукової діяльності здобувачі отримують в гуртках фахового спрямування. Результати апробуються на 
конференціях, друкуються у щорічних факультетських збірниках («Наукові читання», «Матеріали науково-
практичних конференцій магістрів та бакалаврів»). Анонімне опитування студентів 2-5 курсів показало, що 
позитивну оцінку рівню організації заходів надають 80,9%, а залученості до них здобувачів – 81,4% респондентів.
Світові електронні ресурси доступні за посиланням (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/). 92,8% респондентів 
підтверджують, що впродовж навчання мали вільний доступ до інформаційних ресурсів ЗВО, 96,7% з них задоволені 
спілкуванням із працівниками бібліотеки.
Відділ соціально-гуманітарного розвитку організує роботу колективів художньої самодіяльності, в спортивному 
комплексі функціонує 12 секцій, що також розвиває особистість здобувачів та їх соціальні навички.
Виявлення інтересів здобувачів вищої освіти здійснюється за допомогою налагодженої роботи кураторів (31 з 42-х 
науково-педагогічних працівників факультету або 74%) та проведених ними очних та анонімних опитувань.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується згідно 
«Положення про соціально-психологічну службу ЖНАЕУ» (проєкт), https://goo.su/3ok2.
Забезпечують роботу соціально-психологічної служби працівники кафедри психології, які вчать студентів бути 
відкритими, ресурсними, розумітися на емоціях та поведінці. До Всесвітнього дня психічного здоров’я (09.10.2020 
р.) ними розпочато масштабне дослідження у сфері психології безпеки, проведене онлайн-опитування, відбувся 
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тренінг «Психологія благополуччя», в якому активну участь прийняли і здобувачі ОП «Ветеринарна медицина».
Університет створює безпечне освітнє середовище завдяки функціонуванню системи заходів, що відносяться до 
охорони праці, дотримання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки. Здобувачі вищої освіти перед 
початком лабораторних занять, проходженням навчальних та виробничої практик проходять обов’язкові 
інструктажі декількох видів. На території університету (факультету) налагоджена система охорони.
Навчальні та житлові приміщення ЗВО відповідають вимогами санітарних, будівельних норм та нормативним 
документам. Корпуси та гуртожитки знаходяться в належному санітарному стані, мають централізоване опалення та 
водопостачання, природне і штучне освітлення, систему протипожежної безпеки (https://goo.su/3oK2).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

В університеті існує комплексна інформаційна система для підтримки здобувачів вищої освіти. Зокрема, це 
інформування щодо змісту та переліку компонентів ОП, форм навчання, форм контролю, критеріїв оцінювання 
знань, можливості для вибору індивідуальної освітньої траєкторії.
Інформаційними ресурсами університету щодо освітнього процесу є он-лайн доступ до розкладу занять 
(http://rozklad.znau.edu.ua); графіки освітнього процесу (https://goo.su/39eA), система дистанційного навчання з 
використанням платформи Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398/).
Соціально-побутові потреби здобувачів задовольняються відділом соціального та гуманітарного розвитку 
(https://goo.su/3Okg). Сектор оздоровчо-фізкультурної та спортивної роботи (https://goo.su/3OkG) забезпечує 
фізичний та особистісний розвиток здобувачів завдяки потужній спортивній інфраструктурі університету та 
наявності тренерів-професіоналів. До послуг студентів – 2 зали для спортивних ігор, зали тренажерів і важкої 
атлетики, боротьби, боксу, настільного тенісу, футбольне поле із штучним покриття, комплекс відкритих спортивних 
майданчиків, шаховий клуб у гуртожитку. Загальнодоступними є розклади роботи спортивних секцій 
(https://goo.su/39dy – гирьовий спорт, легка атлетика, бадмінтон, футбол, баскетбол, волейбол, пауерліфтинг тощо) 
та творчих колективів (https://goo.su/3okH) – народний аматорський духовий оркестр та ансамбль барабанщиць, 
гурток естрадного співу, ансамбль музичних інструментів).
Під час опитувань здобувачі підтверджують доступність графіків освітнього процесу і розкладів (78% респондентів), 
літератури для навчання та саморозвитку (79%) та системи дистанційного навчання (93%), легкість взаємодії із 
співробітниками кафедр та деканатом факультету (81% та 66% відповідно).
Здобувач вищої освіти може звернутись до куратора, представника адміністрації або будь-якого викладача та 
співробітника факультету для отримання організаційної, інформаційної, освітньої підтримки.
Особливої соціальної підтримки на ОП «Ветеринарна медицина» потребують 36 здобувачів: 8 – на першому курсі, 
10 – на другому, 3 – на третьому, 5 – на четвертому і 10 – на п’ятому. Їх проблемами постійно опікується 
адміністрація факультету та куратори відповідних груп.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Реалізацію права на вищу освіту для таких здобувачів регламентує «Положення про порядок супроводу осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення» (прот. №4 вченої ради від 26.11.2019 р.), https://goo.su/3iOC.
Здобувач з особливими потребами може отримати інформацію щодо порядку звернень до адміністрації (відп. – 
співробітники деканату чи особа, призначена для супроводу), фізичну та консультативну допомогу під час 
знаходження на території ЗВО (відп. за супровід).
Для студентів з особливим потребами також передбачене використання мобільних технологій навчання 
(месенджери Telegram, Viber, дистанційна платформа Moodle тощо). Це дозволяє таким особам в повному обсязі 
отримати необхідну навчальну інформацію, представити виконані поточні та підсумкові завдання викладачу 
певного освітнього компоненту ОП.
Про виникнення необхідності щодо фізичного супроводу здобувач повідомляє адміністрацію ЗВО за телефоном 
(0412)-22-44-77 або за електронною адресою znau_dilovod@i.ua, з наголошенням на обсязі потрібної допомоги.
Супровід (на безоплатній основі, із дотриманням етики взаємовідносин) надають працівники служби охорони, 
черговий викладач, інша призначена особа після ознайомлення останніх з обсягом послуг та особливостями потреб.
На 2-5 курсах спеціальності навчаються 9 осіб з особливими потребами (троє – із проблемами опорно-рухового 
апарату), які за офіційною допомогою щодо супроводу не звертались.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

В ЗВО існує чітка політика і процедура врегулювання конфліктних ситуацій згідно:
– наказу щодо Комісії з оцінки корупційних ризиків (№261 від 28.12.2019 р.), https://goo.su/3OO3;
– «Положення про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників 
освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями в ЖНАЕУ» (прот.№7 вченої ради від 27.02.2020 
р.), https://goo.su/2q53;
– «Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції» (прот.№1 вченої ради від 
19.08.2020 р.), https://goo.su/3oo4.
В документах описані дії осіб в разі виникнення різних видів конфліктів інтересів (дискримінації, утиску, випадків 
корупції тощо). Для повідомлення про подібні ситуації можна:
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– безпосередньо звернутися до ректора чи декана відповідного факультету (усно, письмово);
– покласти написану скаргу в «Скриньку довіри» (центральний корпус ЗВО, приміщення факультетів);
– за наявності серйозної небезпеки зателефонувати до органів охорони правопорядку (за номерами 102, 112).
Національним агентством з питання запобігання корупції спільно з громадським проектом «Prometheus» 
впроваджено безкоштовний онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики». У вересні 2018 
р. доц. Ревунець А.С. (декан факультету), доц. Грищук Г.П. (зав. кафедри акушерства і хірургії, випускової для ОП), 
доценти Пінський О. В., Захарін В.В., Карпюк В.В., ст. викладач Веремчук Я.Ю. отримали сертифікати щодо 
засвоєння даного курсу.
На запобігання корупції у ході підсумкових атестацій направлені заходи, що забезпечують прозорість та 
об’єктивність оцінювання здобувачів. Відповідно до «Положення про порядок створення та організації роботи 
екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ» (прот.№8 вченої ради від 27.03.2019 р., https://goo.su/3Okh) проводиться захист 
кваліфікаційних робіт. Процедура оскарження результатів підсумкового контролю, принципи формування рейтингу 
успішності відображені у «Положенні про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів» (проект, 
розроблено в 2020 р., https://goo.su/3oki) та документі «Порядок формування рейтингу успішності студентів в 
ЖНАЕУ для призначення академічних стипендій» (прот.№11 вченої ради від 26.06.2018 р., https://goo.su/3OKi).
Серед здобувачів вищої освіти деканом, гарантом ОП, завідувачами кафедр, представниками органів студентського 
самоврядування та первинної профспілкової організації студентів проводяться роз’яснювальні бесіди, спрямовані на 
запобігання можливим проявам корупції, дискримінації та сексуальним домаганням. Для повідомлень про такі 
випадки або пов’язані з ними правопорушення проводиться анонімне анкетування здобувачів ОП.
Заяв і скарг щодо конфліктних ситуацій впродовж періоду реалізації ОП «Ветеринарна медицина» зареєстровано не 
було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Регулювання процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП «Ветеринарна 
медицина» відбувається згідно «Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми в 
ЖНАЕУ» (прот. №7 вченої ради від 27.02.2020 року) – https://goo.su/3zgb, «Положення про внутрішню систему 
забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» (прот. № 6 вченої ради від 28.12.2016 р.) – https://goo.su/3IbY та 
«Положення про навчально-науковий центр забезпечення якості освіти», (прот. № 5 вченої ради від 26.12.2019 р.) 
https://goo.su/3IZ7.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перегляд ОП здійснюється на підставі зауважень і побажань, висловлених роботодавцями на засіданні Громадської 
ради роботодавців з підготовки фахівців ветеринарної медицини або пропозицій, внесених від інших груп 
стейкхолдерів. Запропоновані зміни розглядаються на розширеному засіданні випускової кафедри, за участі 
представників студентського самоврядування. Надалі відбувається корегування освітньої програми та інших 
документів, їх подання на вчену раду факультету та затвердження на вченій раді університету.
Першу ОП, розроблену та подану на ліцензування в 2016 році, введено в дію з 01.09.2017 року. Перші зміни в неї, 
згідно зауважень роботодавців, було внесено в жовтні 2017 року. Зауваження стосувались необхідності наведення 
схеми, яка б вказувала на послідовність вивчення тих чи інших компонент ОП і демонструвала ефективну, логічну 
етапність здобуття фахової освіти. Цей документ затверджено на вченій раді ЗВО в грудні 2017 р. Оновлена ОП 
вступила в дію 01.09.2018 р. 
Наприкінці 2018-2019 н.р., з огляду на затвердження «Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 211 
«Ветеринарна медицина», освітню програму знов було переглянуто та оновлено. Третій варіант ОП почав діяти в 
2019-2020 н.р.
Останній перегляд ОП розпочався в лютому 2020 р. На розширеному засіданні випускової кафедри ряд фахівців 
спеціальності, науково-педагогічні працівники, задіяні на програмі, представники студентського самоврядування 
факультету ветеринарної медицини висловили наступні рекомендації:
– необхідність відповідності програми компетентностям «1-го дня» щодо знань випускників спеціальності, які 
сформульовані Міжнародним епізоотичним бюро (професори Галатюк О.Є., Соколюк В.М., доц. Фурман С.В., Орлюк 
С.В., Нікітін О.А.)
– потреба оновлення переліку вибіркових компонент для покращання індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів 
(проф. Гуральська С.В., доценти Карпюк В.В., Ревунець А.С.);
– зміна тематичного наповнення контенту дисциплін з обов’язковим корегуванням методів поточного контролю 
знань (проф. Кот Т.Ф., доценти Грищук Г.П., Солодка Л.О.; Сокульський І.М.);
– створення програмних документів, з яких здобувач освіти отримає вичерпну інформацію щодо складових та 
критеріїв оцінювання його знань (Паляничка Д.І., Мошківський В. І).
Оновлену ОП затверджено на вченій раді ЗВО 24 червня 2020 року.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП
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Члени проєктної групи, колектив випускової кафедри постійно враховують позицію здобувачів щодо перебігу 
освітнього процесу завдяки взаємодії представників студентського самоврядування із викладачами та керівництвом 
ЗВО (участь в засіданнях вченої ради факультету, розширених засіданнях кафедри акушерства і хірургії). 
Інформацію щодо реакції здобувачів на якість реалізації освітньої програми отримують і із анкетувань студентів 
(останнє – листопад 2020 р., взяли участь 183 особи).
За результатами анкетування встановили, що більшість респондентів задоволені навчанням за обраною ОП і 
вважають, що її зміст у майбутньому дозволить їм стати фахівцями галузі. З відповідей на питання «Використання 
сучасних педагогічних методів», «Організація заходів професійної діяльності» 43% здобувачів бажають збільшення 
кількості навчальних дискусій, проведення ділових ігор та майстер-класів з дисциплін циклу професійної 
підготовки. Тому з 2-го семестру поточного навчального року, на позааудиторних заняттях, відведених на 
консультації за «Положенням про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників» буде проведено 
майстер-класи («Оперативна хірургія, топографічна анатомія», «Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної 
хімії») та ділові ігри («Ветеринарна мікробіологія та імунологія», «Ветеринарна фармакологія і токсикологія»).

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Студентське самоврядування бере участь у процедурі внутрішнього забезпечення якості ОП відповідно до 
«Положення про студентське самоврядування в ЖНАЕУ» (прот. №1 конференції студентів університету від 
04.04.2017 р.), https://goo.su/3Nz1.
Представники студентського самоврядування та більшість здобувачів ОП «Ветеринарна медицина» залучені до 
процесу корегування освітніх програм. Свої пропозиції (зміни в розділах «Вибіркові компоненти» навчального 
плану, «Тематичний план навчальної дисципліни» силабусу чи робочої програми) вони висувають під час 
розширених засідань випускової кафедри акушерства і хірургії, засідань вченої ради факультету та анонімних 
анкетувань, які раніше проводились в паперовій формі, а останнім часом – он-лайн. Членами вченої ради 
факультету є Паляничка Д.І, Маюк О.С., Мошківський В.І. (студенти 5-го курсу) та Буднік Т.С. (аспірант 2-го року 
навчання).
Результати опитувань здобувачів 2-5 курсів (183 студента) та 25 здобувачів випускного курсу свідчать:
– 86% респондентів вважають освітню програму актуальною;
– більшість випускників програми стверджують, що впродовж навчання викладачі, задіяні на ОП, цікавились їх 
думкою щодо якості викладання та змісту дисциплін;
– для 92,9% важливим є розуміння цілей та очікуваних результатів від вивчення дисциплін.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Керівники галузевих підприємств є стейкхолдерами ОП і, в перспективі, реальними роботодавцями для здобувачів 
вищої освіти другого (магістерського) рівня. В ЗВО в травні 2015 р. створено Громадську раду з питань підготовки 
фахівців з ветеринарної медицини згідно з міжнародними та національними стандартами освіти та вимогами 
роботодавців у складі:
– Волківський І.А., перший заст. нач. головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській обл., к.вет.н. 
(голова ради);
– Лігута О.М., нач. районного управління вет. медицини в Житомирській обл. (заст. голови);
– Орлюк С.В., директор ЦВМ «Айболіт» (м. Бердичів);
– Галайба А.Б., директор Житомирської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
– Тимчук В.С. – нач. районного управління вет. медицини в Житомирській обл.;
– доц. Сокульський І.М. (голова профбюро факультету);
– доц. Згозінська О.А. (секретар ради).
На засіданнях ради обговорюються питання щодо якості ОП, розробленої для підготовки лікарів ветеринарної 
медицини (протоколи №1 від 06.10.2017 р., №1 від 07.12.2018 р., №2 від 15.03.2019 р., №3 від 11.04.2019 р.; №2 від 
10.04.2020 р.), які стосуються:
– оптимізації послідовності вивчення компонент ОП;
– збільшення кількості індивідуальних тренінгів під час лабораторних занять;
– розширення переліку баз виробничої практики;
– участі роботодавців в освітньому процесі;
– введення нових дисциплін для вивчення певних груп тварин.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Випускники факультету ветеринарної медицини працюють в різних регіонах України з 1992 року (підрозділи 
управлінь Держпродспоживслужби, лікарні та лабораторії ветеринарної медицини, підприємства різної форми 
власності переважно в Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Волинській, Рівненській областях).
Ще в 1998 р., за ініціативи декана факультету, проф. Калиновського Г.М., створено Раду випускників факультету. В 
2020 р. її перейменовано на «Асоціацію випускників». Робота даної громадської організації, має відбуватись згідно 
проєкту «Положення про асоціацію випускників Поліського національного університету», виставленого для 
обговорення – https://goo.su/3nz2.
Інформація щодо кар’єрного шляху надається випускниками добровільно, за запитами членів асоціації. 
Загальнодоступна група «Факультет ветеринарної медицини Поліського національного університету» в мережі 
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Фейсбук налічує 2 тис. членів. 58% з них є випускниками факультету, які за останні 30 років отримали фах лікаря 
ветеринарної медицини. Більша частина з них працює або в державних і галузевих установах ветеринарної 
медицини, або в приватних клініках та комерційних підприємствах. Тому саме ці випускники, як фахівці галузі, 
виступають стейкхолдерами ОП, організаторами виробничої та переддипломної практик для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості даної освітньої програми, проведене відповідними 
структурами ЗВО, виявило недоліки в змісті та реалізації певних ланок програми і сприяло їх усуненню. Так, було 
змінено:
– формулювання програмних результатів навчання ОП (переглянуто зміст розділу 5 «Нормативний зміст 
підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання», внесено уточнення в текст 
7-ми результатів навчання);
– текст розділу 7 «Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» і потребу його 
редагування (приведені у відповідність до існуючих норм підрозділи «Щорічне оцінювання здобувачів вищої 
освіти», «Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», «Наявність необхідних 
ресурсів для організації освітнього процесу»);
– систему інформування здобувачів освіти (розроблено силабуси, експлікації для освітніх компонентів (ОК), 
«Каталог вибіркових дисциплін» задля пояснення змісту, видів робіт та критеріїв оцінювання ОК програми, 
документи розміщено на сайті ЗВО);
– деякі аспекти вибору індивідуальної освітньої траєкторії здобувача (оновлено зміст циклу вибіркових дисциплін 
навчального плану згідно побажань здобувачів, вибір дисциплін семестру обмежено лише кількістю кредитів, а не 
напрямком навчання);
– рівень спілкування фахівців галузі із здобувачами освіти, інформування останніх стосовно реалізації сучасних 
технологій в тваринницьких господарствах, державних лабораторіях, приватних підприємствах країни (з 2019-2020 
н.р. розпочато залучення спеціалістів-практиків до аудиторних занять);
– методику встановлення якості курсових, кваліфікаційних робіт здобувачів, певних видів праць науково-
педагогічних працівників, задіяних на ОП (в ЗВО, шляхом постійної реалізації різноманітних заходів, створено 
середовище, в якому будь-які види плагіату є неприпустимими. Нині всі авторські тексти, що мають відношення до 
даної ОП, проходять перевірку на академічну доброчесність шляхом використання сертифікованих програм).

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація ОП «Ветеринарна медицина» проводиться вперше. Щодо зауважень та пропозицій попередніх 
акредитацій ОП, які проходили в університеті, то вживаються відповідні заходи.
Забезпечується інформування студентів щодо змісту основних положень університету, що визначають базові права 
та обов’язки здобувачів вищої освіти як ключових стейкхолдерів реалізації ОПП. Здійснюється вивчення та 
запровадження кращих практик залучення роботодавців до перегляду цілей та змісту ОПП.
На підставі дослідження та запровадження кращих практик визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті, в контексті завершення формування політики розвитку soft skills здобувачів вищої освіти, 
розроблено та затверджено відповідні положення.
Створено окремий підрозділ соціально-психологічної служби для здобувачів вищої освіти.
Розроблено та оприлюднено на офіційному веб-сайті нормативні документи, що регулюють процедури вирішення 
конфліктних ситуацій щодо розгляду повідомлень про сексуальні домагання, дискримінацію та корупцію.
Створено навчально-науковий центр забезпечення якості освіти, що забезпечує весь цикл внутрішнього 
забезпечення якості освітнього процесу у ЗВО.
Нині здійснюється структурний, контентний та технологічний апгрейд офіційного сайту університету, що 
обумовлено трансформаційними процедурами університету, перейменуванням у Поліський національний 
університет, а також прагненням досягти стандартів «дружнього» до студентства та інших стейкхолдерів інтерфейсу 
сайту.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Покращанню якості програми сприяє фахово-громадська діяльність задіяних викладачів. Доц. Фурман С.В. – член 
ГО «Фундація жінок-пасічників», робочої групи з питань розвитку бджільництва при Міністерстві розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства. Проф. Галатюк О.Є. керує ГО «Клуб професійних пасічників 
Житомирщини», доц. Рибачук Ж.В., Бегас В.Л., Романишина Т.О. – учасники всіх заходів даної організації. 
Внаслідок обговорення із членами зазначених об’єднань актуальних проблем безпечності та якості продуктів 
бджільництва, лікування і профілактики хвороб бджіл відповідні питання внесено до контенту дисциплін 
«Ветеринарно-санітарна експертиза», «Особливості діагностики та профілактики інфекційних хвороб бджіл та риб».
Обговорення питань про реальні причини спалахів небезпечних хвороб та організацію сучасних карантинних 
заходів при них доц. Пінським О.В. з членами колегії Головного управління Держпродспоживслужби в 
Житомирській області та профільними фахівцями Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при 
облдержадміністрації дозволило внести їх до тематичних планів дисциплін «Епізоотологія та інфекційні хвороби 
тварин», «Менеджмент здоровʼя тварин».
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Участь професорів Горальського Л.П., Гуральської С.В., доц. Колесник Н.Л. в роботі наукового товариства анатомів, 
гістологів, ембріологів та топографоанатомів України сприяла формуванню тем щодо імуногістохімічних 
досліджень в контенті дисциплін «Цитологія, гістологія, ембріологія», «Гістологічна діагностика».

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Розподіл відповідальності між структурними підрозділами університету регламентує «Положення про внутрішню 
систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» (прот. №6 вченої ради від 28.12.2016 р.) https://goo.su/3IbY.
Внутрішнє забезпечення якості освіти в університеті являє собою взаємодію між наступними структуриними 
підрозділами: 
загальноуніверситетським (ректорат, Вчена рада університету) – визначається місія університету, впроваджується 
політика якості, розробляються загальні процедури забезпечення якості освітнього процесу. Контроль процесів 
якості освіти здійснює навчально-науковий центр забезпечення якості освіти університету  (ННЦ);
факультетським (деканат, вчена рада факультету, навчально-методична комісія факультету) – забезпечується якість 
освітнього процесу;
кафедральним (гаранти ОП, проєктна група ОП, науково-педагогічні працівники кафедри, куратори академічних 
груп, стейкхолдери) – здійснюється розроблення ОП, навчальних планів, оцінюється ступінь відповідності 
кадрового складу, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.
ОП розробляється проектною групою. Навчальні плани розробляють робочі групи (декан факультету або його 
заступник, гарант, завідувач випускової кафедри). Контроль за виконанням навчального плану здійснює навчально-
науковим центром організації освітнього процесу університету (ННЦ).
Контроль за реалізацією індивідуальних навчальних планів здійснюють декан факультету та випускова кафедра.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Регулювання прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу в університеті здійснюється відповідними 
документами:
Статуту Поліського національного університету
Положення про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ 
Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ 
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ
Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у ЖНАЕУ
Положення про дистанційне навчання в ЖНАЕУ 
Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у ЖНАЕУ 
Положення про силабус
Положення про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ 
Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ 
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ 
Положення про студентське самоврядування в ЖНАЕУ
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ
Положення про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом учасників освітнього 
процесу, дискримінацією та сексуальним домаганням у ЖНАЕУ
Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів
Положення про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти
Уся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті 
університету у розділі Публічна інформація (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Проєкт ОПП Ветеринарна медицина розміщений на сайті університеті у розділі Публічна інформація у темі 
Громадське обговорення за посиланням: https://goo.su/42CB

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти Ветеринарна медицина представлена за посиланням: 
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/osvitniy-process-vet-mediciny

11. Перспективи подальшого розвитку ОП
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Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами освітньої програми є:
- результати навчання та обсяг більшості освітніх компонент відповідають освітнім програмам НУБіП України, 
ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького, Харківській ДЗВА та зарубіжних ЗВО (Естонський університет природничих наук, 
Університет ветеринарної медицини та фармакології Кошице, Вроцлавський природничий університет);
- освітній процес здійснюють кваліфіковані викладачі: 27,5% докторів та 72,5% кандидатів наук. За останні п’ять 
років 59% оприлюднили результати досліджень у виданнях наукометричних баз Scopus та Web of Science, 43% 
отримали патенти, 84% підготували монографії та навчальні посібники;
- робота в навчально-науково-виробничій клініці надає здобувачам можливість працювати з різними видами 
тварин, закріплювати набуті теоретичні та практичні знання;
- залучення досвідчених керівників підприємств галузі та спеціалістів-практиків до аудиторних занять;
- можливість вивчення новітніх галузевих технологій у здобувачів є за рахунок організації практики в господарствах 
Німеччини, Данії тощо та організації дуального навчання на провідних підприємствах України;
- здобувачі освіти залучаються до науково-дослідної роботи, результати їх досліджень оприлюднюються у 
матеріалах щорічних факультетських конференцій (11 випусків збірнику «Наукові здобутки студентської молоді у 
ветеринарії»);
- перевірка дотримання академічної доброчесності за використання сертифікованих програм здійснюється для всіх 
авторських текстів. Оригінальність більшості кваліфікаційних робіт здобувачів ОП «Ветеринарна медицина» 
складала 80-98% (дані 2020 р.).

Слабкі сторони, наявні в програмі:
- прогрес у галузі (поява малоінвазивних методів досліджень, оновлення лікувальних та діагностичних протоколів) 
потребує відповідного оснащення навчальних лабораторій факультету;
- склад Громадської ради роботодавців при Поліському національному університеті з підготовки фахівців 
ветеринарної медицини доцільно розширити шляхом введення до неї керівників господарств (деталізація спектру 
потреб галузевих підприємств);
- доцільно розвивати залучення здобувачів освіти до навчання шляхом дослідження та оприлюднення результатів їх 
науково-дослідної роботи через участь у Всеукраїнських/Міжнародних студентських конференціях.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Для розвитку освітньої програми будуть здійснені наступні кроки:
- сучасна комплектація навчально-наукової клініко-діагностичної лабораторії, що дозволить ознайомлювати 
здобувачів із фаховими технологіями і стане кластером клінічних досліджень для студентів, лікарів-практиків та 
науково-педагогічних працівників спеціальності;
- матеріально-технічну базу, яка використовується для реалізації ОП, буде покращено шляхом створення нових 
відділів в складі навчально-наукової клініко-діагностичної лабораторії (морфологічна та мікробіологічна 
лабораторії), придбання приладів для ультразвукового дослідження, програмного забезпечення для наукових робіт 
тощо;
- вбачається за необхідне розширити співпрацю із Держпродспоживслужбою області, що дасть змогу значно більше 
залучати роботодавців-практиків до реалізації освітнього процесу (проведення аудиторних занять, присвячених 
проблемам і успіхам ветеринарної медицини, семінарів, тренінгів тощо);
- певні розділи існуючого контенту освітніх компонентів програми доцільно відредагувати і удосконалити 
(додавання до різних видів методичних матеріалів результатів власних та новітніх галузевих наукових досліджень, 
відео- та аудіоматеріалів, розширення видів кваліфікаційних тестів різного типу складності для перевірки знань в 
режимі он-лайн);
- реформування підходів до практичної підготовки здобувачів доцільно здійснювати за рахунок підписання 
додаткових угод з успішними приватними клініками та сучасними лабораторіями ветеринарної медицини, 
розширенням співпраці з іноземними підприємствами та випускниками, що працюють за фахом, поєднанням 
навчання та професійної діяльності за спеціальністю внаслідок розширення кола здобувачів, бажаючих 
скористатись можливостями дуальної освіти;
- до практичної наукової діяльності з відповідних напрямків фаху (гістологія, інфекційна патологія, хірургія, 
терапія, особливості життєдіяльності дрібних, екзотичних тварин тощо) студенти будуть доєднуватись з початку 
навчання, шляхом організації тематичних та міжкафедральних круглих столів, конкурсів з дисциплін, проведення 
вебінарів та клінічних майстер-класів.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.
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Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Скидан Олег Васильович

Дата: 03.02.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Внутрішні хвороби 
тварин

навчальна 
дисципліна

Силабус_Внутрішн
і_хвороби_тварин.

pdf

QfXDPceQsBaQLkZI
ycaQpVpgT7mxrqjJ7

EZTp0jv0Pk=

Тварини мультиферми; 
Фіксаційні станки; Таблиці, 
плакати, стенди; Сухі та вологі 
препарати; Тонометри – 4 од.; 
Фонендоскопи – 5 од.; 
Термометри – 5 од.; Перкусійні 
молоточки – 8 од.; Плесиметри – 
8 од.; Зонди: ЗМУ- 7 од., Хохлова 
– 2 од.; Прибор ПУДС – 1 од.; 
Центрифуги: МЦ8 – 1 од.; ОПНЗ 
– 1 од.; Опромінювачі: ОКР – 1 од., 
ОПК 3- 1 од., УФО – 1 од.; Прибор 
САГ – 1 од.; Рентген апарат – 1 
од.; УЗД SD4 -400 PLAS – 1 од.; 
Таблеткодавач – 2 од.; 
Комп’ютер. Intel Pentium G 3260, 
3.30GHz, Ram 4 Gb, HDD 500Gb – 
12 од..; Мультимедійна 
установка Aser – 1 од.; 
Мультимедійна установка 
Optoma S 310e – 1 од.; Екран для 
мультимедії – 1 од.; Набір 
хімічного посуду (скляні стакани, 
пластикові стакани, пробірки, 
лійки, предметні скельця, 
накривні скельця, кювети для 
фарбування).

Курсова робота 
Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин

курсова робота 
(проект)

Метод_реком_курс
_роб_Епізоотологі
я_та_інфекційні_х
вороби_тварин.pdf

UT6P13F0fBLzxOlYzi
IMqnL11h95oElqchyl

NdjzRHg=

Мультимедійна установка Epson 
– 1 од. Екран для мультимедії – 1 
од.; Набір різних видів вакцин та 
специфічних сироваток; 
Інструкції з ветеринарної 
звітності; Формові бланки 
державної статистичної 
звітності різних установ 
ветеринарної медицини.

Курсова робота 
Загальна та 
спеціальна хірургія

курсова робота 
(проект)

Метод_реком_курс
_роб_Загальна_та
_спеціальна_хірург

ія.pdf

/1hMCYzkb/vUI1A2s
cv7x97REW/Y/sgCD

w78FewSf+w=

Мультимедійна установка Epson 
– 1 од. Екран для мультимедії – 1 
од.; Тварини навчально-
виробничо-наукової клініки 
ветеринарної медицини та 
навчальної лабораторії 
тваринництва; Опромінювач 
ОРК – 1 од.; Операційна лампа – 1 
од.; Станок фіксаційний – 2 од.; 
Стіл маніпуляційний – 3 од.; 
Стіл операційний – 3 од.; 
Стерилізатор ГП-20 – 1 од.; 
Автоклав- стерилізатор – 1 од.; 
Великий хірургічний набір 
інструментів– 1 од.; Середній 
хірургічний набор інструментів 
– 1 од.; Бікс великий – 1 од.; Бікс 
малий – 2 од.

Курсова робота 
Патологічна анатомія 
та судова ветеринарія

курсова робота 
(проект)

Метод_реком_курс
_роб_Патологічна
_анатомія_та_су
дова_ветеринарія.

pdf

JKxR9MhfpBaJrV1A
KjVOlIqMlWVX2Vhu

bUmWw4k9M+I=

Мультимедійна установка Epson 
– 1 од. Екран для мультимедії – 1 
од.; Набір патологоанатомічних 
інструментів; Мікроскоп з 
вмонтованою камерою-Micros 
Austria MC 50, АС 230V, 50-60 Hz, 
Digital camera CAM V200 – 1 од.; 
Мікроскоп МБС-10 – 1 од.; 
Мікроскопи бінокулярний Біолам 
Ломо – 8 од.; Аквадистилятор 
ДЕ 4-2 – 1 од.; секційний стіл – 1 
од.; реактиви та дезінфікуючі 



засоби; Електронні ваги – 
JADEVER SNUG-II-150 – 1од.; 
Термостат ТС-1/80 – 2 од.

Курсова робота 
Внутрішні хвороби 
тварин

курсова робота 
(проект)

Метод_реком_курс
_роб_Внутрішні_ 

хвороби_тварин.pd
f

26G50F4dx/VP+qhX
0EOzri2XPLWgtaG9

4gEv1gElG5c=

Мультимедійна установка Epson 
– 1 од. Екран для мультимедії – 1 
од.

Курсова робота 
Акушерство, 
гінекологія і 
біотехнологія 
відтворення

курсова робота 
(проект)

Метод_реком_курс
_роб_Акушерство

_ 
гінекологія_і_біоте
хнологія_відтворен

ня.pdf

C4OkdnhxxIvxkiAaY
Aiq10qrobv7sFJ92+ct

Q4z8U2o=

Мультимедійна установка Epson 
– 1 од. Екран для мультимедії – 1 
од. 

Акушерство, 
гінекологія і 
біотехнологія 
відтворення

навчальна 
дисципліна

Силабус_Акушерст
во,_гiнекологiя_і_бi
отехнологiя_вiдтв

орення.pdf

2VEVkNhYT6ZGEW
D6kA1u9+smcxFFtT
Ds74v9KX0GGyA=

Мультимедійне обладнання Acer 
– 1 од.; Екран для мультимедії – 1 
од.; Телевізор Vidimax – 1 од.; 
Колекція вологих та сухих 
препаратів (30 шт.); Фантоми – 
1 од.; Набір акушерських 
інструментів – 2 од.; Мікроскоп 
бінокуляр XSP-128B – 1 од.; 
Мікроскоп С-11 – 1 од.; 
Освітлювач ОІ-19 – 1 од.; Піхвові
зеркала – 2 од., Фотоколориметр 
КФК-4 – 1 од.; Центрифуга СМ-50 
– 1 од. Тварини мультиферми 
навчальної лабораторії тварин.

Курсова робота 
Паразитологія та 
інвазійні хвороби 
тварин

курсова робота 
(проект)

Метод_реком_курс
_роб_Паразитолог
ія_та_інвазійні_хв
ороби_тварин.pdf

xG6ET9vbwVYcbU9z
ozp3BsXcEIwFphac1

tJTHxzcwbM=

Мультимедійна установка Epson 
– 1 од. Екран для мультимедії – 1 
од.; Мікроскоп біолог. бінокул. XS 
5520 – 1 од.; Набір 
лабораторного і хімічного 
посуду; Набір лабораторних 
інструментів.

Навчальна практика
Вступ до фаху

практика Роб_прог_навч_пр
ак_Вступ_ 
до_фаху.pdf

6m0sBLBd1EZR61+P
qqgFmXDje9lhsnGf9i

iK1NzLKpc=

Тварини мультиферми 
навчальної лабораторії 
тваринництва; Станки 
фіксаційні – 4 од.; Розчини для 
дезінфекцій; Мультимедійна 
установка Acer – 1 од. Екран для 
мультимедії – 1 од.

Навчальна практика 
Анатомія свійських 
тварин

практика Роб_прог_навч_пр
ак_Анатомія_свійс

ьких_тварин.pdf

y6SUXSXn5f4AajPza
uPCspy/V8Gqzh5mk

nsslXqYdm4=

Тварини мультиферми 
навчальної лабораторії 
тваринництва; Скелети 
свійських тварин; 
Патологоанатомічний набір: 
ножиці кишкові та реберні – 2 
од.; скальпелі – 3 од.; пінцети 
анатомічні та хірургічні – 4 од.; 
секційний молоток-сокирка – 1 
од.; пила листова – 1 од.; 
Анатомічний столик – 2 од. 
Мультимедійний проектор Epson 
EB-S92 – 1 од. Екран для 
мультимедії – 1 од.

Навчальна практика 
Ветеринарна 
фармакологія і 
токсикологія

практика Роб_прог_навч_пр
ак_Вет_фармакол
огія_і_токсикологі

я.pdf

BjlyZB2vSPzbUgisRC
S+mTUXU+iD9mCb

39qnZjLD9Ew=

Мультимедійне обладнання 
BENQ – 1 од.; Екран для 
мультимедії – 1 од.; Шафи з 
муляжами фармакологічних 
препаратів – 6 од.; Мазеві 
основи, лікарські речовини 
(фенбендазол, натрію 
гідрокарбонат); Електрична 
плита – 1 од.; Книжка-плакат – 1 
од.; Ваги ручні аптечні – 9 од.; 
Ваги електронні настільні – 3 
од.; Ступки із пестиками – 8 од.; 
Термоколби.

Навчальна практика 
Гігієна тварин

практика Роб_прог_навч_пр
ак_Гігієна_тварин

.pdf

UicoYCtcryHdRwCJ
NkWHBo5OkGLbmn
wXh6uQW0g6aL4=

Приміщення та тварини 
мультиферми навчальної 
лабораторії тваринництва; 
Барограф – 1 од.; Барометр-
анероид – 1 од.; Люксметр Ю-116 



– 3 од.; Люксметр Ю-16 – 1 од.; 
Анемометр – 2 од; Психометр – 1 
од.; Опромінювач НСП-21 – 1 од.; 
Ваги технічні – 1 од.; Набір 
хімічного посуду та реактивів; 
Стенд приладів – 1 од.; 
Кататермометр – 1 од.; рН-
метр; – 1 од.; Дозиметр СРП-88Н 
– 1 од.; Термометр ТМ-1 – 1 од.; 
Термометр ТМ-5 – 1 од.; 
Термограф універсальний – 1 од.; 
Газоаналізатор УГ-2 – 1 од.; 
Апарат Кротова – 1 од.; 
Ультрафіометр УФМ-5 – 1 од.; 
Макети приміщень для 
утримання тварин різних видів – 
6 од.

Навчальна практика 
Основи розведення 
тварин

практика Роб_прог_навч_пр
ак_Основи_розведе

ння_тварин.pdf

hvu7K3xKx9F200nh
2Im72j3t8MmBZEvT

YrAI3Q8wK34=

Тварини мультиферми 
навчальної лабораторії 
тваринництва; Вимірювальні 
прилади (мірна палиця, мірний 
циркуль, мірна стрічка, 
кутиметр); РН – Ecomilc Bond – 
1 од; Молокомір – 1 од;  
Персональний комп’ютер – 3 од; 
Держплемкниги великої рогатої 
худоби, свиней, овець та 
каталоги плідників.

Навчальна практика 
Годівля тварин

практика Роб_прог_навч_пр
ак_Годівля_твари

н.pdf

4r3mShKv17SjwagA/
Mce/kPLPSWnD5TFi

XCNa+GKCSg=

Тварини мультиферми 
навчальної лабораторії 
тваринництва; Станок для 
фіксації тварин – 1 од; Мотузки 
для фіксації тварин – 5 од.; РН – 
Ecomilc Bond – 1 од.; Дезрозчин; 
Набір хімічного посуду та 
реактивів.

Навчальна практика 
Ветеринарна 
мікробіологія та 
імунологія

практика Роб_прог_навч_пр
ак_Ветеринарна_

мікробіологія_та_і
мунологія.pdf

nmRNgobmFSB+3eJ
d5Pl1+hWILKqcNc1
MbDVNK+wXxR4=

Скляний, пластиковий та 
фарфоровий лабораторний посуд 
різних видів; Товарні поживні 
середовища різних типів; Спирт, 
ацетон, спиртово-ефірна суміш, 
розчин Люголя, кислоти, 3% 
розчин КОН, розчини пероксиду 
водню, імерсійне масло, агар-
агар, фізіологічний розчин; 
Шприци, пальники, пінцети, 
шпателі Дригальського, ножиці; 
Мікробіологічні столики, 
предметні і покривні скельця, 
кювети, містки, одноразові та 
багаторазові бактеріологічні 
голки та петлі; Фільтрувальний 
папір; Промивалки з водою; 
Ватно-марлеві корки, папір, 
фольга; Індикаторні папірці для 
визначення кислотності 
середовищ та біохімічних 
досліджень; Диски для 
визначення 
антибіотикочутливості; 
Мікроскопи, сушильна шафа, 
термостат, плитки, електронні 
ваги.

Навчальна практика 
Клінічна діагностика 
хвороб тварин

практика Роб_прог_навч_пр
ак_Клінічна_ 

діагностика_хворо
б_тварин.pdf

4E7yRMd5kqDnYxiif
tWc2Jy1ZPrwvPiDHk

iGYP6X1R0=

Тварини мультиферми 
навчальної лабораторії 
тваринництва; Фіксаційні 
станки, таблиці, плакати, 
стенди для навчальної практики; 
Тонометри – 4 од.; Фонендоскопи 
– 5 од.; Термометри – 5 од.; 
Перкусійні молоточки – 8 од.; 
Плесиметри – 8 од.; Зонди: ЗМУ- 
7 од.; Прибор ПУДС – 1 од.; 
Центрифуги – 2 од.; Рентген 
апарат – 1 од.; УЗД SD4 -400 
PLAS – 1 од.; Мультимедійна 
установка Optoma S 310e – 1 од.; 



Набір хімічного посуду (скляні 
стакани, пластикові стакани, 
пробірки, лійки, предметні 
скельця, накривні скельця, 
кювети для фарбування). 

Навчальна практика  
Оперативна хірургія, 
топографічна 
анатомія

практика Роб_прог_навч_пр
ак_Оперативна_хі
рургія_топографіч

на_анатомія.pdf

jw3CJOQ3PwvTGuq
F1hPtln1zw9WYWBt

kNPBVaMkq/P4=

Тварини мультиферми 
навчальної лабораторії 
тваринництва; Таблиці, 
плакати, стенди, повали та 
фіксаційні вірьовки для 
навчальної практики. Тварини 
навчальної ферми.
Опромінювач УФО-2 – 1 од.; 
Опромінювач ОРК – 1 од.; 
Операційна лампа – 1 од.; Станок 
фіксаційний – 2 од.; Стіл 
маніпуляційний – 3 од.; Стіл 
операційний – 3 од.; 
Стерилізатор ГП-20 – 1 од.; 
Автоклав- стерилізатор – 1 од.; 
Шовний,  перев’язочний матеріал 
та вата медична; Великий 
хірургічний набір інструментів– 
1 од.; Середній хірургічний набор 
інструментів – 1 од.; Бікс 
великий – 1 од.; Бікс малий – 2 од.

Навчальна практика 
Ветеринарна 
вірусологія

практика Роб_прог_навч_пр
ак_Ветеринарна_в

ірусологія.pdf

/wug6y1kLS4Zcqf5V
NzWJXrHbWQ01Sc

DKs/gsloE3L0=

Моделі простих і складних 
вірусів; Набір хімічного посуду і 
реактивів; Холодильник для 
зберігання біопрепаратів – 1 од.; 
Сушильна шафа – 1 од.; Шафи із 
препаратами і середовищами – 4 
од.; Плитка електрична – 1 од.; 
Бокс настільний – 1 од.; 
Термостати – 2 од.; 
Лабораторні мікроскопи – 10 од.; 
Аквадистилятор Citydameka Ltd 
– 1 од.; Центрифуга ОС-6М – 1 
од.; Центрифуга ОПН-3 – 1 од.; 
Лампа пряма ртутно-кварцева 
ЛКТ-2-220 – 1 од.; Транспортні 
пробірки та флакони; Різні 
варіанти первинних 
контейнерів; Пакувальний 
матеріал з адсорбуючими 
властивостями (вата, 
цигарковий папір); Герметичні 
поліетиленові пакети різного 
розміру; Мікробіологічна стійка 
– 1 од.; Спецодяг.

Латинська мова 
(термінологія)

навчальна 
дисципліна

Силабус_Латинськ
а_мова_терміноло

гія.pdf

CVO4Fo+Svdx+yeiRi
L9jSNcH10nkIf1O8p

Go/NSJGMo=

Мультимедійна установка Epson 
– 1 од.; Екран для мультимедії – 1 
од.

Іноземна мова (за 
проф. спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Силабус_Іноземна_
мова_за_проф_спр

ямуванням.pdf

08GZRH9sRS+sSTK
qC0RKfJ/rzH0beH5

qOfukTM8QzSc=

Комплекти відео- та аудіо 
матеріалів; телевізор – 2 од.; 
DVD-плеєр – 2 од.

Філософія навчальна 
дисципліна

Силабус_Фiлософiя.
pdf

T4TYbJo5DaeWN88
6oFX0j0uFOMbrKA
OLc8DfQ2yLX2g=

Мультимедійне обладнання 
Epson – 1 од.; Екран для 
мультимедії – 1 од.

Навчальна практика 
Загальна та 
спеціальна хірургія

практика Роб_прог_навч_пр
ак_Загальна_та_с
пеціальна_хірургія.

pdf

mUtS9RaUl/27m8T6
dY6o9ShTVVr/GSuE

gJYvP9N+Nhc=

Тварини навчально-науково-
виробничої клініки ветеринарної 
медицини та мультиферми 
навчальної лабораторії 
тваринництва; Фіксаційні 
станки для великих тварин – 3 
од.; Фіксаційні столи – 1 од.; 
Набори хірургічних інструментів 
– 2 од.; Набір інструментів 
ортопедичний – 1 од.; Щипці 
фіксаційні для свиней – 4 од.; 
Щипці Телятникова – 2 од.; 
Щипці Занда – 2 од.; Сухі та 
вологі анатомічні препарати для 
навчальної практики; Муляжі – 5 



од.; Операційна лампа – 1 од.; 
Стіл маніпуляційний – 3 од.; 
Стіл операційний – 3 од.; 
Стерилізатор ГП-20 – 1 од.; Бікс 
великий – 1 од.; Бікс малий – 3 од.; 
Таблиці, плакати, стенди, повали 
та фіксаційні вірьовки для 
навчальної практики. 

Навчальна практика 
Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин

практика Роб_прог_навч_пр
ак_Епізоотологія_
та_інф_хвороби_

тварин.pdf

JSXeF5wAyE8Gqiax
d4PvaNvCJ/Qr4Kv9

nmScZphL9hg=

Мультимедійне обладнання 
Epson – 1 од.; Екран для 
мультимедії – 1 од.; Холодильник 
«Минск-22» – 2 од.; Центрифуга 
ОС-6М – 1 од.; Рефрактометр RL-
3 – 1 од.;  Фотоколориметр КФК-
2-УХЛЧ-2 – 1 од.; Лампа пряма 
ртутно-кварцева ЛКТ-2-220 – 1 
од.; Ультрафіолетовий 
настільний пластиковий бокс – 1 
од.; Термостат ТГУ-01-200 – 1 
од.; Автоматична піпетка-
дозатор 8-ми канальна – 1 од.; 
Набір хімічного посуду (чашки 
Петрі, колби лабораторні, мірні 
стакани, мірні циліндри, 
пробірки, піпетки, предметні 
скельця, крапельниці, лійки); 
Набір реактивів: фарба 
Романовського-Гімзи, сухі 
барвники (генціанвіолет, 
нейтральний червоний, 
метиленовий синій, 
бриліантовий зелений тощо); 
Фіксаційні щипці Гармеса для 
великої рогатої худоби; 
Закрутки для коней і свиней; 
Набір шприців різних систем та 
ємкостей; Ін’єкційні голки;  
Стерилізатори різних розмірів 
та систем; Пінцети, корнцанги, 
ножиці Купера, прямі ножиці, 
скальпелі, пробковідкривачі; 
Набір різних видів вакцин та 
специфічних сироваток; 
Спиртовий (70%-й) розчин йоду; 
3%-й розчин фенолу, етиловий 
спирт, вата, бинти, колодій; 
Халати (чорний та білий); 
Гумові чоботи, фартухи, марлеві 
пов’язки для носа, захисні 
окуляри. Інструкції з 
ветеринарної звітності. Формові 
бланки державної статистичної 
звітності різних установ 
ветеринарної медицини.

Навчальна практика 
Внутрішні хвороби 
тварин

практика Роб_прог_навч_пр
ак_Внутрішні_хво
роби_тварин.pdf

2WLZPaHdmaAQkM
Je79AyH5ycQjrJtpJK

xr32flXF3L4=

Тварини мультиферми 
навчальної лабораторії 
тваринництва; Фіксаційні 
станки, таблиці, плакати, 
стенди, сухі та вологі препарати 
для навчальної практики; 
Тонометри – 4 од.; Фонендоскопи 
– 5 од.; Термометри – 5 од.; 
Перкусійні молоточки – 8 од.; 
Плесиметри – 8 од.; Зонди: ЗМУ- 
7 од., Хохлова – 2 од.; 
Опромінювачі: ОКР – 1 од., ОПК 
3- 1 од., УФО – 1 од.; Прибор САГ – 
1 од.; Рентген апарат – 1 од.; УЗД 
SD4 -400 PLAS – 1 од.; 
Таблеткодавач – 2 од.; 
Комп’ютер. Intel Pentium G 3260, 
3.30GHz, Ram 4 Gb, HDD 500Gb – 
12 од..; Мультимедійна 
установка Aser – 1 од.; Набір 
хімічного посуду (скляні стакани, 
пластикові стакани, пробірки, 
лійки, предметні скельця, 
накривні скельця, кювети для 
фарбування) для навчальної 



практики.
Навчальна практика 
Акушерство, 
гінекологія і 
біотехнологія
відтворення

практика Роб_прог_навч_пр
ак_Акушерство_гі
некологія_і_біотех
нологія_відтворен

ня.pdf

hNrUKSvRW47R/5jS
2G4g8/D8+QwiII2Fv

1J7wugR9i8=

Тварини мультиферми 
навчальної лабораторії 
тваринництва; Станок для 
фіксації тварин – 1 од; Мотузки 
для фіксації тварин – 5 од.; 
Колекція вологих та сухих 
препаратів (30 шт.); Фантоми – 
1 од.; Набір акушерських 
інструментів – 2 од.; Мікроскоп 
бінокуляр XSP-128B – 1 од.; 
Мікроскоп С-11 – 1 од.; 
Освітлювач ОІ-19 – 1 од.

Навчальна практика 
Патологічна анатомія

практика Роб_прог_навч_пр
ак_Патологічна_а

натомія.pdf

2Dn7OiHVs8UzJTa
mdjpPvL30AiXAi8e2

jf+2UtEQYhw=

Секційне приміщення; Секційний 
стіл – 1 од.; Реактиви та 
дезінфікуючі засоби; Халати, 
фартухи, нарукавники, гумові 
рукавички; 
Патологоанатомічний набір: 
ножиці кишкові та реберні – 4 
од.; скальпелі – 6 од.; пінцети 
анатомічні та хірургічні – 6 од.; 
секційний молоток-сокирка – 1 
од.; пила листова – 1 од.

Навчальна практика 
Ветеринарно-
санітарна експертиза

практика Роб_прог_навч_пр
ак_Ветеринарно_с
анітарна_експерт

иза.pdf

t+18uRex0Tn0QXg
MkwCAt1p0hQwRqZ

7AcxZqtMBxV6c=

Колекція вологих препаратів – 70 
од.; Набір інструментів (ножиці, 
пінцети, скальпеля) – 20 од.; 
Мікроскоп біологічний 
бінокулярний XS 5520 – 1 од.; 
мікроскоп Primo Star Німеччина – 
1 од.; центрифуга СМ-50 – 1 од.; 
Аналізатор молока Master 
classik, Болгарія – 1 од.; 
Аналізатор молока АМВ-1-02 – 1 
од.; Рефрактометр медовий Pal-
22S, – 1 од.; термостат ТС 80М-2 
– 1 од.; ваги аналітичні ВЛР-200г 
– 1 од.; Ваги аналітичні ВЛР-20г 
– 1 од.; Ваги технічні 1113101287 – 
1 од.; витяжна шафа – 1 од.; 
проектор Трихінелоскоп 
1014101856 – 1 од.; холодильник 
для біопрепаратів та середовищ 
– 1 од.; атлас хвороб, стенди, 
плакати, набір хімічного посуду,  
поживних середовищ, барвників 
та реактивів – в наявності; 
Центрифуга СМ 50 – 1 од.; рН-
метр – 1 од.; компресорії – 1 од.; 
овоскоп – 1 од.; електроплитка – 
1 од.; набори хімічних реагентів 
для дослідження сировини 
тваринного і рослинного 
походження та харчових 
продуктів. Тварини 
мультиферми навчальної 
лабораторії тваринництва.

Неорганічна та 
органічна хімія

навчальна 
дисципліна

Силабус_Неорганіч
на_та_органічна_

хімія.pdf

MC0WcrAqrCNiy9bl
2EbNEPgsJmxJX3T

U7Bt7vn7/0n8=

Набір хімічного посуду і 
реактивів; Витяжна шафа з 
газовими пальниками – 1 од.; 
Муфельна піч – 1 од.; Сушильна 
шафа – 1 од.; Електрична плитка 
нагрівна – 2 од.; Штативи – 15 
од.; Ваги технічні – 2 од.; Ваги 
електронні – 1 од.; Нітрат-
тестер – 1 од.; Водяна баня – 1 
од.; Столик інструментальний – 
1 од.

Навчальна практика 
Паразитологія та 
інвазійні хвороби 
тварин

практика Роб_прог_навч_пр
ак_Паразитологія

_та_інвазійні_ 
хвороби_тварин.pd

f

BYVFp5j0SwYLPgu+
8o104yjVLWEgDIRx

2L8kOv40mbQ=

Колекція макро- та 
мікропрепаратів – 70 од.;
Мікроскоп біолог. бінокул. XS 
5520 – 1 од.; Ваги технічні – 1 од.; 
Плитка електрична Saturn – 1 
од.; Центрифуга ОПН-3 – 1 од.; 
Холодильник Indesit RAA 24 N EU 
– 1 од.; Набір лабораторного і 



хімічного посуду
реактивів – в наявності; Набір 
лабораторних інструментів – 3 
од.; (ножиці, шпатель, пінцет, 
скальпель, металева або 
пластикова ложка, 
препарувальна голка). Тварини 
мультиферми навчальної 
лабораторії тваринництва.

Виробнича практика практика Робоча_програма_
Виробнича_практи

ка.pdf

XxeSOFi+H0bLvBI8
3ZAcayEQKH6buFrT

KYAnXGf5oVA=

Мультимедійна установка Epson 
– 1 од. Екран для мультимедії – 1 
од.; Ноутбук Acer TravelMate 
2492 NWLMi– 1 од.

Переддипломна 
практика

практика Робоча_програма_
Переддипломна_пр

актика.pdf

YfGDMc6OyNxmLJ
OeEchpbMKD955fzZ

gFOPPcsJm8VQs=

Мультимедійна установка Epson 
– 1 од. Екран для мультимедії – 1 
од.; Ноутбук Acer TravelMate 
2492 NWLMi– 1 од.

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Методичні_рекоме
ндації_кваліфікацій

на_робота.pdf

dZXBKVmAV2SdV5
XgsAS4+kVXd6TI5R

c812bIk94T6XM=

Мультимедійна установка Epson 
– 1 од. Екран для мультимедії – 1 
од.; Ноутбук Acer Travel Mate 
2492 NWLMi– 1 од.

Екологія у 
ветеринарній 
медицині

навчальна 
дисципліна

Силабус_Екологiя_
у_ветеринарнiй_м

едицинi.pdf

23wINC5stpUwkryYj
CZlKL6dTJyLbIGPz+

pfxgkc1cg=

Мультимедійне обладнання 
Epson – 1 од.; Екран для 
мультимедії – 1 од.; Стенди і 
таблиці; Колекції комах – 10; 
Муляжі біоценозів; Набір 
хімічного посуду, середовищ та 
реактивів; Шафа сушильна – 1 
од.; Термостат ТС-80-М-2 – 1 
од.; Центрифуга ОПН-3 – 1 од; 
Мікроскоп біологічний 
бінокулярний XS 5520– 1 од; 
Мікроскоп Біолам-Р 15– 1 од; 
Дозиметр СРП-88Н; 
Психрометри –2 од.; Барограф – 
1 од.; Барометр-анероїд – 1 од.; 
Гігрограф – 1 од.; Гігрометри – 3 
од., Люксметри – 4 од.; 
Термометр ТМ-1 – 1 од.; 
Термометр ТМ-5 од., Термограф 
універсальний – 1 од.; 
Лабораторний іономір И-160 МИ 
– 1 од.

Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин

навчальна 
дисципліна

Силабус_Епiзоотол
огiя_та_iнфекцiйнi
_хвороби_тварин.p

df

5nB3KDRYDWGnac
2cZaQho/9tWLayGi2

YSLfNysMTpbw=

Мультимедійне обладнання 
Epson – 1 од.; Екран для 
мультимедії – 1 од.; Мікроскоп 
Microscope XS-5520, Micromed – 5 
од.; Мікроскоп Биолам – 2 од.; 
Біохімічний аналізатор RT-1904 
– 1 од.; Аквадистилятор 
Citydameka Ltd – 1 од.; 
Термостат ТС-80М 2 – 1 од.; 
Термостат ТГУ-01-200 – 1 од.; 
Холодильник «Минск-22» – 2 од.; 
Центрифуга ОС-6М – 1 од.; 
Центрифуга ОПН-3 – 1 од.; 
Рефрактометр RL-3 – 1 од.; 
Рефрактометр медовий Раl-22S – 
1 од.; Фотоколориметр КФК-2-
УХЛЧ-2 – 1 од.; Лампа пряма 
ртутно-кварцева ЛКТ-2-220 – 1 
од.; Ультрафіолетовий 
настільний пластиковий бокс – 1 
од.; Ваги лабораторні технічні Т-
1000 – 1 од.; Ваги лабораторні 
технохімічні 1-го класу ТІ-1 – 1 
од.; Термостат ТГУ-01-200 – 1 
од.; Автоматична піпетка-
дозатор 8-ми канальна – 1 од.; 
Набір хімічного посуду (чашки 
Петрі, колби лабораторні, мірні 
стакани, мірні циліндри, 
пробірки, піпетки, предметні 
скельця, крапельниці, лійки); 
Набір лабораторного обладнання 
для мікроскопії (мікробіологічні 



петлі, мікробіологічні голки, 
пінцети, ножиці, скальпелі); 
Набір реактивів: фарба 
Романовського-Гімзи, сухі 
барвники (генціанвіолет, 
нейтральний червоний, 
метиленовий синій, 
брилліантовий зелений тощо), 
розчин Люголя, гліцерин, 
органічні розчинники, луги, 
імерсійне масло); Фіксаційні 
щипці Гармеса для великої 
рогатої худоби; Закрутки для 
коней і свиней; Набір шприців 
різних систем та ємкостей; 
Ін’єкційні голки; Прилади 
Шилова, Деміна, система з 
краном Агалі, апарат Боброва 
та ін.; Спиртові або газові 
горілки; Стерилізатори різних 
розмірів та систем; Пінцети, 
корнцанги, ножиці Купера, прямі 
ножиці, скальпелі, 
пробковідкривачі; Набір різних 
видів вакцин та специфічних 
сироваток; Спиртовий (70%-й) 
розчин йоду; 3%-й розчин фенолу, 
етиловий спирт, вата, бинти, 
колодій; Халати (чорний та 
білий); Гумові чоботи, фартухи, 
білі шапочки; марлеві пов’язки 
для носа, захисні окуляри; 
Інструкції з ветеринарної 
звітності. Формові бланки 
державної статистичної 
звітності різних установ 
ветеринарної медицини.

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

навчальна 
дисципліна

Силабус_Безпека_
життєдiяльностi_
та_охорона_працi.

pdf

jFJGl4UV4d1TQse4ey
20xjioaMrcQDgncYL

B813bLnU=

Мультимедійний проектор Epson 
– EB-93LSD – 1 од.; Екран для 
мультимедії – 1 од.; Ізолюючий 
дихальний апарат ИП-4 – 1 од.; 
Вогнегасник порошковий ВП-5(3) 
– 1од.; Вогнегасник 
вуглекислотний ручний – 1 од.; 
Засоби індивідуального захисту: 
спецодяг (халат) – 1 од., гумові 
чоботи – 1 од., діелектричні боти 
– 1 од., рукавиці: діелектричні – 1 
од., рукавички п’ятипальцеві 
тканинні – 1 од., нарукавники 
тканинні – 1 од., навушники – 2 
од.,  протишумові вкладки – 2 од., 
окуляри захисні – 1 од., окуляри 
від електромагнітних 
випромінювань – 1 од., 
респіратор протипиловий 
«Лепесток» – 2 од.; Аптечка 
долікарської допомоги – 1 од.; 
Прилад виміру опору тіла – 2 од.; 
Прилад виміру опору ізоляції – 1 
од.; Прилад для виміру 
заземлення і занулення – 1 од.; 
Пристрій УГ-2 – 1 од.; 
Люксметри – 2 од.; Гігрометри – 
4 од. 

Методологія наукових 
досліджень у 
ветеринарній 
медицині

навчальна 
дисципліна

Силабус_Методоло
гiя_наукових_дослi

джень_у_ 
вет_медицині.pdf

oxxYB5svg+gU59iUd
x0WTPIV+0u+ZnxP

JyGj+5NSPBM=

Комп’ютер. Intel Pentium G 3260, 
3.30GHz, Ram 4 Gb, HDD 500Gb – 
12 од.; Мультимедійна установка 
Aser – 1 од.; Екран для 
мультимедії – 1 од.; Операційна 
система Windows 10; Пакет 
офісних програм Microsoft Office 
2016.

Організація і 
економіка 
ветеринарної справи

навчальна 
дисципліна

Силабус_Органiзац
iя_і_економiка_ве

т_справи.pdf

yNXKNmwBuwyeTl4
DPAdWtj6Zf/zdELY

9c3sYPLin0JU=

Доступ до мережі Internet 
(робота з геоінформаційними 
системами, системою 
дистанційної освіти Moodle; 
Географічна карта України; 



Комп’ютер. Intel Pentium G 3260, 
3.30GHz, Ram 4 Gb, HDD 500Gb – 
12 од.; Мультимедійний 
проектор Aser – 1 од.; Екран для 
мультимедії – 1 од.; Стенди та 
плакати; Інструкції з 
ветеринарної звітності; Формові 
бланки державної статистичної 
звітності різних установ 
ветеринарної медицини.

Українська мова (за 
проф. спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Силабус_Українськ
а_мова_за_професі
йним_спрямування

м.pdf

Z4spbPsq08HFVAW
aLr4nMDMFgjnuKh
yB7E39TdBdU6g=

Мультимедійна установка Epson 
– 1 од.; Екран для мультимедії – 1 
од.; Стенди – 6 од.

Інформаційні 
технології

навчальна 
дисципліна

Силабус_Iнформацi
йнi_технологiї.pdf

tvi8WdPS3ddjrbFRa
V/zaVMEoNjiSoX17

H5Es2LjO64=

ПК: Intel Core i3 8100/RAM 8Gb/ 
SSD 240Gb/ Acer 22” (5 класів – 63 
комп’ютери); Телевізор Vinga 65 1 
од.; Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-
15 – 3 од.

Біофізика навчальна 
дисципліна

Силабус_Біофізика.
pdf

ZuUaygUcHbAmLdp
QrsMWuMkg7NErpF

1AGyNxzqIacLo=

Осцилограф – 1 од.; Стенди 
дослідження постійного та 
змінного струму – 8 од.; Стенди 
дослідження форми кривої 
синусоїди – 6 од. Мікроскопи МСБ 
– 6 од.; Пристрій Бернуллі – 1 од.

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

Силабус_Фізичне_в
иховання.pdf

M8KZ5WDHS7w8fF
1vwEe53u64HeWXe7

iu7u+jaddCZ4Y=

Спортивні спорудження, 
устаткування, спортивний 
інвентар, сучасна інформація з 
фізичної культури і спорту, 
технології для діагностики 
фізичного стану і розробки 
індивідуальних фізкультурно-
оздоровчих програм; Брусся 
паралельні – 2 од.; Велоергометр 
– 1 од.; Велотренажер – 1 од.; 
Ворота футбольні – 4 од.; 
Гантелі – 18 од.; Гирі – 12 од.; 
Динамометр – 2 од.; Доріжка 
бігова – 2 од.; Еспандер – 14 од.; 
Ковзани роликові – 8 од.; Козел – 
4 од.; Компас спортивний – 12 од.; 
М’ячі баскетбольні – 14 од.; 
футбольні – 16 од.; волейбольні – 
14 од.; гандбольні – 10 од.; 
Перекладина 6 од.; перекладина 
гімнастична – 2 од.; Планки 
прижкові – 4 од.; Профілактор – 
2 од.; Ракетки для настільного 
тенісу – 18 од.; Ростомір для 
дорослих – 2 од.; Секундомір – 12 
од.; Гімнастична лава – 10 од.; 
Тренажерна лава – 6 од.; 
Тренажер – 2 од.; Спортивний 
роллер – 2 од.; Стіл шаховий – 14 
од.; Стінка гімнастична – 8 од.; 
Стінка тренажерна – 4 од.; 
Штанга – 2 од.; Табло спортивне 
– 6 од.

Вступ до фаху навчальна 
дисципліна

Силабус_Вступ_до
_фаху.pdf

go9nc6Pal1vbgRYo0
8sA3y4/JqLaty9DsBy

PJDgs0S8=

Мультимедійна установка Acer – 
1 од.; Екран для мультимедії – 1 
од.; Стенди – 5 од. Тварини 
мультиферми.

Генетика та Основи 
розведення

навчальна 
дисципліна

Силабус_Генетика
_та_основи_розве

дення.pdf

JF1Xd8GP/H/7pgw2
b51DNwODK0PZ9gY

rTE+hr1SOcDo=

Мультимедійна установка Acer – 
1 од.; Екран для мультимедії – 1 
од.; Палиці вимірювальні – 3 од.; 
Стрічки вимірювальні – 3 од.; 
кутиметр – 1 од.; 
Штангенциркулі – 1 од.; щипці К 
– 12 – 2 од.; Тавро – 1 од.; 
Мікроскопи біологічні 
монокулярні ХS-2610 – 1 од.; ХS-
3330 – 1 од.; Термостат 
біологічний – 2 од.; Набір 
хімічного посуду та реактивів 
для лабораторних занять.



Годівля тварин навчальна 
дисципліна

Силабус_Годівля_
тварин.pdf

Mr+UcgD8j131GUN
BexRq/ariGXRejd3y

QB7hibRvYug=

Мультимедійна проектор 
установка Epson – 1 од.; 
Графопроектор – 2 од.; 
Калькулятори – 8 од.; Прилад Ев-
74 – 2 од.; Вологомір зерна – 2 од.; 
Термостат ТС-80 – 2 од.; Зонд 
магнітний – 1 од.; Мікроскопи – 6 
од.; Стерилізатор – 2 од.; Набір 
Хімічного посуду та реактивів; 
Шафа сушильна – 3 од.; Ваги 
ВЛТК-500 – 2 од.; ВЛР-200 – 3 
од.; ФЕК- КФК-2 – 1 од.; Насос 
вакуумний – 1 од.; Насос 
Косовського – 3 од.; Магнітна 
мішалка – 1 од.; Млин 
Електричний – 1 од.; Баня 
Пісочна – 1 од.; Прилад КН – 2 
од.; Апарат Сокелета – 1 од.; 
Муфельна піч – 1 од.; Комп’ютери 
– 11 од.

Біохімія тварин з 
основами фізичної і 
колоїдної хімії

навчальна 
дисципліна

Силабус_Бiохiмiя_
тварин_з_основам
и_фіз_та_колоїд_х

імії.pdf

tagFIme7ghHgDEC2
Rq78RAQ7NxMgYb
wfF7D3CdJcmpI=

Мультимедійний проектор Epson 
EMP-S42; Екран для мультимедії 
– 1 од.; Ваги лабораторні, 
«Днепровес»; Іономір 
універсальний И-160МИ; 
Стандарт-титри для рН-метрії 
та електроди; Ваги торсійні ВТ-
500; Мішалка магнітна ММ-6; 
Мікроскоп біологічний 
бінокулярний XS 5520; 
Центрифуга ОПН-3; 
Фотоелектро-колориметр КФК-
2У; Водяна баня EL-20; Хімічний 
посуд: пробірки, колби, циліндри, 
піпетки, мірні колби, бюретки, 
хімічні реактиви.

Анатомія свійських 
тварин

навчальна 
дисципліна

Силабус_Анатомiя
_свiйських_тварин

.pdf

2beASUOPDqXzYMx
vWptCkreeBfjEYmp0

ERJSuY0k+rc=

Сухі та вологі анатомічні 
препарати; Чучела птахів; 
Скелети свійських тварин; 
Кістки осьового та 
периферичного скелету; 
Нутрощі органів свійських 
тварин виготовлені 
спеціальними методиками; 
Муляжі, плакати, стенди; 
Патологоанатомічний набір: 
ножиці кишкові та реберні – 2 
од.; скальпелі – 3 од.; пінцети 
анатомічні та хірургічні – 4 од.; 
секційний молоток-сокирка – 1 
од.; пила листова – 1 од.; 
Анатомічний столик – 2 од. 
Мультимедійний проектор Epson 
EB-S92 – 1 од. Екран для 
мультимедії – 1 од.

Цитологія, гістологія, 
ембріологія

навчальна 
дисципліна

Силабус_Цитологi
я_гiстологiя_ембрi

ологiя.pdf

JlzOFIzPE42Mz4Noe
DczBguaN/PbKwVx

HZwYN7bM+Zc=

Мультимедійне обладнання Acer 
– 1 од.; Екран для мультимедії – 1 
од.; Магнітно-маркерна дошка – 
1 од.; Колекція гістологічних 
препаратів (260 комплектів) – 1 
од.; Мікроскоп Primo Star – 1 од.; 
Мікроскоп з вмонтованою 
камерою-Micros Austria MC 50, АС 
230V, 50-60 Hz, Digital camera 
CAM V200 – 1 од.; Мікроскоп 
МБС-10 – 1 од.; Мікроскопи 
бінокулярний Біолам Ломо – 14 
од.; Аквадистилятор ДЕ 4-2 – 1 
од.; Мікротом санний МС-2 – 1 
од.; Ніж мікротомний – 2 од.; 
Мікротом заморожуючий, МЗ-2 –
1 од.; Електронні ваги – JADEVER 
SNUG-II-150 – 1од.; Ваги 
торсіонні ВТ-500 – 1 од.; 
Термостат ТС-1/80 – 2 од.; 
Термостат ТС-80м – 2 од.; Шафа 
витяжна лабораторна – 1 од.; 



Набір посуду (чашки Петрі, мірні 
колби, колби лабораторні, мірні 
стакани, пробірки, піпетки, 
крапельниці, лійки, склянки для 
збереження реактивів з 
герметичними скляними корками 
на шліфах, предметні скельця, 
накривні скельця).

Фізіологія тварин навчальна 
дисципліна

Силабус_Фiзiологiя
_тварин.pdf

j9XxTRiDh+kkUMN
QxYeCa8tl3f9hIwoo

KcGTc7yEfJs=

Мультимедійна установка Aser – 
1 од.; Мультимедійна установка 
Optoma S 310e – 1 од.; Таблиці, 
плакати, стенди; Тонометри – 4 
од.; Фонендоскопи – 5 од.; 
Електричний кімограф – 5 од.; 
Електричний метроном – 2 од.; 
Електрокардіограф – 1 од.; 
Електричний офтальмоскоп – 1 
од.; Електростимулятор – 12 
од.; Метроном – 4 од.; 
Термостат – 1 од.; Румінограф – 
3 од.; Апарат Панченка – 5 од.; 
Міні-центрифуга – 2 од.; 
Мікроскопи: МБУ-4А – 5 од.; Р-11 
– 1 од.; ЛОМО – 10 од.; Лічильник 
клавішний – 4 од.; Офтальмоскоп 
– 2 од.; Спірометр – 10 од.; 
Комп’ютер. Intel Pentium G 3260, 
3.30GHz, Ram 4 Gb, HDD 500Gb – 
12 од.; Набір хімічного посуду 
(скляні стакани, пластикові 
стакани, пробірки, лійки, 
предметні скельця, накривні 
скельця, кювети для 
фарбування); Фіксаційні станки 
для дрібних тварин – 1 од.; 
Тварини  мультиферми.

Гігієна тварин навчальна 
дисципліна

Силабус_Гiгiєна_т
варин.pdf

bIMipmUNlYNW+jo
eIYmpBoQvIxUpXN
NH+SXGtvQN2nA=

Мультимедійне обладнання Acer 
– 1 од.; Екран для мультимедії – 1 
од.; Персональний комп'ютер, 
ноутбук, принтер; Атлас 
хвороб, стенди, плакати, 
навчальний відеоматеріал: 
мультимедійні презентації, 
фільми; Колекція вологих 
препаратів – 30 од.; Набір 
хімічного посуду та реактивів, 
таблиці, плакати; Барограф – 1 
од.; Барометр-анероид – 1 од.; 
Ваги технічні – 1 од.; Ваги 
аналітичні ВЛР-200г – 1 од.; Ваги 
торсійні ВД-500 – 1 од; Мікроскоп 
біологічний бінокулярний XS 5520 
– 1 од.; Гігрометр ВИТ-2 – 1 од.; 
Гігрограф – 1 од.; Гігрометр М-19 
– 1 од.; Гігрометр ВИТ-1 – 1 од.; 
Люксметр Ю-116 – 3 од.; 
Люксметр Ю-16 – 1 од.; 
Опромінювач НСП-21 – 1 од.; 
Визначник вологості – 1 од.; 
Стенд приладів – 1 од.; 
Центрифуга ОПН-3 – 1 од.; Шафа 
сушильна 2В – 1 од.; Термостат 
ТС 80М-2 – 1 од.; 
Мікроцентрифуга-шейкер 
«Циклотемп-901» – 1 од.; рН-
метр; – 1 од.; Аква дистилятор 
ДЕ-4-2 – 1 од.; Аналізатор молока 
Master classik – 1 од.; Аналізатор 
молока АМВ-1-02 – 1 од.; 
Холодильник – 1 од.; Дозиметр 
СРП-88Н – 1 од.; Термометр ТМ-1 
– 1 од.; Термометр ТМ-5 – 1 од.; 
Термограф універсальний – 1 од.; 
Рефрактометр медовий Pal-22S – 
1 од.; Газоаналізатор УГ-2 – 1 од.; 
Прилад для визначення пилової 
запиленості (респіратор) – 1 од.; 
Ультрафіолетова установка – 1 
од.; Шумомір ШУМ – 1 од.; 



Штатив для пробірок – 5 од.; 
Апарат Кротова – 1 од.; 
Ультрафіометр УФМ-5 – 1 од.; 
Макети приміщень для 
утримання тварин різних видів – 
6 од.

Ветеринарна 
мікробіологія та 
імунологія

навчальна 
дисципліна

Силабус_Ветерина
рна_мiкробiологiя_
та_iмунологiя.pdf

C0oLEPYUubGtTZOj
n9HjhRsG9F7z8vpN

Yyx65+TrP+A=

Мультимедійне обладнання 
Epson – 1 од.; Екран для 
мультимедії – 1 од.; набори 
хімічного посуду, поживних 
середовищ, реактивів, дисків для 
визначення 
антибіотикочутливості та 
барвників; Бактеріологічний бокс 
– 1 од.; Термостати – 1 од.; 
Центрифуга – 1 од.; Бінокулярні 
мікроскопи – 5 од.; Ваги 
електронні – 2 од.; Змішувач – 1 
од.; Холодильник для зберігання 
біопрепаратів – 1 од.; Сушильна 
шафа – 1 од.; Шафи із 
препаратами і середовищами – 4 
од.; Плитка електрична – 1 од. 
Набори одноразового 
пластикового посуду, дозатори, 
автоматичні піпетки. 

Ветеринарна 
вірусологія

навчальна 
дисципліна

Силабус_Ветерина
рна_вiрусологiя.pdf

+Uqsx7mKAhGwyW
OHJEQUmfnYEzaeq
SU79gfT19sdNM8=

Мультимедійне обладнання 
Epson – 2 од.; Екран для 
мультимедії – 1 од.; Моделі 
простих і складних вірусів; 
Навчальні фільми; Набір 
хімічного посуду і реактивів; 
Термостати – 2 од.; 
Лабораторні мікроскопи – 10 од.; 
Ваги аналітичні – 1 од.; Ваги 
лабораторні технічні Т-1000 – 1 
од.; Ваги лабораторні 
технохімічні 1-го класу ТІ-1 – 1 
од.; Аквадистилятор Citydameka 
Ltd – 1 од.; Центрифуга ОС-6М – 
1 од.; Центрифуга ОПН-3 – 1 од.; 
Лампа пряма ртутно-кварцева 
ЛКТ-2-220 – 1 од.; Транспортні 
пробірки та флакони; Різні 
варіанти первинних 
контейнерів; Пакувальний 
матеріал з адсорбуючими 
властивостями (вата, 
цигарковий папір); Герметичні 
поліетиленові пакети різного 
розміру; Мікробіологічна стійка 
– 1 од.; Холодильник для 
зберігання біопрепаратів – 1 од.; 
Сушильна шафа – 1 од.; Шафи із 
препаратами і середовищами – 4 
од.; Плитка електрична – 1 од.; 
Бокс настільний – 1 од.; Спецодяг.

Менеджмент здоров’я 
тварин

навчальна 
дисципліна

Силабус_Менеджм
ент_здоровя_твар

ин.pdf

xONp99BLKQMMaB
ntDDTG+7aFXD5b3
og6QgH1YzIBNg8=

Мультимедійний проектор Aser – 
1 од. Екран для мультимедії – 1 
од.; Географічна карта, 
Комп’ютер Intel Pentium G 3260, 
3.30GHz, Ram 4 Gb, HDD 500Gb – 
12 од. 

Патологічна 
фізіологія  тварин

навчальна 
дисципліна

Силабус_Патологi
чна_фiзiологiя_тв

арин.pdf

a4DnSn0Ui1ecJaC6f
AUhRvK43TIAbSXo5

jTbcW3XmTQ=

Мультимедійна установка Aser – 
1 од.; Мультимедійна установка 
Optoma S 310e – 1 од.; Таблиці, 
плакати, стенди для 
лабораторних занять; 
Тонометри – 4 од.; Фонендоскопи 
– 5 од.; Електрирчний кімограф – 
5 од.; Електричний метроном – 2 
од.; Електрокардіограф – 1 од.; 
Електричний офтальмоскоп – 1 
од.; Електростимулятор – 12 
од.; Метроном – 4 од.; 
Термостат – 1 од.; Румінограф – 
3 од.; Апарат Панченка – 5 од.; 



Міні-центрифуга – 2 од.; 
Мікроскопи: МБУ-4А – 5 од.; Р-11 
– 1 од.; ЛОМО – 10 од.; Лічильник 
клавішний – 4 од.; Фіксаційні 
станки для дрібних тварин – 1 
од.; Офтальмоскоп – 2 од.; 
Спірометр – 10 од.; Комп’ютер. 
Intel Pentium G 3260, 3.30GHz, 
Ram 4 Gb, HDD 500Gb – 12 од.; 
Набір хімічного посуду (скляні 
стакани, пластикові стакани, 
пробірки, лійки, предметні 
скельця, накривні скельця, 
кювети для фарбування); 
Тварини мультиферми.

Біотехнологія у 
ветеринарній 
медицині

навчальна 
дисципліна

Силабус_Бiотехнол
огiя_у_вет_медиц

ині.pdf

NRyjPAs/CV37e2deK
ESZugQtMJMYwBPn

Yxfv0K/u2J8=

Мультимедійне обладнання Acer 
– 1 од.; Екран для мультимедії – 1 
од.; Мікроскоп бінокулярний XSP 
-128 B – 1 од.; Дівідіплеєр DVD 
Player Samsung DVD – 1 од.; 
Телевізор Vidimax – 1од.; Набір 
лабораторного посуду та 
хімічних реактивів; Музей 
вологих та сухих препаратів, 
стенди, плакати, таблиці, 
макропрепарати; Фантоми – 1 
од.; Набори акушерських 
інструментів – 2 од.; Ваги тех. 
200 – 2 од.; Дистилятор Д-4 – 1 
од; Автоклав- стерилізатор – 1 
од.

Ветеринарна 
фармакологія і 
токсикологія

навчальна 
дисципліна

Силабус_Вет_фар
макологiя_i_токси

кологiя.pdf

/QPIbEmiAJPbzWE
EKKpUmY0obTJSxB
QvmYtFIV5HW3E=

Шафи з муляжами 
фармакологічних препаратів – 6 
од.; Книжка-плакат – 1 од.; Ваги 
ручні аптечні – 9 од.; Ваги 
електронні настільні – 3 од.; 
Мікроскоп Microscope XS-5520 – 2 
од.; Муляж приладу за 
модифікацією М.Д. Швайковою – 
1 од.; Вентиляційна шафа – 1 од.; 
Штативи з колботримачами – 2 
од.; Хроматографічна камера – 1 
од.; Флуоресцентні 
хроматографічні пластинки – 1 
набір; Ступки із пестиками – 8 
од.; Електроплита ЭПТ-2МД – 1 
од.; Набір наважок 
лабораторних – 1 од.; 
Мультимедійне обладнання 
BENQ – 1 од.; Екран для 
мультимедії – 1 од.; Набір 
лабораторного посуду, таблиці, 
стенди з біопрепаратами; 
Інфундирка 1 од.; Водяна баня – 1 
од.; Рослинна лікарська сировина.

Оперативна хірургія, 
топографічна 
анатомія

навчальна 
дисципліна

Силабус_Оператив
на_хiрургiя,_топог
рафiчна_анатомiя.

pdf

6Hrr9QyG74aiUuML
y7dAudFr5Ipn8zfRq

dUes0RjBMs=

Мультимедійне обладнання Acer 
– 1 од.;  Екран на тринозі 180*180 
– 1 од.; Тварини навчально-
науково-виробничої клініки 
ветеринарної медицини та 
навчальної лабораторії 
тваринництва; Мікроскоп 
бінокулярний XSP -128 B – 1 од.; 
Відіоплеєр DVD Player Samsung 
DVD – 1 од.; Ваги тех. 200 – 2 од.; 
Дистилятор Д-4 – 1 од; 
Опромінювач УФО-2 – 1 од.; 
Опромінювач ОРК – 1 од.; 
Операційна лампа – 1 од.; Станок 
фіксаційний – 2 од.; Стіл 
маніпуляційний – 3 од.; Стіл 
операційний – 3 од.; Засоби для 
зупинки кровотечі; 
Стерилізатор ГП-20 – 1 од.; 
Автоклав- стерилізатор – 1 од.; 
Аквадістилятор ДЗ 4-2 М – 1 од., 
Шприци різної ємності та голки 
різного розміру; Шовний та 



перев’язувальний матеріали; 
Великий хірургічний набір 
інструментів– 1 од.; Середній 
хірургічний набор інструментів 
– 1 од.; Антисептики для 
підготовки рук хірурга та 
операційного поля; Бікс великий – 
1 од.; Бікс малий – 2 од.

Клінічна діагностика 
хвороб тварин

навчальна 
дисципліна

Силабус_Клінічна_
діагностика_хворо

б_тварин.pdf

ei3gVe2g9L76WwQY
554H6qviZXxtdb4qxr

ysfq7LF/U=

Комп’ютер. Intel Pentium G 3260, 
3.30GHz, Ram 4 Gb, HDD 500Gb – 
12 од.; Мультимедійна установка 
Aser – 1 од.; Мультимедійна 
установка Optoma S 310e – 1 од.; 
Екран для мультимедії – 1 од.; 
Фіксаційні станки, таблиці, 
плакати, стенди, сухі та вологі 
препарати для лабораторних 
занять; Тонометри – 4 од.; 
Фонендоскопи – 5 од.; 
Термометри – 5 од.; Перкусійні 
молоточки – 8 од.; Плесиметри – 
8 од.; Зонди: ЗМУ – 7 од.; Прибор 
ПУДС – 1 од.; Центрифуги – 2 од.; 
Рентген апарат – 1 од.; УЗД SD4 
-400 PLAS – 1 од.; Набір хімічного 
посуду (скляні стакани, 
пластикові стакани, пробірки, 
лійки, предметні скельця, 
накривні скельця, кювети для 
фарбування); Тварини 
мультиферми.

Професійна етика та 
благополуччя тварин

навчальна 
дисципліна

Силабус_Професiйн
а_етика_та_благ
ополуччя_тварин.

pdf

suSLEsEnuSC6IXrNj
pA54BfTOiPXXzLJ3

hoI7uJUjuQ=

Комп’ютер. Intel Pentium G 3260, 
3.30GHz, Ram 4 Gb, HDD 500Gb – 
12 од.; Мультимедійна установка 
Aser – 1 од.; Мультимедійна 
установка Optoma S 310e – 1 од.; 
Екран для мультимедії – 1 од.; 
Методичне забезпечення та 
евристичні завдання для 
вивчення особливостей 
діяльності лікаря ветеринарної 
медицини; Тварини 
мультиферми.

Клінічна біохімія навчальна 
дисципліна

Силабус_Клiнiчна_
бiохiмiя.pdf

L6Ts6OfaDOHJ1Un
NeX97dFmpyjob8pg

Etev7YL63cPI=

Мультимедійне обладнання Acer 
– 1 од.; Екран для мультимедії – 1 
од.; Персональний комп'ютер, 
ноутбук, принтер; Атлас 
хвороб; Стенди, плакати, 
навчальний відеоматеріал: 
мультимедійні презентації, 
фільми для лабораторних 
занять; Мікроскоп біологічний 
бінокулярний XS 5520 – 1 од.; 
Мікроскоп Primo Star Німеччина 
– 1 од.; Центрифуга СМ-50 – 1 
од.; Аналізатор молока Master 
classik – 1 од.; Аналізатор молока 
АМВ-1-02 – 1 од.; Термостат ТС 
80М-2 – 1 од; Ваги аналітичні 
ВЛР-200г – 1 од.; Ваги торсійні 
ВД-500, – 1 од.; Мішалка 
магнітна ММ-6 – 1 од.; 
Настільний бокс – 1 од.; 
Холодильник для зберігання 
наборів хімічних реагентів, – 1 
од.; Набір хімічного посуду, 
барвників та реактивів для 
лабораторних занять; 
Центрифуга СМ 50, – 1 од.; 
Водяна баня – 1 од.; 
Електроплитка– 1 од.; Набори 
хімічних реагентів для 
дослідження біологічних 
субстратів; Лабораторний 
посуд; Індикаторні смужки для 
визначення патологічних 
компонентів сечі – 1 од.; 



Дозатори, напівавтоматичні 
піпетки – 1 од.; Рефрактометр – 
1 од.; Аква дистилятор ДЕ-4-2 – 1 
од.; Фотоелектро-колориметр 
КФК-2У – 1 од.; рН-метр – 1 од.; 
Мікроцентрифуга-шейкер 
«Циклотемп-901» – 1 од.; ШОЕ-
МЕТР ПР-3 – 1 од.; Аналізатор 
біохімічний ERBA CHEM-7 RU – 1 
од.; Гематологічний аналізатор 
Abacus Vet5, – 1 од.; Біохімічний 
аналізатор RT-1904 – 1 од.

Патологічна анатомія 
та судова ветеринарія

навчальна 
дисципліна

Силабус_Патологi
чна_анатомiя_та
_судова_ветерина

рiя.pdf

QGmp5rUlR1j9B99zg
894N2TbwxRHPKE3

NqRg91Sdf78=

Патологоанатомічні 
макроскопічні препарати – 60 
комплектів; Колекція 
патоморфологічних 
мікроскопічних препаратів – 70 
комплектів; Таблиці, стенди; 
Мультимедійна установка Acer – 
1 од.; Екран для мультимедії – 1 
од.; Мікроскоп Primo Star – 1 од.; 
Мікроскоп з вмонтованою 
камерою-Micros Austria MC 50, АС 
230V, 50-60 Hz, Digital camera 
CAM V200 – 1 од.; Мікроскоп 
МБС-10 – 1 од.; Мікроскопи 
бінокулярний Біолам Ломо – 6 
од.; Аквадистилятор ДЕ 4-2 – 1 
од.; Секційний стіл – 1 од.; 
Реактиви та дезінфікуючі 
засоби; Електронні ваги – 
JADEVER SNUG-II-150 – 1од.; 
Ваги торсіонні ВТ-500 – 1 од.; 
Термостат ТС-1/80 – 2 од.; 
Термостат ТС-80м – 2 од.; Шафа 
витяжна лабораторна – 1 од.; 
Халати, фартухи, нарукавники, 
гумові рукавички; 
Патологоанатомічний набір: 
ножиці кишкові та реберні – 4 
од.; скальпелі – 6 од.; пінцети 
анатомічні та хірургічні – 6 од.; 
секційний молоток-сокирка – 1 
од.; пила листова – 1 од.

Паразитологія та 
інвазійні хвороби 
тварин

навчальна 
дисципліна

Силабус_Паразито
логiя_та_iнвазiйнi

_хвороби.pdf

vqh6CqVYramIUtST5
tWNoX0UTybLThO

wVuRo6X95psA=

Проектор Epson EMP-S42 – 1 од.; 
Екран для мультимедії – 1 од.; 
Колекція макро- та 
мікропрепаратів – 70 од.; 
Мікроскоп біолог. бінокул. XS 
5520 – 1 од.; Ваги технічні – 1 од.; 
Плитка електрична Saturn – 1 
од.; Центрифуга ОПН-3 – 1 од.; 
Холодильник Indesit RAA 24 N EU 
– 1 од.; Набір лабораторного і 
хімічного посуду (флакони, колби, 
контейнери, піпетки, шприци, 
кювети, фільтри, одноразові 
стерильні шприці з голкою, 
спеціальні одноразові контейнери 
із кришкою та лопаткою для 
збирання фекалій; Стерильні 
пробірки з антикоагулянтом; 
Стерильні одноразові пробірки 
типу «Еппендорф»; 
Поліпропіленові контейнери та 
реактиві; Набір інструментів: 
ножиці, шпатель, пінцет, 
скальпель, металева або 
пластикова ложка, 
препарувальна голка.

Ветеринарно-
санітарна експертиза

навчальна 
дисципліна

Силабус_Ветерина
рно_санiтарна_екс

пертиза.pdf

BTYL3A7wbJT/yHxL
NqpzawRSw0IbdshX

ZsGIFGPm5YU=

Мультимедійне обладнання Acer 
– 1 од.; Колекція вологих – 70 од.; 
Набір  інструментів: ножиці, 
пінцети, скальпеля – 12 од.; 
Мікроскоп біологічний 
бінокулярний XS 5520 – 1 од.; 
Мікроскоп Primo Star Німеччина 
– 1 од.; Центрифуга СМ-50 – 1 
од.; Аналізатор молока Master 



classik, Болгарія – 1 од.; 
Аналізатор молока АМВ-1-02 – 1 
од.; Рефрактометр медовий Pal-
22S, – 1 од.; Термостат ТС 80М-2 
– 1 од.; Ваги аналітичні ВЛР-200г 
– 1 од.; Ваги торсійні ВД-500 – 1 
од.; Ваги аналітичні ВЛР-20г – 1 
од.; Ваги технічні 1113101287 – 1 
од.; Мішалка магнітна ММ-6 
1113109764 – 1 од.; Настільний 
бокс, витяжна шафа – 1 од.; 
Проектор Трихінелоскоп 
1014101856 – 1 од.; Холодильник 
для біопрепаратів та середовищ 
– 1 од.; Атлас хвороб, стенди, 
плакати, навчальний 
відеоматеріал: мультимедійні 
презентації, фільми; Набір 
хімічного посуду, поживних 
середовищ, барвників та 
реактивів; Центрифуга СМ 50 – 
1 од.; рН-метр – 1 од.; 
Компресорії – 1 од.; Овоскоп – 1 
од.; Електроплитка – 1 од.; 
Набори хімічних реагентів для 
дослідження сировини 
тваринного і рослинного 
походження та харчових 
продуктів.

Загальна та 
спеціальна хірургія

навчальна 
дисципліна

Силабус_Загальна_
та_спецiальна_хiр

ургiя.pdf

XbNyDPP/KjadWtO
gfOrqADuLFaxRt/X
Obqb0zU57mAQ=

Тварини навчально-науково-
виробничої клініки ветеринарної 
медицини та  мультиферми; 
Фіксаційні станки для великих 
тварин – 3 од.; Фіксаційні столи 
– 1 од.; Набори хірургічних 
інструментів – 2 од.; Набір 
інструментів ортопедичний – 1 
од.; Офтальмоскоп – 4 од.; Щипці 
фіксаційні для свиней – 4 од.; 
Щипці Телятникова – 2 од.; 
Щипці Занда – 2 од.; Сухі та 
вологі анатомічні препарати ддя 
лабораторних занять; Муляжі – 
5 од.; Опромінювач УФО-2 – 1 од.; 
Опромінювач ОРК – 1 од.; 
Операційна лампа – 1 од.; Стіл 
маніпуляційний – 3 од.; Стіл 
операційний – 3 од.; 
Стерилізатор ГП-20 – 1 од.; 
Автоклав- стерилізатор – 1 од.; 
Аквадистилятор ДЗ 4-2 М – 1 од., 
Засоби для загального та 
місцевого знеболювання; Бікс 
великий – 1 од.; Бікс малий – 3 од.; 
Антисептики для підготовки рук 
хірурга, операційного поля; 
Мікроскоп бінокуляр XSP-128B – 1 
од.; Мікроскоп С-11 – 1 од.; 
Мультимедійне обладнання Acer 
– 1 од.; Таблиці, плакати, 
стенди; Повали та фіксаційні 
мотузки для фіксації тварин.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування



166128 Ковальчук 
Юрій 
Васильович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність: 

6.110101 
ветеринарна 

медицина, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 038605, 

виданий 
14.12.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

025506, 
виданий 

01.07.2011

20 Загальна та 
спеціальна 
хірургія

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
1996 р., кваліфікація – 
лікар ветеринарної 
медицини, 
спеціальність – 
«ветеринарна 
медицина», диплом 
ЛН ВЕ№005787 від 
28.06.1996 р.

Кандидат 
ветеринарних наук, 
16.00.05 – 
ветеринарна хірургія. 
«Некогерентне 
поляризоване світло 
та неспеціфічна 
стимулювальна 
терапія при ранах у 
великої рогатої худоби 
в умовах Полісся», 
диплом ДК № 038605 
від 14.12.2006 р.

Доцент кафедри 
акушерства і хірургії, 
атестат 12 ДЦ 
№025506 від 
01.07.2011 р.

БНАУ Інститут 
післядипломного 
навчання. Свідоцтво 
СПК 
00493712/000384 
«Методологія 
викладання 
дисципліни 
«Ветеринарна хірургія 
та анестезіологія». 
Дата видачі 11.04.2019 
р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. Romanchuk L. 
D., Herasymchuk L. O., 
Kovalyova S. P., 
Kovalchuk Yu. V. & 
Lopatyuk O. V. (2019). 
Quality of life of the 
population resident at 
the radioactively 
contaminated area in 
Zhytomyr Region. 
Ukrainian Journal of 
Ecology, 9 (4), 478–
485. doi: 
10.15421/2019_778. 
(Web of Science).
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
5.
1. Карпюк В. В., 
Ковальчук Ю. В., 
Побірський М. М. 
Гнійно-запальні 
процеси дистального 
відділу кінцівок у 
високопродуктивних 
тварин / Вісник 
ЖНАЕУ. 2017. № 1 
(60), т. 3. С. 221–227.
2. Ковальчук Ю.В., 



Карпюк В. В. Вплив 
тканинного препарату 
на морфологічний та 
біохімічний склад 
крові великої рогатої 
худоби при 
загоюванні 
випадкових ран / 
Вісник ЖНАЕУ. 2017. 
№ 2 (63), т. 3. С. 118–
122.
3. Особливості 
утримання та 
відтворення великої 
рогатої худоби 
Поліської м’ясної 
породи / А. С. 
Ревунець, Г. П. 
Грищук, Я. Ю. 
Веремчук, Ю. В. 
Ковальчук, В.В. 
Карпюк. Вісник СНАУ. 
2018. Вип. 1 (42). С. 
238–241.
4. Romanchuk L. D., 
Herasymchuk L. O., 
Kovalyova S. P., 
Kovalchuk Yu. V., 4. 
Lopatyuk O. V. (2019). 
Quaiity of life of the 
population resident at 
the radioactively 
contaminated area in 
Zhytomyr Region. 
Ukrainian Journal of 
Ecology, 9 (4), 478–
485.
5. Ковальчук Ю. В., 
Грищук Г. П., Євтух Л. 
Г. Некогерентне 
поляризоване світло 
за лікуванням гнійних 
ран у свиней. 
Науковий вісник 
ветеринарної 
медицини, 2020. №2. 
С. 67–74.
п.п. 3. 1. Ветеринарна 
хірургія з анатомією 
коня / Г. М. 
Калиновський та ін. : 
навч. посіб. : 2-ге вид., 
перероб. і допов. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. 120 с.
2. Ю. В. Ковальчук, В. 
В. Карпюк, Г. М. 
Калиновський. 
Перебіг ранового 
процесу у великої 
рогатої худоби в 
умовно чистій і 
забрудненій 
радіонуклідами зонах 
: монографія. 
Житомир : ФОП О. О. 
Євенок, 2019. 92 с.
п.п. 12. Загальна 
кількість патентів за 
п’ять останніх років – 
11.
1. Застосування 
борнеолу як 
антисептичної 
речовини при 
проведенні 
пертурбації : пат. на 
корисну модель 
133824 Україна : МПК 
(2019.01) А61К 31/125, 
А61L 9/00. № 



u201811002 ; заявл. 
07.11.2018 ; опубл. 
25.04.2019, Бюл. № 8.
2. Застосування 
камфори як 
антисептичної 
речовини при 
проведенні 
пертурбації : пат. на 
корисну модель 
133825 Україна : МПК 
(2019.01) А61К 31/125, 
А61B 17/42, А61К 
9/00, А61D 19/00, 
А61P 31/02. № 
u201811006 ; заявл. 
07.11.2018 ; опубл. 
25.04.2019, Бюл. № 8.
3. Коаксіальна голка-
троакар Г. М. 
Калиновського для 
пункційної біопсії : 
пат. 118566 Україна : 
МПК А61 В 10/02 А61 
В 17/34 А61 D 1/02. № 
а201601126 ; заявл. 
10.02.2016 ; 
опубл.11.02.2019, Бюл. 
№ 3.
4. Пристрій для 
діагностики 
прохідності 
яйцепроводів у корів : 
пат. на корисну 
модель 143619 Україна 
: МПК (2020.01) А61 
М 39/16, А61 B 17/42. 
№ u202000123 ; 
заявл. 08.01.2020 ; 
опубл. 10.08.2020, 
Бюл. №15.
5. Спосіб підвищення 
ефективності сухої 
дезінфекції повітря 
при проведенні 
пертубації : пат. на 
корисну модель 
142334 Україна : МПК 
(2020.01) А61 D7/00, 
А61 B 10/00. № 
u202000122 ; заявл. 
08.01.2020; опубл. 
25.05.2020, Бюл. 
№10.
п.п. 13. 1. Ковальчук 
Ю. В., Карпюк В. В. 
Методичні поради для 
проведення 
лабораторних занять з 
навчальної 
дисципліни «Загальна 
і спеціальна хірургія». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. 82 с.
2. Карпюк В. В., 
Ковальчук Ю. В. 
Методичні поради до 
лабораторних занять з 
загальної і спеціальної 
хірургії на тему 
«Хвороби в ділянці 
голови». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 37 с.
3. Ковальчук Ю. В., 
Карпюк В. В. 
Методичні 
рекомендації до 
лабораторних занять з 
загальної і спеціальної 
хірургії на тему 
«Відкриті механічні 



пошкодження (рани) 
та їх лікування». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 39 с.
п.п. 14. Керівник 
студентського гуртка 
«Ветеринарний 
хірург-ортопед».
п.п. 15. 1. Ковальчук 
Ю. В., Карпюк В. В. 
Лікування 
травматичного 
артриту і бурситу у 
великої рогатої 
худоби. Актуальні 
проблеми сучасної 
біології, тваринництва 
та ветеринарної 
медицини : матеріали 
наук.-практ. конф., 
29–30 верес. 2016 р. 
Львів, 2016. С. 150.
2. Ковальчук Ю. В., 
Ревунець А. С., 
Грищук Г. П. 
Тканинна терапія при 
гнійно-некротичних 
процесах у ділянці 
пальця в корів. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
матеріали VI Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
24–25 трав. 2018 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. С. 357–360.
3. Карпюк В. В., 
Ковальчук Ю. В., 
Дубова О. А., Грищук 
Г. П. Клинико-
лабораторный статус 
коров, больных 
гнойным 
пододерматитом. 
Актуальные вопросы и 
пути их решения в 
ветеринарной 
хирургии : материалы 
Междунар. науч.-
практ. конф., 
посвященной 80-
летию со дня 
рождения профессора 
Э. И. Веремея. 30 окт.-
2 нояб. 2019 г. Витебск 
: УО «Витебская 
ордена «Знак почета» 
гос. акад. вет. мед., 
2019. С. 46–48.
4. Ковальчук Ю. В., 
Побірський М. М. 
Лікування уражень 
ділянки пальця у 
корів. Актуальні 
аспекти біології 
тварин, ветеринарної 
медицини та 
ветеринарно-
санітарної експертизи 
: матеріали V Міжнар. 
наук.-практ. конф., 6–
7 трав. 2020 р. Дніпро 
: ДДАЕУ, 2020. С. 67–
69.
5. Дабич В. В., 
Ковальчук Ю. В. 
Причини виникнення 
та перебіг кератитів у 
великої рогатої 
худоби. Сучасні 



аспекти лікування і 
профілактики хвороб 
тварин : матеріали IV 
Всеукр. наук.-практ. 
Інтернет–конф. 
ПДАА, 15–16 жовт. 
2020 р. Полтава, 2020. 
С. 43–45.

75431 Пінський 
Олег 
Вікентійович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

7.11010101 
ветеринарна 

медицина, 
Диплом 

спеціаліста, 
Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2014, 

спеціальність: 
7.03060101 

менеджмент 
організацій і 

адмініструванн
я, Диплом 

кандидата наук 
ДK 029240, 

виданий 
11.05.2005, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

022485, 
виданий 

19.02.2009

19 Методологія 
наукових 
досліджень у 
ветеринарній 
медицині

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
1998 р., спеціальність 
«Ветеринарна 
медицина», диплом 
ЛГ ВЕ№ 010131 від 
15.06.1998 р.

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 2014 р.,  
спеціальність 
«Спеціаліст з 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування», 
диплом 12 ДСК № 
229024 від 24.03.2014 
р.

Кандидат 
ветеринарних наук, 
16.00.03 – 
епізоотологія та 
інфекційні хвороби. 
«Стан і корекція 
природної 
резистентності та 
імуномодулюючої 
реактивності овець на 
території 
Центрального Полісся 
України», диплом ДК 
№ 029240 від 
11.05.2005 р.

Доцент кафедри 
внутрішніх хвороб 
тварин та фізіології, 
атестат 12 ДЦ № 
022485, від 19.02.2009 
р.

НУБіПУ ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/012410-20 
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з рослинної та 
тваринної сировини 
при веденні 
органічного 
виробництва в умовах 
Полісся України» 
(період виконання 
2020-2024 рр.).
п.п. 10. 1. Завідувач 
кафедри внутрішніх 
хвороб тварин та 
фізіології Поліського 
національного 
університету (наказ № 
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шлунку у собак. 
Наукові здобутки 
студентської молоді у 
ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів, 30 січ. 
2020 р. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2020. Вип. 
11. С. 81–84.
5. Шашкун В. М., 
Ковальов П. В. 
Етіологія 
симптоматика та 
розповсюдження 
ентропіону у дрібних 
тварин. Наукові 
здобутки студентської 
молоді у ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів, 30 січ. 
2020 р. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2020. Вип. 
11. С. 84–87.

24398 Русак Василь 
Степанович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

7.11010101 
ветеринарна 

медицина, 
Диплом 

спеціаліста, 
Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2011, 

спеціальність:  
менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 031674, 
виданий 

15.12.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041252, 
виданий 

26.02.2015

14 Клінічна 
діагностика 
хвороб тварин

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
1998р., спеціальність 
«Ветеринарна 
медицина», 
спеціалізація 
«Радіологія», диплом 
ЛГ ВЕ№ 010136 від 
16.06.1998 р.

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 2011р., 
спеціальність 
«Менеджер-
економіст» диплом 12 
ДСК № 204417, 
29.03.2011 р.

Кандидат 
ветеринарних наук, 
16.00.07 – 
ветеринарне 
акушерство. 
«Корекція першої 
стадії родів та 
профілактика 
затримання посліду у 
корів», диплом ДК № 
031674 від 15.12.2005 
р.

Доцент кафедри 
внутрішніх хвороб 
тварин та фізіології, 
атестат 12 ДЦ № 
041252 від 26.02.2015 
р.

НУБіПУ ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС  
00493706/012411-20 
«Науково-педагогічні 
працівники з 



інноваційної 
спрямованості 
педагогічної 
діяльності». Дата 
видачі: 09.10.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
7.
1. Пероксидне 
окиснення ліпідів та 
деякі біохімічні 
показники крові котів 
за хвороб печінки / І. 
В. Чала, В. С. Русак, Л. 
О. Чупрун, П. В. 
Ковальов. Біологія 
тварин. 2018. Т. 20, 
№2. С. 89–96. doi: 
10.15407/animbiol20.0
2.089.
2. Зміни стану 
глутатіонової системи 
крові котів за 
цукрового діабету та 
ожиріння / І. В. Чала, 
В. С. Русак, Л. О. 
Чупрун, П. В. 
Ковальов, О. А 
Згодзінська. Наук. 
вісник ЛНУВМБ ім. С. 
З. Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2018. Т. 20, № 88. С. 
125–130. doi: 
10.32718/nvlvet8823.
3. Чала І. В., Русак В. 
С. Деякі показники 
перекисного 
окиснення ліпідів та 
глутатіонової системи 
у кішок за хронічної 
патології нирок. 
Наук.-практ. журнал 
«Ветеринарія, 
технології 
тваринництва та 
природокористування
». 2018. №1. C. 65–69.
4. Деякі показники 
білкового обміну 
кішок за ожиріння / І. 
В. Чала, В. С. Русак, Д. 
В. Фещенко, Л. О. 
Ковальова Наук. 
вісник ЛНУВМБ ім. С. 
З. Ґжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2019. Т. 21, № 95. С. 
36–40.
5. Чала І. В., Русак В. 
С. Активність 
сорбітолдегідрогенази 
крові котів за 
цукрового діабету. 
Наукові горизонти. 
2020. № 3 (88). С. 90–
95.
п.п. 3. 1. Русак В. С., І. 
В. Чала. Клінічна 
оцінка біохімічних 
показників крові та 
сечі тварин : навч. 
посіб. Житомир : 



Полісся, 2016. 545 с.
п.п. 13. 1. Шеремет С. 
І., Русак В. С. 
Методичні розробки з 
дисципліни «Клінічна 
діагностика хвороб 
тварин» на тему: 
«Методи клінічного 
дослідження» для 
студентів факультету 
ветеринарної 
медицини ОС 
«Магістр». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2016. 62 с.
2. Пінський О. В., 
Русак В. С., 
Гончаренко В. В., Прус 
В. М. Методичні 
поради для 
проведення 
лабораторних занять з 
дисципліни «Хвороби 
хутрових звірів» для 
студентів факультету 
ветеринарної 
медицини. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2016. 78 с.
3. Русак В. С. 
Методичні 
рекомендації до 
лабораторних занять з 
клінічної діагностики 
внутрішніх хвороб 
тварин на тему: 
«Методи клінічного 
дослідження» для 
студентів факультету 
ветеринарної 
медицини ОС 
«Магістр». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 12 с.
4. Пінський О. В., 
Русак В. С., 
Гончаренко В. В., Прус 
В. М. Методичні 
розробки до 
лабораторних занять з 
дисципліни «Клінічна 
діагностика хвороб 
тварин» на тему «УЗД 
хвороб тварин» для 
студентів напрямку 
підготовки 211 
«Ветеринарна 
медицина». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2019. 28 с.
п.п. 14. Керівник 
студентського гуртка 
«Клініцист».
п.п. 15. 1. Чала І. В., 
Русак В. С. 
Визначення редокс-
потенціалу крові за 
деяких патологій у 
собак. Проблеми 
заразної і незаразної 
патології тварин : 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф., 
присв. 10-чю кафедри 
паразитології, ВСЕ та 
зоогігієни, 2–4 лист. 
2016 р. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2016. С. 180–
184.
2. Прус В. М. Русак В. 
С., Плодієнко П. 
Профілактика 
гіпокальціємії у корів. 
Наукові здобутки 
студентської молоді у 



ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів, 2 
лютого 2017 р. 
Житомир : Полісся. 
2017, Вип. 8. С. 231–
233.
3. Прус В. М., Ковбан 
І. С., Русак В. С. Зміни 
деяких показників 
крові курей-бройлерів 
при застосуванні 
тканинного препарату 
Метрофет М. Сучасні 
підходи забезпечення 
здоров’я тварин та 
якості кормів і 
харчових продуктів : 
зб. тез VI всеукр. 
наук.-практ. конф. 14 
листопада 2019 р. 
Житомир : Полісся, 
2019. С. 40–41.
4. Горальська І. Ю., 
Русак В. С. 
Функціональний стан 
серця та печінки у 
собак за розвитку 
гепатокардіального 
синдрому. Наукові 
читання 2019. Сучасні 
підходи забезпечення 
здоров я тварин та 
якості кормів і 
харчових продуктів : 
матеріали VI всеукр. 
наук.-практ. конф. 14 
листопада 2019 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С. 93–95.
5. Прус В. М., Русак В. 
С., Пархомюк А. С. 
Зміни деяких 
гематологічних 
біохімічних 
показників крові котів 
за нефриту. Наукові 
читання 2019. 
Актуальні проблеми 
тваринництва і 
ветеринарної 
медицини : матеріали 
VI наук.-практ. конф. 
22 бер. 2019. Житомир 
: Полісся, 2019. С. 40–
41.

195313 Галатюк 
Олександр 
Євстафійови
ч

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
доктора наук 
ДД 001675, 

виданий 
14.02.2001, 

Диплом 
кандидата наук 

BT 001762, 
виданий 

06.05.1987, 
Атестат 

доцента ДЦ 
031781, 

виданий 
27.09.1990, 

Атестат 
професора ПP 

002135, 
виданий 

17.04.2003

34 Епізоотологія 
та інфекційні 
хвороби 
тварин

Білоцерківський 
сільськогосподарськи
й інститут ім. П. Л. 
Погребняка, 1980 р., 
кваліфікація – лікар 
ветеринарної 
медицини, 
спеціальність – 
«ветеринарна 
медицина», диплом 
№132300  від 
30.07.1980 р.

Кандидат 
ветеринарних наук, 
16.00.03 – 
епізоотологія, 
інфекційні хвороби, 
мікробіологія та 
імунологія. «Стан Т і Б 
системи лімфоцитів 
при хронічному лімфо 
лейкозі великої 
рогатої худоби», 



диплом ВТ № 001762 
від 06.05.1987 р.

Доцент кафедри 
епізоотології диплом 
ДЦ №03171 від 
27.09.1990 р.

Доктор ветеринарних 
наук, 16.00.03 – 
ветеринарна 
мікробіологія та 
вірусологія. 
«Інфекційна анемія та 
ринопневмонія 
коней» ДД №001675 
від 14.11.2001 р.

Професор по кафедрі 
заразних хвороб 
тварин серія ПР № 
002135 від 17.04.2003 
р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/012399-20 
«Вплив стилю 
педагогічного 
спілкування 
викладача на 
ефективність 
навчальної діяльності 
студентів в сучасних 
умовах при 
викладанні 
дисципліни 
«Епізоотологія та 
інфекційні хвороби». 
Дата видачі: 
09.10.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. 1. Tkachenko О., 
Bilan M., Hlebeniuk V., 
Kozak N., Nedosekov V. 
& Galatiuk O. (2020). 
Dissociation of 
Mycobacterium bovis: 
Morphology, Biological 
Properties and Lipids 
(2020). Advences in 
Animal and Veterinary 
Sciences, 8, 312–326. 
doi: 
10.17582/jornal.aavs/2
020/8.3.312.326/. 
(Scopus).
2. Tkachenko О., Bilan 
M., Hlebeniuk V., 
Kozak N., Nedosekov V. 
& Galatiuk O. (2020). 
Chronology of 
morfological forms of 
Mycobacterium bovis 
Rapid-Growing Strain. 
Acta vet Eurasia, 46, 
104–114. doi: 
105152/actavet.2020. 
20007. (Scopus).
3. Galatiuk O., 
Romanishina T., 
Lakhman A., Zastulka 
O., & Balkanska R. 



(2020). Isolation and 
identification of 
Klebsiella aerogenes 
from bee colonies in 
bee dysbiosis. The Thai 
Journal of Veterinary 
Medicine, 50, № 3, 
353–361. (Scopus, Web 
of Science).
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
16.
1. Галатюк О. Є., Бегас 
В. Л. Лікувально-
профілактичні заходи 
при герпесвірусній 
інфекції коней 
першого типу. Наук. 
вісник ЛНУВМБ ім. С. 
З. Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2016. № 3 (70), т. 18. 
С. 26–29. doi: 
org/10.15421/nvlvet700
6.
2. Показники 
клітинного 
метаболізму в 
сироватці крові коней 
за латентного перебігу 
лептоспірозу та 
ринопневмонії / О.Є. 
Галатюк, О. Р. 
Калнаус, М. В. 
Рубленко, О. В. 
Єрошенко. Наук. 
вісник ЛНУВМБ ім. С. 
З. Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2017. Т. 19, № 78. С. 
18–22.
3. Показники крові та 
клітинного 
метаболізму за 
сумісного перебігу 
лептоспірозу і 
герпесвірусних 
інфекцій першого та 
другого типів / О. Є. 
Галатюк, В. Л. Бегас, 
А. А. Антонюк, О. Р. 
Калнау. Вісник 
ДДАЕУ. 2018. № 1-2 
(47). С. 75–79.
4. Рибачук Ж. В, 
Галатюк О. Є., 
Романишина Т. О. 
Застосування 
афлубіну у схемі 
лікування свиней із 
респіраторним 
синдромом. Наук. 
вісник ЛНУВМБ ім. С. 
З. Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2019. № 19, т. 1. С. 86 
– 91. doi: 
10.32718/nvlvet9416.
5. Зміна деяких 
діагностичних 
показників 
функціонального 
стану печінки у собак 
за використання ФПД 
«Імунобактерин-D» / 
Ж.. В.Рибачук, О. Є. 
Галатюк, Ю. С. 
Демчук, А. А. 
Антонюк. Вісник 



ПДАА. 2020. № 1. С. 
111�111.
п.п. 3. 1. Інфекційні 
хвороби котів : навч. 
посіб. / О. Є. Галатюк 
та ін. Житомир : 
Полісся. 2017. 132 с.
2. Галатюк О. Є. 
Хвороби бджіл та 
основи бджільництва : 
навч. посіб. Житомир : 
Полісся. 2017.  296 с.
3. Інфекційні хвороби 
собак : навч. посіб. / 
О. Є. Галатюк та ін. 
Житомир : Полісся. 
2018. 275 с.
4. Галатюк А. Е. 
Целебные свойства 
продуктов 
пчеловодства : 
монография для 
специалистов отрасли 
пчеловодства. 
Житомир ; Рута, 2020. 
152 с.
п.п. 4. За останні 5 
років підготовлено 2 
кандидати наук.
п.п. 5. 1. Експерт-
консультант 
«Програми розвитку 
бджільництва 
Республіки 
Казахстан» Союзу 
бджолярів Казахстану 
«Бал-Ара» з серпня 
2019 року;
2. Експерт проектного 
вирішення 
міжнародного проекту 
«SaveBees–Save 
Endangered Bees to 
Improve Nutrition, 
Health and Life Quality 
of Human» за 
підтримки 
Вишеградського 
фонду V4 країн 
Європейського союзу 
№ 21910411 від червня 
2019 р. до серпня 
2020 р. (на базі 
Словацького с.-г. 
університету м. Нітра).
п.п. 8. 1. Керівник 
наукової теми: 
«Удосконалити 
методи моніторингу 
та контролю 
найнебезпечніших 
заразних хвороб 
тварин» (держ. 
реєстраційний № 
0115U006074) (період 
виконання 2016-2020 
рр.).
2. Член ред. колегії 
журналу «Наукові 
горизонти» та «Вісник 
Дніпровського 
агроекономічного 
університету».
п.п. 10. Завідувач 
кафедри мікробіології, 
фармакології та 
епізоотології (наказ 
№ 86 к від 01.03.2017 
р.).
п.п. 12. Загальна 
кількість патентів за 



п’ять останніх років – 
6.
1. Спосіб лікування 
сумісного перебігу 
лептоспірозу з 
бабезіїдозами у коней 
: пат. 126892 Україна : 
МПК A61 K35/30, A61 
K31/00. № u126892 ; 
заявл. 01.02.2018 ; 
дата опубл. 
10.07.2018, Бюл. № 13.
2. Спосіб стимуляції 
бджолосімей 
препаратом 
«Біоконтакт плюс» : 
пат. № 133809 
Україна : МПК А23К 
50/90, А01К 53/00, 
А61К 35/64, А61Р 
37/00. № u201703652 
; заявл. 06.11.18 ; дата 
опубл. 25.04.2019. 
Бюл. № 8.
3. Спосіб визначення 
чутливості 
ентнробактерій бджіл 
до пробіотиків та 
дезінфіктантів 
методои Кірбі-Бауера : 
пат. 143401 Україна : 
МПК (2020.01) С12N 
1/100. № u202001274 ; 
заявл. 26.02.2020 ; 
дата опубл. 
27.07.2020, Бюл. № 
14.
4. Спосіб 
приготування 
препарату 
ентеронормін з 
йодіс+Se на медовій 
ситі з лісового 
різнотравя для 
застосування у 
бджільництві : пат. № 
143400 Україна : МПК 
(2020.01) АО1К 49/00. 
№ u2020012734 ; 
заявл. 26.02.2020; 
дата опубл. 
27.07.2020. Бюл. № 
14.
5. Спосіб ідентифікації 
бджолиних 
ентеробактерій видів 
Klebsiella pneumonie 
Enterobakter aerogenes 
(Klebsiella aerogenes) : 
пат. 143166 Україна : 
МПК (2020.01) С12N 
1/100. № u202001272 ; 
заявл. 26.02.2020 ; 
дата опубл. 
10.07.2020. Бюл. № 
13.
п.п. 13. 1. Галатюк О. 
Є., Романишина Т. О. 
Методичні 
рекомендації до 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин»», розділ 
«Загальна 
епізоотологія» для 
студентів 4 курсу, 
спец. 8.11010101. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. 36 с.



2. Галатюк О. Є., 
Романишина Т. О. 
Методичні 
рекомендації 
«Завдання для 
виконання 
лабораторних робіт з 
професійної та 
практичної підготовки 
навчальної 
дисципліни 
«Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин» для студентів 
5-6 курсу, спец. 
8.11010101. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2016. 275 с.
3. Галатюк О. Є., 
Романишина Т. О. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
лабораторних робіт з 
професійної та 
практичної підготовки 
навчальної 
дисципліни 
«Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин» для студентів 
3-4 курсу спец. 
6.110101. : ЖНАЕУ, 
2016. 190 с.
4. Галатюк О. Є., 
Романишина Т. О. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
лабораторних робіт з 
професійної та 
практичної підготовки 
навчальної 
дисципліни 
«Інфекційні хвороби 
собак» для студентів 6 
курсу спец. 8.11010101. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. 32 с.
5. Галатюк О. Є., Бегас 
В. Л. Методичні 
рекомендації для 
виконання 
лабораторних робіт з 
професійної та 
практичної підготовки 
навчальної 
дисципліни 
«Профілактика 
хвороб бджіл» для  
студентів 4 курсу спец. 
6.110101. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 56 с.
п.п. 15. 1. Створено 37 
серій науково-
популярних фільмів 
на телеканалі «Дача» 
програма «Пасічник». 
Експерт та ведучий 
програми «Пасічник». 
(Режим доступу 
https://www.youtube.c
om/results?
search_query=www.dac
ha.net.ua).
2. Галатюк О. Є. 
Застосування 
прополісу у народній 
медицині. Доктор 
бджілка. 2017. № 1 (5). 
С. 12.
3. Галатюк О. Є. 



Застосування 
прополісу у народній 
медицині. Доктор 
бджілка. 2017. № 2 
(5). С. 10.
4. Галатюк О. Є., Бегас 
В. Л. Герпесвірусна 
інфекція у коней. 
Здоров’я тварин і 
ліки. 2017. № 1. С. 22–
23.
5. Галатюк О. Є., 
Застулка О. О. Щоб не 
втратити 
бджільництво в 
Україні. 
Агроиндустрия. 2017. 
№ 9. С.10–15. 
6. Галатюк О. Є., 
Романишина Т. О., 
Лахман А. Р. 
Визначення 
активності зразка 
розчину цитрату міді і 
цитрату срібла у 
профілактиці 
ентеробактеріозів 
бджіл. Сучасний рух 
науки : зб. тез доп. X 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф,. 2-3 
квіт. 2020 р. Дніпро, 
2020. С. 269–272.
п.п. 16. Голова 
правління ГО «Клуб 
професійних 
пасічників 
Житомирщини».
п.п. 17. Епізоотолог 
Полонської районної 
станції по боротьбі із 
хворобами тварин 
(наказ № 14 від 
24.05.1982 р.), 
заступник директора з 
наукової роботи 
Інституту 
епізоотології УААН 
(наказ № 52 від 
15.06.1991 р.).
п.п. 18. Наукове 
консультування 
Нагірянської філії 
кінного заводу «Райз-
Максимко» та ТОВ 
«СГП» МБС м. Київ.

51245 Гончаренко 
Володимир 
Васильович

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
130501 

Ветеринарна 
медицина, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Державний 
агроекологічни
й університет", 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

130501 

11 Професійна 
етика та 
благополуччя 
тварин

Державний 
агроекологічний 
університет, 2005р., 
кваліфікація – лікар 
ветеринарної 
медицини, 
спеціальність – 
«Ветеринарна 
медицина», диплом 
ТМ № 27228242 від 
08.07.2005 р.

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Державний 
агроекологічний 
університет», 2006 р., 
кваліфікація – магістр 
за фаховим 
спрямуванням, 
спеціальність 
–«ветеринарна 
медицина», диплом 
ТМ № 30574535 від 



Ветеринарна 
медицина, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001537, 
виданий 
10.11.2011

14.07.2006 р.

Кандидат 
ветеринарних наук, 
16.00.07 – 
ветеринарне 
акушерство. «Клініко-
симптоматичне і 
патогенетичне 
обґрунтування 
профілактики 
неплідності корів-
первісток», диплом 
ДК № 001537 від 
10.11.2011 р.

НУБіП України ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/001570-16 
«НПП аграрних 
вищих навчальних 
закладів з 
використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у 
освітньому процесі». 
Дата видачі: 15.12.16 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. The acute 
toxicity assesment of 
Mospilan RP and 
Actara 25 WG for White 
Mice / V. Dukhnytskyi, 
V. Sokolyuk, P. Boiko, I. 
Ligomina & V. 
Goncharenko. Journal 
of world poultry 
research. 2020. Vol. 10, 
is. 2. P. 359–366. doi: 
org/10.36380/jwpr.202
0. (Web of Science).
п.п 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
7.
1. Морфо-
функціональний стан 
та корекція 
проникності 
плацентарного бар’єру 
у корів / В. В. Захарін 
та ін. Наук.-техн. бюл. 
ДНДКІ вет. препаратів 
та кормових добавок і 
інститут біології 
тварин. Вип.17, №2. 
Львів. 2016. С. 241-251.
2. Гончаренко В. В., 
Пінський О. В., 
Веремчук Я. Ю. Вікові 
зміни клінічних та 
гематологічних 
показників крові у 
поросят різних порід. 
Вісник ЖНАЕУ. 2017. 
№ 2 (63), т. 3. С. 20–
25.
3. Гончаренко В. В., 
Грищук Г. П., 
Шеремет С. І. Стан 
обміну речовин у 
сухостійних корів, як 
основа обґрунтування 



профілактики і 
лікування телят за 
шлунково-кишкових 
захворювань. Наук. 
вісник ЛНУВМБ ім. С. 
З. Ґжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2019. Т. 21, № 93. С. 
53–59.
4. Ефективність 
використання 
тканинного препарата 
Метрофет для 
синхронізації статевої 
охоти у корів / В. М. 
Прус, С. І. Шеремет, В. 
В. Захарін, В. В. 
Гончаренко. 
Тваринництво 
України. 2019. № 2. С. 
20–24.
5. Історія розвитку 
тканинної терапії та 
сучасні перспективи її 
застосування у 
ветеринарній 
медицині / Г. М. 
Калиновський, Г. П. 
Грищук, Л. Г. Євтух, В. 
В. Гончаренко, В. В. 
Захарін, М. М. 
Побірський, В. Л. 
Шнайдер. Наук. 
вісник ЛНУВМБ ім. С. 
З. Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2020. Т. 22, № 98. С. 
28–35. doi: 
10.32718/nvlvet9805.
п.п. 3. 1. Грищук Г. П., 
Гончаренко В. В., 
Євтух Л. Г. 
Патоморфологічні 
зміни в статевих 
органах великої 
рогатої худоби за 
симптоматичної 
форми неплідності : 
монографія. Житомир 
: ЖНАЕУ, 2018. 80 с.
2. Грищук Г. П., 
Ревунець А. С., 
Гончаренко В. В. 
Біологічно активні 
речовини як засіб 
профілактики 
акушерсько–
гінекологічної 
патології : 
монографія. Житомир 
: ФОП О. О. Євенок, 
2019. 128 с.
3. Фізіологія та 
патологія 
розмноження великої 
рогатої худоби : навч. 
посіб. / Калиновський 
Г. М. та ін. 3-є вид., 
перероб. і допов. 
Житомир : ФОП О. О. 
Євенок, 2020. 500 с.
п.п. 8. Виконання 
функцій керівника 
наукової теми № 
0119U103686 
«Розробка та 
використання 
тканинних препаратів 
з рослинної та 
тваринної сировини 
при веденні 



органічного 
виробництва в умовах 
Полісся України» 
(період виконання 
2020-2024 рр.).
п.п. 9. Член жюрі ІІ 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук, 
відділення «Екології 
та аграрних наук», 
секція «Ветеринарія 
та зоотехнія», згідно з 
наказом управління 
освіти і науки 
Житомирської 
облдержадміністрації 
від 10.01.2020 р. № 15 
та від 03.02.2020 р. № 
32.
п.п. 12. 1. Пристрій для 
достовірної 
діагностики стану 
прохідності 
яйцепроводів у корів 
методом продування 
(пертубатор Г. М. 
Калиновського) : пат. 
106016 Україна : МПК 
(2016.01) А61 В 10/00 
А61 D 1/00 А61 D 7/00. 
№ u201510670 ; заявл. 
02.11.2015 ; опубл. 
11.04.2016, Бюл. № 7.
2. Спосіб достовірної 
діагностики стану 
прохідності 
яйцепроводів у корів 
методом продування 
(спосіб пертубації Г. 
М. Калиновського) : 
пат. 106444 Україна : 
МПК (2016.01) А61 D 
1/00 А61 В 10/00. № 
u201510671 ; заявл. 
02.11.2015 ; опубл. 
25.04.2016, Бюл. № 8.
п.п. 13. 1. Пінський 
О.В., Гончаренко В.В. 
Професійна етика 
лікаря ветеринарної 
медицини: Конспект 
лекцій для студентів 
факультету 
ветеринарної 
медицини ОКР 
«Магістр». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2016. 80 с.
2. Пінський О.В., 
Гончаренко В.В. 
Методичні розробки з 
дисципліни 
„Професійна етика 
лікаря ветеринарної 
медицини” для 
студентів ОКР 
«Магістр» 
„Ветеринарна 
медицина”. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2016. 28 с.
3. Гончаренко В. В., 
Пінський О. В., Прус 
В. М. Методичні 
поради до 
лабораторних занять 
із навчальної 
дисципліни 
«Внутрішні хвороби 



тварин» на тему: 
«Основи загальної 
терапії та 
профілактики 
внутрішніх хвороб 
тварин» для студентів 
факультету 
ветеринарної 
медицини ОС 
«Бакалавр», ОКР 
«Спеціаліст». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 182 с.
п.п. 15. 1. Кухаренко К. 
О., Пінський О. В., 
Гончаренко В. В. 
Профілактика стресу у 
цуценят. Наукові 
здобутки студентської 
молоді у ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів, 2 
лютого 2016 р. 
Житомир : Полісся, 
2016. Вип. 7. С. 106-
111.
2. Бирко Б. Д., 
Пінський О. В., 
Гончаренко В. В. 
Ефективність 
лікування 
гастроентериту телят 
Наукові здобутки 
студентської молоді у 
ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів, 2 
лютого 2017 р. 
Житомир : Полісся, 
2017. Вип. 8. С. 196–
200.
3. Буднік Т.С., 
Гончаренко В. В. 
Порівняльна 
ефективність схем 
лікування гіпотрофії 
телят. Наукові 
читання 2018. 
Актуальні проблеми 
тваринництва і 
ветеринарної 
медицини : матеріали 
четвертої наук.-практ. 
конф., 22 березня 
2018. Житомир : 
Полісся, 2018. С. 15–
18.
4. Пелешок С. Р., 
Пінський О. В., 
Гончаренко В. В. 
Екстерєрні показники 
телят за гіпотрофії 
Сучасний рух науки: 
тези доп. VIII міжнар. 
наук.-практ. інт.-
конф., 3–4 жовт. 2019 
р. Дніпро : ДДАЕУ, 
2019. Т. 3. С. 4–9. 
5. Повтар А. В., 
Гончаренко В. В. 
Ефективність схем 
лікування 
гепатопанкреатиту 
котів Сучасний рух 
науки: тези доп. VIII 
міжнар. наук.-практ. 
інт.-конф., 3–4 жовт. 
2019 р. Дніпро : 
ДДАЕУ, 2019. Т. 3. С. 



54–59. 

315727 Ревунець 
Анатолій 
Степанович

доцент, 
Сумісництв
о

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
кандидата наук 

ДK 020434, 
виданий 

02.10.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
015712, 

виданий 
15.12.2005

26 Акушерство, 
гінекологія і 
біотехнологія 
відтворення

Житомирський 
сільськогосподарськи
й інститут, 1992 р., 
кваліфікація – 
ветеринарний лікар, 
спеціальність – 
«ветеринарія», 
диплом УВ №753152 
від 30.06.1992 р.

Кандидат 
ветеринарних наук, 
16.00.07 – 
ветеринарне 
акушерство.  «Вплив 
адсорбентів на перебіг 
тільності, отелення і 
післяотельного 
періоду у корів в зоні 
радіаційного 
забруднення», 
диплом ДК № 020434 
від 08.10.2003 р.

Доцент кафедри 
акушерства, терапії та 
хірургії, атестат 02 ДЦ 
№015712 від 
15.12.2005 р.

НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/004851-17 
«Упровадження у 
навчальний процес 
інтерактивних методів 
навчання при 
викладанні 
дисципліни 
«Акушерство, 
гінекологія та 
біотехнологія 
відтворення тварин». 
Дата видачі: 17.11.2017 
р.

НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/007814-18 
«Підвищення 
кваліфікації деканів 
аграрних закладів 
вищої освіти». Дата 
видачі: 12.12.2018 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
13.
1. Ревунець А. С. 
Гінекологічна 
диспансеризація 
корів-первісток різних 
порід. Біологія 
тварин. 2016. Т. 18, № 
3. С. 78–83.
2. Ревунец А. С., 
Грищук Г. П. 
Сонографическая 
диагностика 
патологии яичников у 
коров-первотелок. 



Ученые записки 
учреждения 
образования 
«Витебская ордена 
«Знак Почета» 
государственная 
академия 
ветеринарной 
медицины. 2017. Т. 53, 
вып. 4. С. 39–42.
3. Ревунець А. С., 
Заремблюк С. Б. 
Цитологія мазків 
відбитків за 
симптоматичної 
форми неплідності 
корів. Наук. вісник 
ЛНУВМБ ім. С. З. 
Ґжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2020. Т. 22, № 99. С. 
173–177.
4. Ревунець А. С., 
Грищук Г. П., 
Веремчук Я. Ю. 
Тканинна терапія та її 
значення при 
акушерсько-
гінекологічних 
хворобах тварин. 
Наук.-практ. журнал 
«Ветеринарія, 
технології 
тваринництва та 
природокористування
». 2020. № 5. С. 138–
142. doi: 
10.31890/vttp.2020.05.
25.
5. Ревунець А. С., 
Грищук Г. П., 
Веремчук Я. Ю. 
Тканинні препарати 
як ефективний засіб 
корекції статевої 
циклічності неплідних 
корів в умовах 
Лісостепу 
Житомирщини. 
Науковий вісник 
ветеринарної 
медицини. 2020. Вип. 
1 (154). С. 6–11. doi: 
10.33245/2310-4902-
2020-154-1-6-11.
п.п. 3. 1. Хірургія з 
анатомією коня : навч. 
посіб. / Калиновський 
Г. М. та ін. 2-ге вид., 
випр. і доповн. 
Житомир : Полісся, 
2016. 210 с.
2. Грищук Г. П., 
Ревунець А. С. 
Ветеринарна 
мамологія та 
профілактика 
неплідності : навч. 
посіб. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. 140 с.
3. Грищук Г. П., 
Ревунець А. С., 
Гончаренко В. В. 
Біологічно активні 
речовини як засіб 
профілактики 
акушерсько–
гінекологічної 
патології : 
монографія. Житомир 
: ФОП О. О. Євенок, 



2019. 128 с.
4. Фізіологія та 
патологія 
розмноження великої 
рогатої худоби : навч. 
посіб. / Калиновський 
Г. М. та ін. 3-є вид., 
перероб. і допов. 
Житомир : ФОП О. О. 
Євенок, 2020. 496 с.
п.п. 7. Член Науково-
методичної комісії 
(підкомісії) сектору 
вищої освіти Науково-
методичної ради 
Міністерства освіти і 
науки України – НМК 
10 з аграрних наук та 
ветеринарії, підкомісії 
211 «Ветеринарна 
медицина» (Наказ 
МОН від 25.04.2019 р. 
№ 582 «Про 
затвердження 
персонального складу 
Науково-методичних 
комісій (підкомісій) 
сектору вищої освіти 
Науково-методичної 
ради Міністерства 
освіти і науки 
України»).
п.п. 10. Декан 
факультету 
ветеринарної 
медицини (наказ № 
183-к від 04.05.2012 
р.).
п.п. 12. Загальна 
кількість патентів за 
п’ять останніх років – 
11.
1. Застосування 
борнеолу як 
антисептичної 
речовини при 
проведенні 
пертурбації : пат. на 
корисну модель 
133824 Україна : МПК 
(2019.01) А61К 31/125, 
А61L 9/00. № 
u201811002 ; заявл. 
07.11.2018 ; опубл. 
25.04.2019, Бюл. № 8.
2. Застосування 
камфори як 
антисептичної 
речовини при 
проведенні 
пертурбації : пат. на 
корисну модель 
133825 Україна : МПК 
(2019.01) А61К 31/125, 
А61B 17/42, А61К 
9/00, А61D 19/00, 
А61P 31/02. № 
u201811006 ; заявл. 
07.11.2018 ; опубл. 
25.04.2019, Бюл. № 8.
3. Коаксіальна голка-
троакар Г. М. 
Калиновського для 
пункційної біопсії : 
пат. 118566 Україна : 
МПК А61 В 10/02 А61 
В 17/34 А61 D 1/02. № 
а201601126 ; заявл. 
10.02.2016 ; 
опубл.11.02.2019, Бюл. 
№ 3.



4. Пристрій для 
діагностики 
прохідності 
яйцепроводів у корів : 
пат. на корисну 
модель 143619 Україна 
: МПК (2020.01) А61 
М 39/16, А61 B 17/42. 
№ u202000123 ; 
заявл. 08.01.2020 ; 
опубл. 10.08.2020, 
Бюл. №15.
5. Спосіб підвищення 
ефективності сухої 
дезінфекції повітря 
при проведенні 
пертубації : пат. на 
корисну модель 
142334 Україна : МПК 
(2020.01) А61 D7/00, 
А61 B 10/00. № 
u202000122 ; заявл. 
08.01.2020; опубл. 
25.05.2020, Бюл. 
№10.
п.п. 13. 1. Методичні 
поради для 
лабораторних робіт з 
акушерства, 
гінекології та 
біотехнології 
розмноження с.-г. 
тварин з основами 
андрології на тему: 
«Будова штучних 
вагін та одержання 
сперми за їх 
використання» / 
Грищук Г. П., 
Ревунець А. С., Захарін 
В. В., Євтух Л. Г. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. 54 с.
2. Грищук Г. П., 
Ревунець А. С., Захарін 
В. В. Методичні 
поради для 
лабораторних робіт з 
акушерства, 
гінекології та 
біотехнології 
розмноження с.-г. 
тварин на тему: 
«Статевий цикл». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. 56 с.
3. Калиновський Г. М., 
Грищук Г. П., Євтух Л. 
Г., Ревунець А. С. 
Методичні поради до 
написання 
академічної історії 
хвороби з навчальної 
дисципліни 
«Акушерство, 
гінекологія, 
біотехнологія 
відтворення тварин. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 33 с.
4. Грищук Г. П., 
Ревунець А. С. 
Методичні поради для 
лабораторних робіт з 
акушерства, 
гінекології та 
біотехнології 
розмноження с.-г. 
тварин на тему: 
«Технологія штучного 
осіменіння самок с.-г. 



тварин». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 39 с.
5. Грищук Г. П., Євтух 
Л. Г., Ревунець А. С. 
Патологія 
післяродового періоду 
: методичні поради до 
лабораторних занять з 
акушерства, 
гінекології, 
біотехнології 
розмноження 
сільськогосподарських 
тварин з основами 
андрології. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2020. 57 с.
п.п. 15. 1. Вовк Ю., 
Грищук Г., Ревунець 
А. Причини 
неплідності корів в 
господарствах 
Житомирської області 
та її профілактика. 
Вітчизняна наука на 
зламі епох : проблеми 
та перспективи 
розвитку : зб. наук. 
праць Всеукр. наук.-
практ. інтернет-конф., 
18 трав. 2018 р. 
Переяслав-
Хмельницький, 2018. 
Вип. 43. С. 327–328.
2. Ревунець А. С., 
Грищук Г. П., 
Веремчук Я. Ю. Вплив 
кліматичних факторів 
на відтворювальну 
здатність великої 
рогатої худоби в 
умовах 
Житомирщини. 
Кліматичні зміни та 
сільське господарство. 
Виклики для аграрної 
науки та освіти : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
13–14 берез. 2018 р. 
Київ : НМЦ 
«Агроосвіта», 2018. С. 
541–544.
3. Грищук Г. П., 
Ревунець А. С., 
Веремчук Я. Ю. Вплив 
біологічно активних 
речовин на показники 
якості молозива в 
умовах органічного 
ведення 
тваринництва. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
зб. доп. учасників VIІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 23–24 трав. 
2019 р. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. С. 195–
198.
4. Кашуба О. О., 
Ревунець А. С. Основні 
причини неплідності 
корів і заходи 
профілактики. 
Сучасні аспекти 
лікування і 
профілактики хвороб 
тварин : матеріали ІІІ 
Всеукр. наук.-практ. 
Інтернет – конф., 



присвяч. 25-річчю 
заснування кафедри 
терапії ім. професора 
П. І. Локеса ПДАА, 
27–28 лист. 2019 р. 
Полтава, 2019. С. 49–
51.
5. Ревунець А. С., 
Грищук Г. П., 
Веремчук Я. Ю. 
Показники 
відтворювальної 
здатності корів-
первісток в залежності 
від віку парування 
телиць української 
чорно-рябої породи. 
Актуальні аспекти 
біології тварин, 
ветеринарної 
медицини та 
ветеринарно-
санітарної експертизи 
: матеріали V Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
викладачів і студентів, 
6-7 трав. 2020 р. 
Дніпро, 2020. С. 29–
30.
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Диплом 
доктора наук 
ДД 004634, 

виданий 
15.12.2005, 

Атестат 
професора 

12ПP 005169, 
виданий 

24.12.2007
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Трудового червоного 
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сільськогосподарська 
академія, 1989 р., 
кваліфікація –
ветеринарний лікар, 
спеціальність – 
«ветеринарна 
медицина», диплом 
МВ - І №036258 від 
30.06.1989 р.

Кандидат 
ветеринарних наук, 
16.00.11 – 
паразитологія. 
«Вплив фасціольозу 
на природну 
резистентність овець», 
диплом КН № 011677 
від 09.07.1996 р.

Доцент кафедри 
акушерства, терапії та 
хірургії, атестат  ДЦ 
№008333 від 
25.10.2003 р.

Доктор ветеринарних. 
16.00.02 
паразитологія, 
гельмінтологія. 
«Фасціольоз великої 
рогатої худоби в 
умовах тривалого 
впливу іонізуючого 
випромінювання 
(епізоотологія, 
патогенез та 
лікування)», диплом 
ДД №004634 від 
15.12.2005 р.

Професор кафедри 
паразитології, 
ветеринарно-
санітарної експертизи 
та зоогігієни, атестат 
12 ПР № 005169 від 



24.12.2007 р.

НУБіПУ ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/012401-20. 
«Науково-педагогічні 
працівники з 
інноваційної 
спрямованості 
педагогічної 
діяльності». Дата 
видачі: 09.10.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
12.
1. Зміни 
гематологічних 
показників крові при 
кишкових інвазіях у 
курей та перепілок в 
асоціації з еймеріозом 
/ Ю. Ю. Довгій, М. Ю. 
Довгій, Г. А. 
Кушнірова, В. Ф. 
Галат. Вісник ЖНАЕУ. 
2017. № 1 (60), т. 3. С. 
200–204.
2. Ефективність 
введення в раціон 
дійних корів 
концентрату 
Живинатм у 
комплексі 
зоогігієнічних заходів 
з годівлі тварин / Ю. 
Ю. Довгій, Д. В. 
Фещенко, П. В. 
Маслак, В. Ю. Іванов, 
К. М. Кащук. Зб. наук. 
праць ХДЗВА 
«Проблеми 
зооінженерії та 
ветеринарної 
медицини». 2017. Вип. 
35, т.1 , ч. 2. С. 134–
138.
3. Вплив комплексної 
терапії на 
гематологічні 
показники перепілок 
за кишкової інвазії / 
Ю. Ю. Довгій, В. Ф. 
Галат, О. В. Рудік, М. 
Ю. Довгій. Вісник 
ДДАЕУ. 2018. № 1–2. 
С. 117–121.
4. Вплив мінеральних 
речовин та 
«Нутріселу» на якість 
молока і молочну 
продуктивність корів / 
Ю. Ю. Довгій, В. А. 
Котелевич, В. Ю. 
Сеніченко, Х. О. 
Довгій. Наукові 
горизонти. 2019. Вип. 
8/81. С. 48–52.
5. Вплив вітамінно-
мінеральних 
комплексів на 
молочну 
продуктивність та 



гематологічні 
показники корів / Ю. 
Ю. Довгій, В. Ю. 
Сеніченко, Д. В. 
Фещенко, І. В. Чала. 
Вісник ПДАА. 2019. 
Вип. 2/93. С. 85–91. 
doi: 
org/10.31210/visnyk201
9.02.10.
п.п. 3. 1. Інвазійні 
хвороби риб : навч. 
посіб. / В. В. Стибель 
та ін. Житомир : 
Полісся, 2016. 144 с.
2. Паразитарні та 
інфекційні хвороби 
м’ясоїдних тварин : 
навч. посіб. / Ю. Ю. 
Довгій та ін. Житомир 
: Полісся, 2016. 318 с.
3. Термінологічний 
словник з 
паразитології : 
довідник / Л. І. 
Шендрик та ін. 
Житомир : Полісся, 
2017. 88 с.
4. Найпоширеніші 
протозойні та 
гельмінтозні хвороби 
свійських тварин в 
Україні / Ю. Ю. 
Довгій та ін. : 
монографія. Житомир 
: Поліграфія, 2019. 
204 с.
п.п. 8. Виконання 
функцій наукового 
керівника теми:
1. «Розробка сучасних 
методів діагностики 
лікування та заходів 
боротьби з 
інвазійними 
хворобами свійських 
тварин в зоні Полісся 
та Лісостепу України» 
(№ 0116U006642).
2. «Розробка методів 
профілактики та 
лікування паразитозів 
свійських птахів на 
території 
Житомирського 
Полісся» (№ 
0113U000899).
3. «Розробка методів 
профілактики та 
лікування собак, котів 
і хутрових звірів з 
урахуванням 
регіональних 
особливостей та 
патогенезу інвазії» 
(№ 0113U000898).
п.п. 10. Завідувач 
кафедри 
паразитології, 
ветеринарно-
санітарної експертизи 
та зоогігієни (наказ № 
276 к від 07.08.2006 
р.).
п.п. 11. 1. Офіційний 
опонент при захисті 
дисертації Манойло 
Ю. Б. на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
ветеринарних наук, 



що відбувся 2016 р., в 
спеціалізованій вченій 
раді Д 35.826.03 
ЛНУВМБТ ім. С. З. 
Гжицького.
2. Офіційний опонент 
при захисті дисертації 
Бородай Є. О. на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
ветеринарних наук, 
що відбувся 2018 р., в 
спеціалізованій вченій 
раді Д 35.826.03 
ЛНУВМБТ ім. С. З. 
Гжицького.
3. Офіційний опонент 
при захисті дисертації 
Шевченко А. М. на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
ветеринарних наук, 
що відбувся 2018 р., в 
спеціалізованій вченій 
раді Д 35.826.03 
ЛНУВМБТ ім. С. З. 
Гжицького.
4. Офіційний опонент 
при захисті дисертації 
Галат М. В. на 
здобуття наукового 
ступеня д. вет. н., що 
відбувся 2020 р., в 
спеціалізованій вченій 
раді Д 26.004.14 
НУБіП.
п.п. 12. 1. Застосування 
суміші каоліну і 
алуніту як кормової 
добавки для 
профілактики отруєнь 
свиней важкими 
металами : пат. 
120845 Україна : МПК 
А23К 20/28, А23К 
50/30, А23К 50/60. № 
u201703570 ; заявл. 
12.04.2017 ; опубл. 
27.11.2017, Бюл. № 22.
2. Застосування суміші 
каоліну і алуніту як 
кормової добавки для 
профілактики отруєнь 
свиней важкими 
металами : пат. 
120845 Україна : МПК 
А23К 20/28, А23К 
50/30, А23К 50/60. № 
u201703571 ; заявл. 
12.04.2017 ; опубл. 
27.11.2017, Бюл. № 22.
3. Спосіб застосування 
препаратів 
мікроелементів у 
великої рогатої худоби 
: пат. 137383 Україна : 
МПК А61D 7/00, А23К 
20/20. № u201813051 ; 
заяв. 28.12.2018 ; 
опубл. 25.10.2019, 
Бюл. № 20.
п.п. 13. 1. Довгій Ю.Ю. 
Методичні поради 
щодо поширення 
отодектозу м’ясоїдних 
тварин. Житомир, 
ЖНАЕУ. 2016. 30 с.
2. Довгій Ю. Ю., 
Побережець С. П. 
Акарози собак і котів 
(поширення та заходи 



боротьби) : методичні 
рекомендації. 
Житомир : Полісся, 
2017. 34 с.
3. Довгій Ю. Ю. 
Методичні поради з 
діагностики та 
профілактики 
анаплазмозу великої 
рогатої худоби. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. 13 с.
4. Довгій Ю. Ю. 
Методичні поради 
«Щодо 
гельмінтоларвоскопіч
них досліджень 
легеневих нематодозів 
дрібної рогатої 
худоби». Житомир, 
2019. 16 с.
5. Довгій Ю. Ю. 
Методичні поради 
«Заходи боротьби з 
демодекозом собак». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 49 с.
п.п. 17. 1. 
Ветеринарний лікар 
колгоспу «Нове 
життя» 
Бородянського району 
Київської області 
(1989-1991 рр., наказ 
№ 15 від 8.12.1989 р.).
2. Ведучий епізотолог 
Тарищинської 
районної 
ветеринарної станції 
(1991-1993 рр., наказ 
№ 9 від 29.01.1991 р.).
3. Головний 
ветеринарний лікар 
колгоспу «Червоний 
партизан» (1993-1995 
рр., наказ № 2 від 
4.03.1993 р.).
п.п. 18. Наукове 
консультування 
господарства «Агро 
Цвіт 2012», с. Велика 
Радча, 
Радомишильського 
району 
Житомиирської 
області.

154176 Заїка 
Світлана 
Сергіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

130501 
Ветеринарна 

медицина, 
Диплом 
магістра, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

130501 
Ветеринарна 

медицина, 

16 Патологічна 
анатомія та 
судова 
ветеринарія

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
2000 р., кваліфікація 
– лікар ветеринарної 
медицини, 
спеціальність – 
«ветеринарна 
медицина», диплом 
ТМ №12188382 від 
30.06.2000 р.

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
2001 р., кваліфікація – 
магістр за фаховим 
спрямуванням, 
спеціальність 
–«ветеринарна 
медицина», диплом 
ТМ №17321504 від 
28.09.2001 р.



Диплом 
кандидата наук 

ДK 033972, 
виданий 

13.04.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
031742, 

виданий 
26.09.2012

Кандидат 
ветеринарних наук, 
16.00.02 – патологія, 
онкологія, 
морфологія. 
«Морфофункціональн
а характеристика 
залоз внутрішньої 
секреції в системі 
гіпофіз-наднирники-
яєчники у великої 
рогатої худоби в 
умовах 
молоінтенсивного 
іонізуючого 
опромінення», 
диплом ДК № 033972 
від 13.04.2006 р.

Доцент кафедри 
анатомії і гістології, 
атестат 12 ДЦ  № 
031742 від 26.09.2012 
р.

НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво 12 
СПВ 185962 «Сучасні 
підходи до 
викладання 
навчальної 
дисципліни 
«Нормальна та 
патологічна 
морфологія». Дата 
видачі: 08.04.2016 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
10.
1. Заїка С. С. 
Морфологічні зміни в 
тимусі у великої 
рогатої худоби при 
хламідійній інфекції. 
Наук. вісник ЛНУВМБ 
ім. С. З. Гжицького. 
Сер. Ветеринарні 
науки. 2016. № 1 (65), 
т. 18, ч. 2. С. 54–59.
2. Горальський Л. П., 
Радзиховський М. Л., 
Заїка С. С. 
Патологоанатомічні 
зміни при 
коронавірусному 
ентериті у собак. 
Вісник ЖНАЕУ. 2017. 
№ 1 (60), т. 3. С. 303–
307.
3. Горальський Л. П., 
Заїка С. С., Радюк Ю. 
Г. Морфологічні 
особливості гіпофіза 
великої рогатої 
худоби. Вісник ЖНАЕ. 
2017. № 1 (60), т. 3. С. 
209–215.
4. Мікроскопічна 
будова і 
стереометричні 
показники яєчників 
теличок, вирощених 



на радоактивно 
забрудненій території 
/ Т. Ф. Кот, С. В. 
Гуральська, І. М. 
Сокульський., С. С. 
Заїка, З. В. Хоменко. 
Наук.-практ. журнал 
«Ветеринарія, 
технології 
тваринництва та 
природокористування
». 2018. С. 15–22.
5. Гістохімічна 
характеристика 
яєчників великої 
рогатої худоби, 
вирощеної на 
радіоактивно 
забрудненій території 
/ С. В. Заїка, Т. Ф. Кот, 
С. В. Гуральська, І. М. 
Сокульський., З. В. 
Хоменко. Вісник 
ПДАА. 2019. С. 160–
167. doi: 
https://doi.org/10.3121
0/visnyk2019.03.21.
п.п. 8. Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми № 0120U100796 
«Розвиток, 
морфологія та 
гістохімія органів 
тварин у нормі та при 
патології» (період 
виконання 2020–2025 
рр.).
п.п. 13. 1. Заїка С. С. 
Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Патологічна 
анатомія (загальна 
частина)». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. 184 с.
2. Заїка С. С. Техніка 
патологоанатомічного 
розтину трупів птахів: 
методичні поради для 
проведення 
лабораторних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Патологічна 
анатомія, розтин і 
судова ветеринарія» 
для студентів 
факультету 
ветеринарної 
медицини, зі 
спеціальності 211 
«Ветеринарна 
медицина». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2019. 25 с.
3. Заїка С. С. Хронічні 
бактеріальні інфекції: 
методичні поради для 
проведення 
лабораторних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Патологічна 
анатомія, розтин і 
судова ветеринарія» 
для студентів 
факультету 
ветеринарної 
медицини, зі 
спеціальності 211 



«Ветеринарна 
медицина». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2019. 28 с.
п.п. 14. Керівник 
студентського гуртка 
«Морфолог». 
п.п. 15. 1. Заїка С. С. 
Морфологічна 
характеристика 
яєчників великої 
рогатої худоби, 
вирощеної на 
радіаційно 
забрудненій 
місцевості. 
Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми, напрямки 
та шляхи її вирішення 
: зб. тез Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018.  С. 198–201.
2. Заїка С. С. 
Патолого-анатомічні 
зміни за каліцивірозу 
у котів. 
Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми, напрямки 
та шляхи її вирішення 
: зб. тез Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. С. 30–33.
3. Заїка С. С., Бездітко 
Л. В. Морфологічна 
характеристика 
яєчників великої 
рогатої худоби, 
вирощеної в зоні 
малоінтенсивного 
іонізуючого 
випромінювання. 
Біологічні 
дослідження – 2019 : 
матеріали Х Всеукр. 
наук.-практ. конф. з 
міжнародною участю 
(16–18 бер. 2019 р.). 
Житомир : Полісся, 
2019. С. 92–94.
4. Заика С. С., 
Хоменко З. В. 
Морфологическая 
характеристика 
яичников крупного 
рогатого скота, 
выращенного на 
радиоактивно 
загрязненной 
территории. 
Современные 
проблемы и 
перспективы 
исследований в 
анатомии и 
гистологии животных 
: материалы Междун. 
наук.-практ. конф., 
посвященной памяти 
професора Д. Х. 
Нарзиева (31 окт.–1 
нояб. 2019 г.). Витебск 
: ВГАВМ, 2019. С. 19–
21.
5. Бездітко Л. В., Заїка 
С. С. Ризики 
свинарству від 
коронавірусних 
інфекцій. Водні і 



наземні екосистеми та 
збереження їх 
біорізноманїття – 
2020 : матеріали ІІІ 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. (03–05 черв. 
2020 р.). Житомир : 
ЖНАЕУ, 2020.
п.п. 18. Наукове 
консультування з 
патолого-анатомічної 
діагностики хвороб 
тварин навчально-
науково-виробничої 
клініки ветеринарної 
медицини Поліського 
національного 
університету, 
Житомирського 
Центру Захисту 
Тварин «Four Paws», 
фелінологічного 
об’єднання «Sweet 
Beast».

100762 Бегас Василь 
Леонідович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
магістра, 

Державний 
агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
130501 

Ветеринарна 
медицина, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043654, 
виданий 

13.12.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
030989, 
виданий 

29.03.2012

16 Менеджмент 
здоров’я 
тварин

Державний 
агроекологічний 
університет, 2002 р., 
кваліфікація - лікар 
ветеринарної 
медицини, 
спеціальність - 
«ветеринарна 
медицина», диплом 
ТМ №18609928 від 
27.06.2002 р.

Державний 
агроекологічний 
університет, 2003 р., 
кваліфікація -  магістр 
за фаховим 
спрямуванням, 
спеціальність – 
«ветеринарна 
медицина», диплом 
ТМ №23484330 від 
05.09.2003 р.

Кандидат 
ветеринарних наук, 
16.00.08 – 
епізоотологія та 
інфекційні хвороби. 
«Удосконалення 
діагностики та 
профілактики 
ринопневмонії 
коней», диплом ДК № 
043654, від 13.12.2007 
р.

Доцент кафедри 
мікробіології, 
вірусології та 
епізоотології, атестат 
12 ДЦ №030989, від 
29.03.2012 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/012391-20 
«Психолого-
педагогічні чинники 
ефективної взаємодії 
викладача й студента 
на прикладі вивчення 
дисципліни 



«Організація і 
економіка 
ветеринарної 
справи»». Дата видачі 
09.10.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
10.
1. Морфо-
функціональний стан 
та корекція 
проникності 
плацентарного бар’єру 
у корів / В. В. Захарін, 
Л. П. Афанасієва, В. Л. 
Бегас, В. З. 
Трохименко, В. В. 
Гончаренко, В. М.. 
Прус. Наук.-техн. бюл. 
ДНДКІ вет. препаратів 
та кормових добавок і 
інститут біології 
тварин. 2016. Вип. 17, 
№ 2. С. 241–250.
2. Поширення та 
профілактика 
заразних хвороб 
коней у кінних 
господарствах 
України / О. Є. 
Галатюк, В. Л. Бегас, 
А. А. Антонюк, К. О. 
Дроботюк, О. Р. 
Калнаус. Вісник 
ЖНАЕУ. 2017. №2. 
(63), т. 3. С. 9–15.
3. Романишина Т. О., 
Бегас В. Л., Лахман А. 
Р. Особливості 
епізоотології та 
патогенезу за 
африканської чуми 
свиней. Зб. наук. пр. 
ХДЗВА «Проблеми 
зооінженерії та 
ветеринарної 
медицини». 2017. Вип. 
35, т. 1, ч. 2. С. 193–197.
4. Показники крові та 
клітинного 
метаболізму за 
сумісного перебігу 
лептоспірозу і 
герпесвірусних 
інфекцій першого та 
другого типів у коней 
/ О. Є. Галатюк, В. Л. 
Бегас, А. А. Антонюк, 
О. Р. Калнаус. Вісник 
ДДАЕУ. 2018. №1−2. 
(47). С. 75–79.
5. Порівняння методів 
епізоотологічного 
моніторингу 
африканської чуми 
свиней / В. Л. Бегас, Т. 
О. Романишина, Ж.. В. 
Рибачук, О. В. 
Пінський. Вісник 
ПДАА. 2019. № 2. С. 
246−253. doi: 
10.31210/visnyk2019.02.
33.



п.п. 3. Бегас В. Л. 
Організація та 
економіка 
ветеринарної справи : 
практикум [для 
студентів факультету 
ветеринарної 
медицини]. Житомир 
: Полісся, 2017. 128 с.
п.п. 5. Учать у 
міжнародному проекті 
технічної допомоги 
ФАО «Розбудова 
потенціалу раннього 
виявлення та 
реагування на 
африканську чуму 
свиней в Україні» 2017 
– 2018 рр.
п.п. 10. В.о. завідувача 
кафедри мікробіології, 
фармакології та 
епізоотології ЖНАЕУ, 
наказ № 39-к від 
03.02.2015 р.
п.п. 13. 1. Методичні 
рекомендації для 
вивчення теми: 
«Африканська чума 
свиней-особливості 
патогенезу, 
епізоотичні дані, 
сучасні методи 
діагностики» / О Є. 
Галатюк, О. В. 
Пінський, Т. О. 
Романишина, В. Л. 
Бегас. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. 31 с.
2. Бегас В. Л. Завдання 
для практичних робіт 
«Приватна практика у 
ветеринарній 
медицині». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. 88 с.
3. Бегас В. Л. Нікітін 
О. А. Маркетинг 
ветеринарних послуг : 
методичні поради для 
практичних робіт 
студентів 2 курсу ОС 
«Магістр» факультету 
ветеринарної 
медицини. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. 39 с.
п.п. 15. 1. Ковальчук І. 
М., Бегас В. Л. 
Планування та 
організація 
профілактичних 
заходів щодо заразних 
хвороб в 
Баранівському районі 
Житомирської 
області. Наукові 
здобутки студентської 
молоді у ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів, 31 січня 
2019 р. Житомир : 
Полісся, 2019. Вип. № 
10. С. 85–88.
2. Максимчук М. Я., 
Бегас В. Л. 
Епізоотична ситуація 
щодо сказу та 
особливості 
антирабічних заходів 
у Волинській області. 
Наукові здобутки 



студентської молоді у 
ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів, 31 січня 
2019 р. Житомир : 
Полісся, 2019. Вип. № 
10. С. 91–93.
3. Печура І. О., Бегас 
В. Л. Епізоотична 
ситуація щодо сказу та 
особливості 
антирабічних заходів 
у Житомирській 
області. Наукові 
здобутки студентської 
молоді у ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів, 31 січня 
2019 р. Житомир : 
Полісся, 2019. Вип. № 
10. С. 107–109. 
4. Бегас В. Л. 
Ветеринарне 
забезпечення 
органічного 
тваринництва. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
матеріали VII Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
23–24 трав. 2019 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С. 390–393.
5. Дейнега А. С., 
Рибачук Ж. В., Бегас В. 
Л. Мультимодальна 
анестезія собак. 
Наукові здобутки 
студентської молоді у 
ветеринарії : 
матеріали ХХІ-ї наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів, 30 
січня 2020 р. 
Житомир : ЖНАЕУ. 
2020. Вип. 11. С. 158– 
160.
п.п. 16. Член ГО «Клуб 
професійних 
пасічників 
Житомирщини».

94434 Котелевич 
Валентина 
Антонівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
сільськогоспод

арський 
інститут, рік 
закінчення: 

1978, 
спеціальність:  
ветеринарія, 

Диплом 
кандидата наук 

BT 001361, 
виданий 

02.01.1985, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003875, 
виданий 

10.04.1996

28 Ветеринарно-
санітарна 
експертиза

Одеський 
сільськогосподарськи
й інститут, 1978 р., 
кваліфікація – 
Ветеринарний лікар, 
спеціальність – 
«ветеринарія», 
диплом В-1 №533446 
від 17.07.1978 р.

Кандидат 
ветеринарних наук, 
16.00.06 – 
ветеринарна санітарія. 
«Сравнительная 
ветеринарно-
санитарная оценка и 
качество мяса 
водоплавающей 
птицы», диплом ВТ 
№ 001361 від 
02.01.1985 р.

Доцент кафедри 
сільськогосподарської 
радіоекології, атестат 



ДЦ АР№003875 від 
10.04.1996 р.

НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво 12 
СС 00493706/004515-
17 «Інноваційна 
спрямованість  
педагогічної  
діяльності». Дата 
видачі: 27.10.2017 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. Kovalenko A. M., 
Tkachev A. V., 
Tkacheva O. L., Gutyj B. 
V., Prystupa O. I., 
Kukhtyn M. D., Dutka 
V. R., Veres Ye. M., 
Dashkovskyy O. O., 
Senechyn V. V., Riy M. 
B. & Kotelevych V. A. 
(2020). Analgesic 
effectiveness of new 
nanosilver drug. 
Ukrainian Journal of 
Ecology, 10 (1), 300–
306. doi: 
10.15421/2020_47. 
(Web of Science).
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
11.
1. Котелевич В. А., 
Згозінська О. А., 
Головко О. В. 
Ветсанекспертиза і 
ветсаноцінка ковбас 
ТОВ «Сумські м’ясні 
вироби». Вісник 
ЖНАЕУ. 2015. №1 
(49), т. 3. С. 128–129.
2. Котелевич В. А. 
Ветеринарно-
санітарна експертиза і 
ветеринарно-
санітарна оцінка м’яса 
кролів різновікових 
груп, вирощених у 
приватному секторі 
смт.  Ємільчине, 
Ємільчинського 
району, Житомирської 
області. Наук. вісник 
ЛНУВМБ ім. С. З. 
Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2016. № 3 (70), т. 18. 
С. 153–156. doi: 
10.15421/nvlvet7036.
3. Котелевич В. А. 
Ветеринарно-
санітарна оцінка 
якості та безпеки 
харчових продуктів у 
Житомирському 
регіоні. Наук. вісник 
ЛНУВМБ ім. С. З. 
Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2017. № 78, т. 19. С. 
58–67. doi: 
10.15421/nvlvet7812.
4. Котелевич В. А. 



Ветеринарно-
санітарна оцінка 
якості та безпеки м
´яса і м´ясопродуктів 
в умовах ТОВ «Ритон» 
Вінниця. Наук. вісник 
ЛНУВМБ ім. С. З. 
Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2018. № 88, т. 20. С. 
24–28. doi: 
10.32718/nvlvet8804.
5. Котелевич В. А., 
Ларіна К. С. 
Ветеринарно-
санітарна оцінка 
ковбасних виробів 
двох виробників за 
показниками якості та 
безпечності. Наук. 
вісник ЛНУВМБ ім. С. 
З. Ґжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2020. № 97, Т.22. C. 
112–117. doi: 
10.32718/nvlvet9718.
п.п. 8. Виконання 
функцій наукового 
керівника теми: 
«Актуальні питання 
якості та безпечності 
харчових продуктів в 
контексті 
гарантування 
продовольчої безпеки 
для населення 
Поліського регіону» 
(№ 0119U103603).
п.п. 13. 1. Котелевич В. 
А. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Ветеринарно-
санітарна експертиза 
молока і молочних 
продуктів» : для 
студентів ОС 
«Магістр» з 
спеціальності 212 
«Ветеринарна гігієна, 
санітарія та 
експертиза». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. 87 с.
2. Котелевич В. А. 
Методичні поради до 
лабораторного 
заняття на тему 
«Ветеринарно-
санітарна експертиза і 
ветсаноцінка яєць та 
яєчних продуктів з 
дисципліни «ВСЕ з 
основами технології і 
стандартизації 
продуктів 
тваринництва». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. 18 с.
3. Котелевич В. А 
Порівняльний аналіз 
якості м’яса кролів 
різновікових груп : 
монографія. Житомир 
: ЖНАЕУ. 2017. 135 с.
4. Котелевич В. А. 
Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Ветеринарно-
санітарна експертиза»  
до розділу : 



«Ветеринарно-
санітарна експертиза 
гідробіо-нтів та 
продуктів їх 
переробки» для 
другого (магістерсь-
кого) рівня зі 
спеціальності 
підготовки фахівців 
освітньо-
кваліфікаційного 211 
«Ветеринарна 
медицина» Житомир : 
ЖНАЕУ, 2020. 46 с. 
5. Котелевич В. А. 
Методичні поради до 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни «ВСЕ з 
основами технології і 
стандартизації 
продуктів 
тваринництва». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 76 с.
п.п. 14. Керівництво 
студенткою, яка 
зайняла 2 місце на 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт 
(«Актуальні питання 
безпечності харчових 
продуктів для 
населення у 
Поліському регіоні у 
контексті 
гарантування 
продовольчої 
безпеки» 2020 р., м. 
Одеса).
Керівник 
студентського гуртка 
«Якість і безпечність 
продукції – 
пріоритетне завдання 
лікаря ветеринарної 
медицини».
п.п. 15. 1. Котелевич В. 
А. Кролівництво – 
одна із 
найперспективніших 
галузей тваринництва 
у розвитку 
національного 
виробництва. 
Інноваційні технології 
та інтенсифікація 
розвитку 
національного 
виробництва : 
матеріали ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
20–21 жов. 2016 р. 
Тернопіль, 2016. С. 
208–209.
2. Котелевич В. А. 
Роль кролівництва у 
розвитку малих форм 
господарювання як 
фактора соціально-
економічної 
стабільності  сільських 
територій та 
самозайнятості 
населення. Роль 
аграрних вищих 
навчальних закладів у 
розвитку малих форм 
господарювання як 
фактора соціально-



економічної 
стабільності сільських 
територій та 
самозайнятості 
населення : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. Київ : НМЦ 
«Агроосвіта», 2016. С. 
16–18.
3. Котелевич В. А. 
Роль і місце вищої 
освіти у підготовці 
фахівців для 
впровадження 
системи НАССР на 
виробництвах. 
Актуальні питання 
науки і практики. 
Впровадження 
системи HАССР в 
Україні : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
конф., 24 червня 2020 
р. Київ : НУБіП, 2020. 
С. 50–55.
4. Котелевич В. А. 
Кролятина – 
важливий резерв  у 
забезпеченні 
населення органічною 
продукцією. Наукові 
дослідження для 
органічного бізнесу. 
Тваринництво заради 
ґрунту : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. в рамках IV 
Міжнар. конгресу 
«Органічна Україна». 
4 квітня 2020 р. Київ : 
Органічна Україна, 
2020. С.76–78.
5. Котелевич В. А. 
Роль і місце вищої 
освіти у підготовці 
фахівців з органічого 
виробництва. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека. 
Житомир : Поліський 
національний 
університет, 2020. С. 
146–152.
п.п. 16. Член 
наукового товариства 
анатомів, гістологів, 
ембріологів та 
топографоанатомів 
України.

100762 Бегас Василь 
Леонідович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
магістра, 

Державний 
агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
130501 

Ветеринарна 
медицина, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043654, 
виданий 

13.12.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
030989, 
виданий 

16 Організація і 
економіка 
ветеринарної 
справи

Державний 
агроекологічний 
університет, 2002 р., 
кваліфікація - лікар 
ветеринарної 
медицини, 
спеціальність - 
«ветеринарна 
медицина», диплом 
ТМ №18609928 від 
27.06.2002 р.

Державний 
агроекологічний 
університет, 2003 р., 
кваліфікація - магістр 
за фаховим 
спрямуванням, 
спеціальність – 
«ветеринарна 



29.03.2012 медицина», диплом 
ТМ №23484330 від 
05.09.2003 р.

Кандидат 
ветеринарних наук, 
16.00.08 – 
епізоотологія та 
інфекційні хвороби. 
«Удосконалення 
діагностики та 
профілактики 
ринопневмонії 
коней», диплом ДК № 
043654, від 13.12.2007 
р.

Доцент кафедри 
мікробіології, 
вірусології та 
епізоотології, атестат 
12 ДЦ №030989, від 
29.03.2012 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/012391-20 
«Психолого-
педагогічні чинники 
ефективної взаємодії 
викладача й студента 
на прикладі вивчення 
дисципліни 
«Організація і 
економіка 
ветеринарної 
справи»». Дата видачі 
09.10.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
10.
1. Галатюк О. Є., Бегас 
В. Л. Лікувально-
профілактичні заходи 
при герпесвірусній 
інфекції коней 
першого типу. Наук. 
вісник ЛНУВМБ ім. С. 
З. Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2016. № 3 (70), т. 18. 
С. 26–29. doi: 
https://doi.org/10.1542
1/nvlvet7006.
2. Епізоотологічний 
моніторинг та 
профілактика 
заразних хвороб 
коней / О. Є. Галатюк, 
В. Л. Бегас, А. А. 
Антонюк, О. Р. 
Калнаус. Наук.-техн. 
бюл. ДНДКІ вет. 
препаратів та 
кормових добавок і 
інститут біології 
тварин. 2016. Вип. 17, 
№ 2. С. 187–191.
3. Радзиховський М. 
Л., Бегас В. Л., Нікітін 



О. А. Полімеразна 
ланцюгова реакція в 
лабораторній 
діагностиці 
герпесвірусної 
інфекції коней 
першого та другого 
типу. Наук.-техн. бюл. 
наук.-досл. центру 
біобезпеки та 
екологічного 
контролю ресурсів 
АПК. 2017. Т. 5, № 1. 
С. 38–42
4. Ризики виникнення 
африканської чуми 
свиней на території 
Житомирської області 
/ В. Л. Бегас, Т. О. 
Романишина, Ж. В. 
Рибачук, О. В. 
Пінський, М. Д. 
Міщенко, І. А. 
Волківський, М. Ю. 
Лисенко, П. А. 
Яткевич. Наук. вісник 
ЛНУВМБ ім. С. З. 
Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2018. № (83), т. 20. С. 
120–124. doi: 
https://doi.org/10.1542
1/nvlvet8323.
5. Аспекти 
ветеринарного 
благополуччя при 
вирощуванні великої 
рогатої худоби в 
Славутському районі 
Хмельницької області 
/ Ж. В. Рибачук, О. Є. 
Галатюк, В. Л. Бегас, 
С. В. Моргун, Л. В. 
Бездітко. Ветеринарія, 
технології 
тваринництва та 
природокористування
. 2020. № 5. С. 143–
150 doi: 
10.31890/vttp.2020.05.
26 36433/40000.
п.п. 3. Бегас В. Л. 
Організація та 
економіка 
ветеринарної справи : 
практикум [для 
студентів факультету 
ветеринарної 
медицини]. Житомир 
: Полісся, 2017. 128 с.
п.п. 5. Учать у 
міжнародному проекті 
технічної допомоги 
ФАО «Розбудова 
потенціалу раннього 
виявлення та 
реагування на 
африканську чуму 
свиней в Україні» 2017 
– 2018 рр.
п.п. 10. В.о. завідувача 
кафедри мікробіології, 
фармакології та 
епізоотології ЖНАЕУ, 
наказ № 39-к від 
03.02.2015 р.
п.п. 13. 1. Бегас В. Л. 
Організація та 
економіка 
ветеринарної справи : 
розширений конспект 



лекцій для студентів 
факультету 
ветеринарної 
медицини. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 15 с.
2. Бегас В. Л., 
Антонюк А. А. 
Організація та 
економіка 
ветеринарної справи : 
робочий зошит для 
лабораторних занять 
для студентів 
факультету 
ветеринарної 
медицини. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 60 с.
3. Бегас В. Л. 
Організація та 
економіка 
ветеринарної справи : 
методичні поради для 
лабораторних занять 
для студентів 
факультету 
ветеринарної 
медицини. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 95 с.
п.п. 15. 1. Бегас В. Л. 
Перспективи служби 
ветеринарної 
медицини України. 
Молоді вчені у 
вирішенні проблем 
тваринництва та 
ветеринарії : 
матеріали другої 
наук.-практ. конф., 29 
листопада 2016 р. 
Житомир : Полісся. 
2016. С. 73 – 75.
2. Бегас В. Л. 
Організація 
ветеринарно-
санітарного контролю 
і нагляду в Україні. 
Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
Проблеми заразної та 
незаразної патології 
тварин : матеріали 
Міжнар.. наук.-практ. 
конф., присвяченої 
10-річчю кафедри 
паразитології, 
ветеринарно-
санітарної експертизи 
та зоогігієни (2–4 
лист. 2016 р.). 
Житомир : ЖНАЕУ,, 
2016. С. 83 – 89.
3. Головатчик К. В., 
Бегас В. Л. 
Епізоотична ситуація 
щодо сказу та 
особливості 
антирабічних заходів 
у Рівненській області. 
Наукові здобутки 
студентської молоді у 
ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів (29 січ. 
2018 р.). Житомир : 
Полісся, 2018. Вип. 9. 
С. 58–61.
4. Мельник О. С., 
Бегас В. Л. 
Романишина Т. О. 
Організація заходів 



щодо ліквідації 
африканської чуми 
свиней в ФОП 
«Слідзевський» с. 
Рудня-Городище 
Житомирського 
району. Наукові 
здобутки студентської 
молоді у ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів (29 січ. 
2018 р.). Житомир : 
Полісся, 2018. Вип. 9. 
С. 83–86.
5. Бегас В. Л., 
Прокопенко В. С., 
Нечитайло А. Г. 
Планування та 
організація заходів 
щодо ліквідації 
спалаху африканської 
чуми свиней на 
прикладі ФОП 
«Слідзевський» с. 
Рудня-Городище 
Житомирського 
району. Актуальні 
проблеми 
тваринництва та 
ветеринарної 
медицини. : матеріали 
четвертої наук.-практ. 
конф. (22 бер. 2018 
р.). Житомир : 
Полісся,. 2018. С. 8–9.
п.п. 16. Член ГО «Клуб 
професійних 
пасічників 
Житомирщини».

53112 Дубовий 
Анатолій 
Андрійович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
спеціаліста, 

Білоцерківськи
й 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність: 

7.11010101 
ветеринарна 

медицина, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 058926, 

виданий 
14.04.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

040514, 
виданий 

22.12.2014

11 Патологічна 
фізіологія  
тварин

Білоцерківський 
державний 
сільськогосподарськи
й інститут, 1995 р., 
спеціальність 
«Ветеринарна 
медицина», диплом 
КН № 001883 від 
13.07.1995 р.

Кандидат 
ветеринарних наук, 
16.00.02 – патологія, 
онкологія і 
морфологія тварин. 
«Гістоморфологія 
щитоподібної залози 
собак у 
постнатальному 
періоді онтогенезу в 
умовах Полісся 
Житомирщини», 
диплом ДК № 058926 
від 11.04.2010 р.

Доцент кафедри 
внутрішніх хвороб 
тварин та фізіології, 
атестат 12 ДЦ № 
040514 від 22.12.2014 
р.
НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/004495-17 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності». Дата 
видачі: 23.10.2017 р.



Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
5.
1. Стан системи 
гемостазу за 
трансмісивної 
венеричної саркоми 
собак / О. А. Дубова, 
Д. В Фещенко, О. А. 
Згодзінська, А. А 
Дубовий. Біоресурси і 
природокористування
. 2018. 10 (5–6). С. 
182–188. doi: 
10.31548/bio2018.05.02
3.
2. Дубова О. А., 
Дубовий А. А., 
Фещенко Д. В. 
Непрямий метод 
оцінки та показники 
артеріального тиску, 
його індексів у собак. 
Наук. вісник ЛНУВМБ 
ім. С. З. Гжицького. 
Сер. Ветеринарні 
науки. 2018. Т. 20, № 
88. С. 80–84. doi: 
10.32718/nvlvet8814.
3. Дубова О. А., 
Дубовий А. А. 
Гепатопатія та 
нефропатія за 
бабезіозу собак: 
псевдогепаторенальни
й синдром.  Наук. 
вісник ЛНУВМБ ім. С. 
З. Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2018. Т. 20, № 83. С. 
102–107. doi: 
10.15421/nvlvet8320.
4. Криптоспоридіоз 
собак: особливості 
перебігу та лікування 
/ О. А. Дубова, А. А. 
Дубовий, Л. О. 
Ковальова, П. В 
Ковальов. Біоресурси і 
природокористування
. 2019. Т. 11, № 1–2. С. 
167–173. doi: 
10.31548/bio2019.01.01
9.
5. Дубова О. А., 
Згодзінська О. А., 
Дубовий А. А. 
Епізоотичні 
особливості 
саркоптоїдозів 
домашніх тварин та 
терапевтична 
ефективність 
івермектину. Наук. 
вісник ЛНУВМБ ім. С. 
З. Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2019. Т. 21 (96). С. 3–7. 
doi: 
10.32718/nvlvet9601.
п.п. 3. Протозойні 
хвороби м’ясоїдних 
тварин : навч. посіб. / 
О. А. Дубова та ін. ; за 



ред. О. А. Дубової. 
Біла Церква : ТОВ 
Білоцерківдрук, 2019. 
254 с.
п.п. 13. 1. Дубовий А. 
А. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з професійної та 
практичної підготовки 
навчальної 
дисципліни «Гігієна 
вирощування, 
отруєння дрібних 
тварин» для студентів 
факультету 
ветеринарної 
медицини ОС 
«Магістр». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. 32 с.
2. Дубовий А. А. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
професійної та 
практичної підготовки 
навчальної 
дисципліни «Породи 
тренування і 
виховання собак і 
котів» для студентів 
факультету 
ветеринарної 
медицини ОС 
«Магістр». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. 17 с.
3. Дубовий А. А. 
Методичні вказівки з 
професійної та 
практичної підготовки 
навчальної 
дисципліни 
«Патологічна 
фізіологія тварин» 
для підготовки 
фахівців ОС 
«Бакалавр» зі 
спеціальності 211 
«Ветеринарна 
медицина» галузі 
знань 21 
«Ветеринарна 
медицина». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2018. 48 с.
4. Дубовий А. А. 
Методичні вказівки до 
лабораторних занять з 
професійної та 
практичної підготовки 
навчальної 
дисципліни 
«Патологічна 
фізіологія тварин» 
для підготовки 
фахівців ОС «Магістр» 
зі спеціальності 211 
«Ветеринарна 
медицина» галузі 
знань 21 
«Ветеринарна 
медицина». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2018. 44 с.
5. Дубовий А. А. 
Методичні вказівки з 
професійної та 
практичної підготовки 
навчальної 
дисципліни 
«Патологічна 
фізіологія тварин» 
для підготовки 
фахівців ОС 
«Спеціаліст» 



нормативний термін 
навчання зі 
спеціальності 211 
«Ветеринарна 
медицина», галузі 
знань 21 
«Ветеринарна 
медицина». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2018. 48 с.
п.п. 14. Керівник 
студентського гуртка 
«Патофізіолог».
п.п. 15. 1. Гордійчук 
Ю. В., Дубовий А. А. 
Зміна діагностичних 
печінкових маркерів 
за лікування гострого 
гепатиту у собак. 
Наукові здобутки 
студентської молоді у 
ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів. 
Житомир : Полісся, 
2016. Вип. 7. С. 93–96.
2. Буравський К., 
Дубовий А. Етіологія, 
патогенез, діагностика 
і лікування уролітіазу 
у котів. Наукові 
здобутки студентської 
молоді у ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів. 
Житомир : Полісся. 
2017, Вип. 8. С. 207–
211.
3. Осауленко Т. Ю., 
Дубовий А. А. Стан 
білкового обміну у 
собак хворих на 
нефрит. Наукові 
здобутки студентської 
молоді у ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів. 
Житомир : Полісся. 
2017, Вип. 8. С. 220–
226.
4. Юшкевич Я. С., 
Дубовий А. А. Стан 
білкового обміну у 
собак хворих на 
гепатит. Наукові 
здобутки студентської 
молоді у ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів. 
Житомир : Полісся, 
2017. Вип. 8. С. 207-
211.
5. Дубова О. А., 
Дубовий А. А. 
Терапевтична 
ефективність 
препаратів групи 
нітроімідазолів за 
гастроентеритів 
собак.: Актуальні 
проблеми сучасної 
біології, тваринництва 
та ветеринарної 
медицини : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 4–5 жовт. 2018 
р. Львів : Біологія 
тварин, 2018. Т. 20, № 



3 C. 111.
п.п. 17. Лікар 
ветеринарної 
медицини навчально-
науково-виробничої 
клініки ветеринарної 
медицини Поліського 
національного 
університету (наказ № 
347-к, від 14.11.2002 
р.).

145978 Захарін 
В`ячеслав 
Васильович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
130501 

Ветеринарна 
медицина, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
130501 

Ветеринарна 
медицина, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056319, 
виданий 

16.12.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037149, 

виданий 
17.01.2014

14 Біотехнологія у 
ветеринарній 
медицині

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
2002 р., кваліфікація 
– лікар ветеринарної 
медицини, 
спеціальність – 
«ветеринарна 
медицина», диплом 
ТМ №18609949 від 
27.06.2002 р.

Державний 
агроекологічний 
університет, 2003 р., 
кваліфікація – магістр 
за фаховим 
спрямуванням, 
спеціальність – 
«ветеринарна 
медицина», диплом 
ТМ №23484333 від 
05.09.2003 р.

Кандидат 
ветеринарних наук, 
16.00.07 – 
ветеринарне 
акушерство. «Перебіг 
родів та післяродового 
періоду у нетелей», 
диплом ДК № 056319 
від 16.12.2009 р.

Доцент кафедри 
акушерства і хірургії, 
атестат 12 ДЦ 
№037149 від 
17.01.2014 р.

НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/001573-16 
«Використання 
інформаційно-
комунікаційних  
технологій у 
освітньому процесі 
при викладанні 
дисципліни 
«Біотехнологія у 
ветеринарній 
медицині». Дата 
видачі: 15.12.2016 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. Shnaider V., 
Yevtukh L., Kalynovskyi 
H., Omelianenko М., 
Zakharin V., Gryshchuk 
G., Katsaraba O. & 
Lysak H. (2020). 
Placental barrier 
permeability to Ca, P, 



and Mg in the diagnosis 
of canine hip dysplasia. 
Ukrainian Journal of 
Ecology, 10 (1), 186–
191. doi: 
10.15421/2020_30. 
(Web of Science).
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
12.
1. Захарін В. В., 
Калиновський Г. М., 
Грищук Г. П. 
Біотехнологічна 
ефективність 
застосування 
тканинного препарату 
«Фетоплацентат» при 
затриманні плодових 
оболонок, гострому і 
хронічному 
ендометриті у корів. 
Вісник ЖНАЕУ. 2016. 
№ 2 (56), т. 1. С. 205–
214.
2. Захарін В. В., 
Грищук Г. П., 
Ревунець А. С. 
Біотехнологічний 
вплив 
фетоплацентату, 
сапоніту і сірки на 
перебіг отелення та 
після отельного 
періоду в корів. Наук.-
техн. бюл. ДНДКІ вет. 
препаратів та 
кормових добавок і 
інститут біології 
тварин. 2017. Вип. 18, 
№ 2. С. 402–406.
3. Безверха Л. М., 
Трохименко В. З., 
Захарін В. В. 
Відтворювальна 
здатність свиноматок 
великої білої породи 
за використання 
біологічно активних 
препаратів «Глютам 1 
М» та «Ситулін-Вет». 
Аграрна наука та 
харчові технологі. 
2019. Вип. 1(104) С. 
94–102.
4. Захарин В. В., 
Грищук Г. П., Ревунец 
А. С. 
Биотехнологическая 
оценка 
морфофункционально
го статуса 
неонатальных телят, 
полученых от коров-
первотелок. Ученые 
записки учреждения 
образования 
«Витебская ордена 
«Знак почета» гос. 
акад. вет. мед. 2019. Т. 
55, вып. 1. С. 127–130.
5. Історія розвитку 
тканинної терапії та 
сучасні перспективи її 
застосування у 
ветеринарній 
медицині / Г. М. 
Калиновський, Г. П. 
Грищук, Л. Г. Євтух, В. 



В. Гончаренко, В. В. 
Захарін, М. М. 
Побірський, В. Л. 
Шнайдер. Наук. 
вісник ЛНУВМБ ім. С. 
З. Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2020. Т. 22, № 98. С. 
28–35. doi: 
10.32718/nvlvet9805.
п.п. 3. 1. 
Морфофункціональни
й стан та корекція 
проникності 
плацентарного бар’єру 
у корів / Г. М. 
Калиновський та ін. : 
монографія. Житомир 
: ФОП. О. О. Євенок, 
2019. 108 с.
2. Фізіологія та 
патологія 
розмноження великої 
рогатої худоби : навч. 
посіб. / Калиновський 
Г. М. та ін. 3-є вид., 
перероб. і допов. 
Житомир : ФОП О. О. 
Євенок, 2020. 500 с.
п.п. 8. Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми № 0115U006869 
«Стан здоров’я і 
відтворювальної 
здатності свійських 
тварин та розробка 
методів їх корекції в 
умовах техногенного 
навантаження 
довкілля та 
біогеохімічних 
провінцій Полісся і 
Лісостепу України» 
(період виконання 
2015–2020 рр.).
п.п. 12. Загальна 
кількість патентів за 
п’ять останніх років – 
11.
1. Застосування 
борнеолу як 
антисептичної 
речовини при 
проведенні 
пертурбації : пат. на 
корисну модель 
133824 Україна : МПК 
(2019.01) А61К 31/125, 
А61L 9/00. № 
u201811002 ; заявл. 
07.11.2018 ; опубл. 
25.04.2019, Бюл. № 8.
2. Застосування 
камфори як 
антисептичної 
речовини при 
проведенні 
пертурбації : пат. на 
корисну модель 
133825 Україна : МПК 
(2019.01) А61К 31/125, 
А61B 17/42, А61К 
9/00, А61D 19/00, 
А61P 31/02. № 
u201811006 ; заявл. 
07.11.2018 ; опубл. 
25.04.2019, Бюл. № 8.
3. Коаксіальна голка-
троакар Г. М. 



Калиновського для 
пункційної біопсії : 
пат. 118566 Україна : 
МПК А61 В 10/02 А61 
В 17/34 А61 D 1/02. № 
а201601126 ; заявл. 
10.02.2016 ; 
опубл.11.02.2019, Бюл. 
№ 3.
4. Пристрій для 
діагностики 
прохідності 
яйцепроводів у корів : 
пат. на корисну 
модель 143619 Україна 
: МПК (2020.01) А61 
М 39/16, А61 B 17/42. 
№ u202000123 ; 
заявл. 08.01.2020 ; 
опубл. 10.08.2020, 
Бюл. №15.
5. Спосіб підвищення 
ефективності сухої 
дезінфекції повітря 
при проведенні 
пертубації : пат. на 
корисну модель 
142334 Україна : МПК 
(2020.01) А61 D7/00, 
А61 B 10/00. № 
u202000122 ; заявл. 
08.01.2020; опубл. 
25.05.2020, Бюл. 
№10.
п.п. 13. 1. Захарін В. В., 
Шнайдер В. Л., 
Побірський  М. М. 
Методичні поради для 
лабораторних робіт з 
біотехнології у 
ветеринарній 
медицині на тему: 
«Основи 
молекулярної 
біології». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 40 с.
2. Методичні поради 
для лабораторних 
робіт з біотехнології у 
ветеринарній 
медицині на тему : 
«Біотехнологія 
виробництва 
антибіотиків, 
гормонів та 
моноклональних 
антитіл» / Захарін В. 
В., Ковальов П. В., 
Карпюк В. В. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. 24 с.
3. Захарін В. В., 
Грищук Г. П., 
Побірський М. М. 
Методичні поради для 
лабораторних робіт з 
біотехнології у 
ветеринарній 
медицині на тему : 
«Клітинна інженерія». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. 34 с.
4. Захарін В. В., 
Шнайдер В. Л., Євтух 
Л. Г. Методичні 
поради для 
лабораторних робіт з 
біотехнології у 
ветеринарній 
медицині на тему : 
«Культивування 



клітин і тканин». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 24 с.
5. Захарін В. В., 
Шнайдер В. Л., Євтух 
Л. Г. Методичні 
поради для 
лабораторних робіт з 
біотехнології у 
ветеринарній 
медицині на тему : 
«Культивування 
клітин і тканин». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 24 с.
п.п. 15. 1. Захарін В. В. 
Біотехнологічна 
ефективність 
використання 
фетоплацентату і 
мінеральних речовин 
в акушерстві. Наук. 
журнал «Біологія 
тварин». Інституту 
біології тварин НААН. 
2016. Т. 18, № 3. С. 
139.
2. Захарін В. В., 
Трохименко В. З. 
Біотехнологічна 
корекція 
імунологічних та 
гормональних 
показників крові 
корів-первісток при 
застосуванні 
фетоплацентату, 
сапоніту та сірки. 
Проблеми заразної та 
незаразної патології 
тварин : матер. Міжн. 
наук.-практ. конф.  
Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. С. 170–174.
3. Захарін В. В., 
Грищук Г. П. 
Біотехнологічна 
корекція 
імунологічних 
показників крові 
корів. Інноваційні 
технології та 
інтенсифікація 
розвитку 
національного 
виробництва : 
матеріали IV Міжнар. 
наук.-практ. конф. : 
Тернопіль. 2017. ч 1. С. 
203–205.
4. Захарін В. В, Євтух 
Л. Г. Застосування 
тканинної терапії для 
лікування гіпофункції 
яєчників у корів. 
Актуальні аспекти 
біології тварин, 
ветеринарної 
медицини та 
ветеринарно-
санітарної експертизи 
: матеріали V Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
викл. і студ. 6–7 трав. 
2020 р. Дніпро : 
ДДАЕУ, 2020. С. 47–
49.
5. Семенюк Я. С., 
Захарін В. В. 
Акушерсько-
гінекологічна 



диспансеризація корів 
ФГ «Грін Дорф». 
Сучасні аспекти 
лікування і 
профілактики хвороб 
тварин : матеріали IV 
Всеукр. наук.-практ. 
інтернет-конф. 15-16 
жовт. 2020 р. Полтава 
: ПДАА, 2020. С. 134–
136.

17287 Рибачук 
Жанна 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
магістра, 

Державний 
агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
130501 

Ветеринарна 
медицина, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041035, 
виданий 

11.05.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
028373, 
виданий 
10.11.2011

16 Ветеринарна 
фармакологія і 
токсикологія

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
2001 р., кваліфікація – 
лікар ветеринарної 
медицини, 
спеціальність – 
«ветеринарна 
медицина», диплом 
ТМ №16750877 від 
27.06.2001 р.

Державний 
агроекологічний 
університет, 2002 р., 
кваліфікація – магістр 
за фаховим 
спрямуванням 
медицини, 
спеціальність – 
«ветеринарна 
медицина», диплом 
ТМ №20038570 від 
31.10.2002 р.

Кандидат 
ветеринарних наук, 
16.00.08 – 
епізоотологія та 
інфекційні хвороби. 
«Епізоотологічні 
особливості та 
удосконалення 
профілактики 
лептоспірозу великої 
рогатої худоби в 
господарствах 
Житомирської 
області», диплом ДК 
№ 041035 від 
10.05.2007 р.

Доцент кафедри 
мікробіології, 
вірусології та 
епізоотології, атестат 
12 ДЦ №028373 від 
10.10.2011 р.

НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/009709-19 
«Упровадження у 
навчальний процес 
активних 
(інтерактивних) 
методів навчання при 
викладанні дисциплін 
«Ветеринарна 
фармакологія» та 
«Біологічно-активні 
речовини отруйних 
рослин». Дата видачі: 
24.04.19 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 



Ліцензійних умов:
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
11.
1. Рибачук Ж..В. 
Фармакологічна дія 
препарату «Екосорб 
25» та вплив на рівень 
напруженості 
імунітету свиней, що 
знаходяться на 
відгодівлі. Наук. 
вісник ЛНУВМБ ім. С. 
З. Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2016. № 3 (71), т. 18. С. 
75–79.
2. Зміни кількісного 
складу гемолімфи у 
бджіл за 
використання 
препарату 
«Біоконтакт плюс» / 
С. Ф. Тушак, Т. О. 
Романишина, Ж. В. 
Рибачук, Л. Ф. 
Лемешинська. 
Біологія тварин. 2018. 
Т. 2, №2. С. 82–88.
3. Рибачук Ж. В., 
Галатюк О. Є., 
Романишина Т. О. 
Застосування 
афлубіну у схемі 
лікування свиней із 
респіраторним 
синдромом. Наук. 
вісник ЛНУВМБ ім. С. 
З. Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2019. № 19, т. 1. С. 86–
91.
4. Рибачук Ж. В. 
Фармакологічна дія 
пробіотику 
«Імунобактерин L» на 
організм качок 
заключного етапу 
відгодівлі. Аграрний 
вісник 
Причорномор’я. 2019. 
Вип. 93. С. 206–210.
5. Зміна деяких 
діагностичних 
показників 
функціонального 
стану печінки у собак 
за використання ФПД 
«Імунобактерин-D / / 
Ж. В. Рибачук, О. Є. 
Галатюк, Ю. С. 
Демчук, А. А. 
Антонюк. Вісник 
ПДАА. 2020. № 1. С. 
182�188. doi: 
10.31210/visnyk2020.01
/22
п.п. 8. Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми № 0115U006074 
«Удосконалити 
методи моніторингу 
та контролю 
найнебезпечніших 
заразних хвороб 
тварин» (період 
виконання 2016–2020 



рр.).
п.п. 10. Завідувач 
кафедри мікробіології, 
фармакології та 
епізоотології з 
26.08.2016 р.по 
28.02.17 р. (наказ № 
276 к від 26.08.16 р.).
п.п. 13. 1. 1. Рибачук Ж. 
В., Антонюк А. А. 
Хіміко-токсикологічні 
методи дослідження у 
ветеринарній 
медицині : методичні 
вказівки : Житомир, 
ЖНАЕУ. 2016. 34 с.
2. Тушак С. Ф., 
Галатюк О. Є, 
Романишина Т. О., 
Рибачук Ж. В. 
Використання 
препарату 
«Біоконтакт плюс» 
для стимуляції бджіл 
та попередження 
хвороб : наук.-метод. 
реком. Житомир : 
2018. 15 с.
3. Рибачук Ж. В., 
Солодка Л. О. 
Противірусні 
препарати : методичні 
вказівки. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019 р. 12 с.
п.п. 14. Керівник 
студентського гуртка 
«Мікроби і 
біопрепарати», секція 
«Біопрепарати».
п.п. 15. 1. Врублевская, 
А. В., Рыбачук Ж. В 
Влияние препарата 
«Иммунобактерина l» 
на интенсивность 
роста 
откармливаемых уток. 
Молодежь – науке и 
практике АПК : 
материалы 102-й 
междунар. науч.-
практ. конф. студентов 
и аспирантов. 29-30 
мая 2017 г. Витебск : 
УО «Витебская ордена 
«Знак почета» гос. 
акад. вет. мед., 2017. С. 
52.
2. Лисюк Є. О., Тушак 
С. Ф., Галатюк О. Є., 
Романишина Т. О., 
Рибачук Ж. В. 
Токсикологічна 
оцінка препарату 
«Біоконтакт плюс» 
для медоносної 
бджоли. Наукові 
здобутки студентської 
молоді у ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів, 29 січня 
2018 р. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. Вип. № 
9. С. 79–83.
3. Рибачук Ж. В., 
Заяць О. О. Вплив 
Імунобактерину-D на 
захворюваність корів 
маститом. Наукові 
читання 2020. Сучасні 
підходи забезпечення 



здоров’я тварин та 
якості кормів і 
харчових продуктів : 
матеріали шостої 
наук.-практ. конф. 
Листопад–січень 
2019-2020 рр. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. С. 174–176.
4. Дейнега А. С., 
Рибачук Ж. В., Бегас В. 
Л. Мультимодальна 
анестезія собак. 
Наукові здобутки 
студентської молоді у 
ветеринарії : 
матеріали ХХІ-ї наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів, 30 
січня 2020 р. 
Житомир : ЖНАЕУ. 
2020. Вип. 11. С. 158–
160.
5. Рибачук Ж. В. 
Використання у 
молочному скотарстві 
Bacillus licheniformis 
та Bacillus subtilis. 
Корми і факт. 2020. 
№4–5. С. 116–117.
п.п. 16. Член ГО «Клуб 
професійних 
пасічників 
Житомирщини».
п.п. 18. Наукове 
консультування 
Нагірянської філії 
кінного заводу «Райз-
Максимко», ТОВ 
«СГП» МБС м. Київ та 
ТОВ «Біоконтакт».

163834 Лігоміна 
Ірина 
Павлівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
спеціаліста, 

Білоцеркфвськ
ий 

сільськогоспод
арський 

інститут ім. 
Погребняка, 

рік закінчення: 
1990, 

спеціальність:  
ветеринарія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021682, 
виданий 

14.01.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021274, 

виданий 
23.12.2008

20 Клінічна 
біохімія

Білоцерківський 
сільськогосподарськи
й інститут, 1990 р., 
кваліфікація – 
Ветеринарний лікар, 
спеціальність – 
«ветеринарія», 
диплом РВ №740906 
від 22.02.1990 р.

Кандидат 
ветеринарних наук, 
16.00.01 – діагностика 
і терапія тварин. 
«Стан мінерального 
обміну і природної 
резистентності корів 
та їх корекція у 
господарствах 
Житомирського 
Полісся», диплом ДК 
№ 021682 від 
14.01.2004 р.

Доцент кафедри 
паразитології, 
ветеринарно-
санітарної експертизи 
та зоогігієни, атестат 
12 ДЦ №021274 від 
23.12.2008 р.

НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/001581-16 
Електронний 
навчальний курс з 



дисципліни 
«Ветеринарна 
клінічна біохімія». 
Дата видачі: 15.12.16 р.

Інститут біології 
тварин. Свідоцтво № 
114/2019. 
«Інноваційні наукові 
технології : досвід 
Інституту біології 
тварин НААН та його 
впровадження в 
освітній процес з 
безпечності та якості 
сільськогосподарської 
продукції». Дата 
видачі: 31.05.2019 р.

Стажування Dairy 
Center Fischenzi 
Education Training 
Extension. Програма 
стажування на тему 
«Сучасний  стан 
контролю  щодо 
гігієни молока при 
його виробництві і 
переробці., 2019 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. 1. Lisohurska O. 
V., Lisohurska D. V., 
Sokolyuk V. M., 
Furman S. V., Kryvyi M. 
M. & Ligomina I. P 
(2020). Inventory of 
managed honey bee 
population in Zhytomyr 
region (Ukraine). 
Ukrainian Journal of 
Ecology, 10 (1), 133–
137. doi: 
10.15421/2020_21 
(Web of Science).
2. Lisohurska O. V., 
Lisohurska D. V., 
Sokolyuk V. M., 
Furman S. V., Kryvyi M. 
M. & Ligomina I. P 
(2020). Inventory of 
managed honey bee 
population in Zhytomyr 
region (Ukraine). 
Ukrainian Journal of 
Ecology, 10 (1), 133–
137. doi: 
10.15421/2020_21 
(Web of Science).
3. Dukhnytskyi V., 
Sokolyuk V., Boiko P., 
Ligomina I. & 
Goncharenko V. 
(2020). The acute 
toxicity assesment of 
Mospilan RP and 
Actara 25 WG. Journal 
World Poult. Res, 10 
(2), 359–366. doi: 
https://dx.doi.org/10.3
6380/jwpr.2020.41. 
(Scopus).
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
6.



1. Лігоміна І. П., 
Фурман С. В., 
Лісогурська Д. В. 
Поширення, етіологія 
та діагностика 
гіпотериозу у корів 
Житомирського 
Полісся. Наук. вісник 
ЛНУВМБ ім. С. З. 
Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2016. № 3 (70), т. 18. 
С. 174–177.
2. Гіпотиреоїдний 
синдром у корів як 
індикатор дефіциту 
йоду в умовах 
техногенного 
навантаження на 
довкілля / І. П. 
Лігоміна, С. В. 
Фурман, Д. В. 
Лісогурська, В. П. 
Фасоля. Аграрний 
вісник 
Причорномор’я. 2017. 
Вип. 83. С. 147–150.
3. Distribution and 
clinical and biochemical 
status of d-
hypovitaminosis in 
calves of black-and-
white breed in winter-
stall period / I. 
Ligomina, V. Fasola, V. 
Sokolyuk, S. Furman, 
D. Lisogurskaya. The 
Animal Biology. 2019. 
Vol. 21. №. 2. Р. 116.
4. Якість води для 
напування корів та їх 
здоров’я / В. М. 
Соколюк, І. П. 
Лігоміна, В. І. Козій, В. 
В. Лотоцький. Наукові 
горизонти. 2019. № 11 
(84). С. 101–107.
5. Клініко-біохімічний 
статус телят за D-
гіповітамінозу / І. П. 
Лігоміна, В. М. 
Соколюк, С. В. 
Фурман, Д. В. 
Лісогурська, О. В. 
Лісогурська. Наукові 
горизонти. 2020. № 
01 (86). С. 89–95.
п.п. 3. 1. Лігоміна І. П. 
Стан мінерального 
обміну і 
неспецифічної 
резистентності у корів 
на території 
Житомирського 
Полісся : монографія. 
Житомир : Полісся, 
2017. 112 с.
2. Ветеринарно-
санітарне 
забезпечення 
технології 
вирощування 
екзотичних порід 
свиней : навч. посіб. / 
В. М. Соколюк та ін. 
Житомир : Полісся, 
2018. 160 с.
3. Гігієна тварин : 
лабораторний 
практикум : навч. 
посіб. / Високос М. П. 



та ін. Житомир : 
Полісся, 2018. 331 с.
2. Ветеринарно-
санітарне 
забезпечення 
технології 
вирощування 
екзотичних порід 
свиней : навч. посіб. / 
В. М. Соколюк та ін. 
Житомир : Полісся, 
2018. 160 с.
3. Гігієна тварин : 
лабораторний 
практикум : навч. 
посіб. / Високос М. П. 
та ін. Житомир : 
Полісся, 2018. 331 с.
п.п. 7. Експерт 
Національного фонду 
досліджень України 
(експерт для 
проведення наукової 
та науково-технічної 
експертизи проектних 
пропозицій, на 
конкурс проектів з 
виконання наукових 
та науково-технічних 
досліджень і розробок 
для отримання 
грантової підтримки в 
галузі «Ветеринарна 
медицина» за 
шифром 16.00.01 – 
діагностика і терапія 
тварин (Протокол № 
3 засідання наукової 
ради Національного 
фонду досліджень 
України від 17 квітня 
2020 р.).
п.п. 8. Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми № 0120U101318 
«Моніторинг вмісту 
токсичних речовин у 
питній воді, кормах і 
їх вплив на організм 
великої рогатої худоби 
та якість і безпечність 
продукції» (період 
виконання 2020-2025 
рр.).
п.п. 12. Загальна 
кількість патентів за 
п’ять останніх років – 
15.
1. Колаген-
протекторний 
амінокислото-
вітамінно-
мінеральний премікс 
для м’ясоїдних тварин 
: пат. 119263 Україна : 
МПК (2019.01), А23К 
50/40, А23К 20/00, 
А23К 20/20, А23К 
20/22, № а201701901. 
завл. 27.02.2017 ; 
опубл. 27.05.2019, 
Бюл.№ 10.
2. Спосіб 
виготовлення 
преміксу для 
м’ясоїдних тварин : 
пат. 120762 Україна : 
МПК (2020.01), А23К 
20/00, А23К 20/20, 



А23К 20/22, А23К 
20/142. № а201701896 
; заявл. 27.02.2017; 
опубл. 10.02.2020 р., 
Бюл. №3.
3. Спосіб 
виготовлення 
преміксу для хутрових 
звірів : пат. 120763 
Україна : МПК 
(2020.01), А23К 
20/00, А23К 20/20, 
А23К 20/22, А23К 
20/142. № а201701898 
; заявл. 27.02.2017 ; 
опубл. 10.02.2020 р., 
Бюл. №3.
4. Спосіб 
профілактики 
порушень гомеостазу 
оксиприліну і 
креатиніну у 
домашніх котів : пат. 
120523 Україна : МПК  
(2019.01), А23К 20/00, 
А23К 31/20, А23К 
35/02, А61Р 13/12. № 
а201701897 ; заявл. 
27.02.2017 ; опубл. 
26.12.2019 р., Бюл. 
№24.
5. Спосіб 
профілактики 
порушень гомеостазу 
колагену і кератину у 
хутрових звірів : пат. 
120522 Україна : МПК  
(2019.01), А23К 20/00, 
А23К 31/00, А23К 
35/02, А61Р 13/12. № 
а201701909 ; заявл. 
27.02.2017 ; опубл. 
26.12.2019 р., Бюл. 
№24.
п.п. 13. 1. Лігоміна І. 
П. Клінічна 
ферментологія : 
методичні вказівки до 
лабораторних занять з 
«Клінічної біохімії». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 80 с.
2. Лігоміна І. П. 
Клінічна біохімія при 
патологіях органів 
травлення : методичні 
вказівки до 
лабораторних занять з 
«Клінічної біохімії». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 54 с.
3. Лігоміна І. П. 
Ендокринна патологія 
: методичні вказівки 
до лабораторних 
занять з «Клінічної 
біохімії». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2020. 30 с.
п.п. 14. Керівник 
студентського гуртка 
«Клінічна біохімія».
п.п. 15. 1. Фурман С. В., 
Лісогурська Д. В., 
Лігоміна І. П., 
Лісогурська О. В. 
Якість та безпечність 
молока, виробленого у 
фермерських 
господарствах. 
Органічне 
виробництво і 



продовольча безпека : 
матеріали V Міжнар. 
наук.-практ. конф., 5-6 
вер. 2017 р. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. С. 142–
146.
2. Лісогурська О. В., 
Кривий М. М., 
Лісогурська Д. В., 
Фурман С. В., 
Ковальчук І. В., 
Дорохов В. І., Лігоміна 
І. П. Ветеринарно-
санітарна оцінка 
ріпакового меду, 
виробленого в умовах 
Житомирського 
Полісся. Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
матеріали VII Міжнар. 
наук.-практ. конф., 23-
24 трав. 2019 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С. 115–119.
3. Фурман С. В., 
Лісогурська О. В., 
Соколюк В. М., 
Лігоміна І. П. 
Продовольча безпека 
та якість молока. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
матеріали VII Міжнар. 
наук.-практ. конф., 23-
24 трав. 2019 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С. 318–322.
4. Кривий М. М., 
Лісогурська О. В., 
Лісогурська Д. В., 
Фурман С. В., Лігоміна 
І. П. Уніфікований 
багатофункціональни
й вулик для 
органічного 
бджільництва. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
матеріали VII Міжнар. 
наук.-практ. конф., 23-
24 трав. 2019 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С. 331–334.
5. Гарбаренко М. О., 
Лігоміна І. А., 
Соколюк В. М., 
Фурман С. В. Основні 
чинники розвитку 
рахіту у цуценят та 
його профілактика. 
Наукові здобутки 
студентської молоді у 
ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів, 30 січ. 
2020 р. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2020. Вип. 
11. С. 202–205.
п.п. 16. 1. Член 
професійної асоціації 
«Буятрика».
2. Член наукового 
товариства анатомів, 
гістологів, ембріологів 
та топографоанатомів 
України.
3. Голова громадської 



організації «Нова 
освіта».

274880 Радзиховськ
ий Микола 
Леонідович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
спеціаліста, 

Білоцерківськи
й державний 

аграрний 
університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
130501 

Ветеринарна 
медицина, 

Диплом 
магістра, 

Білоцерківськи
й державний 

аграрний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
130501 

Ветеринарна 
медицина, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 057613, 
виданий 

10.03.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039760, 
виданий 

23.09.2014

13 Ветеринарна 
вірусологія

Білоцерківський 
державний аграрний 
університет, 2003 р., 
кваліфікація – 
ветеринарний лікар, 
спеціальність – 
«Ветеринарна 
медицина», диплом 
КХ № 21530928 від 
11.07.2003 р.

Білоцерківський 
державний аграрний 
університет, 2004 р., 
кваліфікація 
епізоотолог, 
спеціальність – 
«Ветеринарна 
медицина», диплом 
КХ № 25918552 від 
29.12.2004 р.

Кандидат 
ветеринарних наук, 
16.00.03 – 
ветеринарна 
мікробіологія, 
епізоотологія, 
інфекційні хвороби та 
імунологія. 
«Герпесвірусні 
інфекції коней 
першого та другого 
типів (удосконалення 
діагностики та 
лікування)», диплом
ДК № 057613 від 
10.03.2010 р.

Доцент кафедри 
мікробіології, 
вірусології та 
епізоотології, атестат 
12 ТЦ № 039760 від 
23.09.2014 р.

З грудня 2015 по 
грудень 2018 р. очна 
докторантура.

Інноваційні технології 
в науці і освіті: 
“Європейський 
досвід” Завершена 
повна програма 
міжнародного 
стажування на базі 
Педагогічного 
Університету Кракова 
(Польща) і Східно-
Європейської 
Наукової Групи (обсяг 
програми складає 106 
годин). Сертифікат 
видано 20.09.2018 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. Goralskii L., 
Radzіkhovsky N., 
Dyshkant О., 
Dunaievska O. & 
Sokulskiy I.  
Experimental study of 
tropism in cultivated 



canine coronavirus in 
the small intestine of 
puppies. Regulatory 
Mechanisms in 
Biosystems. 2019. № 10 
(4), 489–496. doi: 
10.15421/021972. (Web 
of Science).
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
30.
1. Радзиховський М. Л. 
Бегас В. Л., Нікітін О. 
А. Полімеразна 
ланцюгова реакція в 
лабораторній 
діагностиці 
герпесвірусної 
інфекції коней 
першого та другого 
типу. Наук.-техн. Бюл. 
НДЦ біобезпеки та 
екологічного 
контролю ресурсів 
АПК 
Дніпропетровськ. 
2017. № 1, т. 5.– С 38–
42.
2. Гемаглютинувальні 
властивості 
парвовірусу собак / М. 
Л. Радзиховський, О. 
В. Дишкант, В. В. 
Лісова, О. В. Пінський. 
Проблеми 
зооінженерії та 
ветеринарної 
медицини. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2018. Т. 3, вип. 35, ч. 2. 
С. 46–50.
3. Інтегральні індекси 
інтоксикації у собак за 
коронавірусного 
ентериту / М. Л. 
Радзиховський, Л. П. 
Горальський, Б. В. 
Борисевич, О. В. 
Дишкант. Науковий 
вісник ветеринарної 
медицини. 2018. Вип. 
2 (144). С. 13–19.
4. Радзиховський М. 
Л., Горальський Л. П., 
Дишкант О. В. 
Динаміка 
лейкоцитарних 
індексів за 
парвовірусного 
ентериту у собак. 
Theoretical and Applied 
Veterinary Medicine. 
2019. Vol. 7 (1). С. 3–7.
5. Сравнительные 
показатели 
эритроцитопоэза у 
собак / Н. Л. 
Радзиховский, О. В. 
Дышкант, Т. И. Бахур, 
В. А. Патафеева 
Ученые записки 
учреждения 
образования 
«Витебская ордена 
«Знак почета» гос. 
акад. вет. мед. 2018. 
Вып. 3, т. 54. С.37 – 40.
п.п. 8. 1. Виконання 
функцій керівника 



наукової теми № 
0117U003609 
«Патоморфологія, 
діагностика, 
лікування та 
профілактика 
ентеритів вірусної 
етіології у собак» 
(період виконання 
2017–2021 рр.).
2. Виконання функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми № 0120U102370 
«Маркерні ознаки 
розвитку органів 
імуногенезу та 
нервової системи 
хребетних тварин в 
онто- і філогенезі» 
(період виконання 
2020–2022 рр.).
п.п. 10. Голова 
Наукового товариства 
студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих 
вчених факультету 
ветеринарної 
медицини 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету (2015 – 
2019 рр.).
п.п. 11. Офіційний 
опонент при захисті 
дисертації Хоменка Я. 
В. на здобуття 
наукового ступеня 
к.вет.н., що відбувся 
20.12.17 р., в 
спеціалізованій вченій 
раді Д 26.004.03 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування
.
п.п. 12. 1. Спосіб 
культивування 
коронавірусу собак : 
пат. 133896 Україна : 
МПК (2019.01) С12N 
7/00 C12R 1/93 
(2006/01) : №  
u201811498 ; заявл. 
23.11.2018; опубл. 
25.04.2019, Бюл. № 8.
2. Спосіб 
культивування 
парвовірусу собак : 
пат. 137015 Українf : 
МПК (2019.01) С12N 
7/00 C12R 1/93 
(2006/01) № 
u201902860 ; заявл. 
22.03.2019 ; опубл. 
25.09.2019, Бюл. № 
18.
3. (Авторське 
свідоцтво) Свідоцтво 
про первинне 
депонування штаму 
мікроорганізму в 
Депозитарії 
Депонування 
Державного науково-
контрольного 
інституту біотехнології 
і штамів 
мікроорганізмів – 



Коронавірус собак 
(КВС) штам «Niсk» 
Реєстраційний номер 
735. Дата первинного 
депонування 
10.12.2018.
4. (Авторське 
свідоцтво) Свідоцтво 
про первинне 
депонування штаму 
мікроорганізму в 
Депозитарії 
Депонування 
Державного науково-
контрольного 
інституту біотехнології 
і штамів 
мікроорганізмів – 
Парвовірус собак 
(ПВС) штам «Антей» 
Реєстраційний номер 
734. Дата первинного 
депонування 
10.12.2018.
5. (Авторське 
свідоцтво) Акт 
дослідження 
ефективності 
застосування 
біопрепарату на 
собаках різних 
вікових груп від 13 
червня 2019 р.
п.п. 13. 1. 
Радзиховський М. Л., 
Горальський Л. П., 
Костюк В. К. 
Особливості 
культивування вірусів 
собак родини 
Parvoviridae та 
Coronaviridae. 
Житомир, 2018. 24 с.
2. Горальський Л. П., 
Радзиховський М. Л., 
Дишкант О. В. 
Інтегральні 
гематологічні індекси 
оцінки ступеня 
ендогенної 
інтоксикації у собак : 
методичні 
рекомендації. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. 20 с.
3. Силабус навчальної 
дисципліни 
«Ветеринарна 
вірусологія» для 
студентів, які 
навчаються на 
другому 
(магістерському) рівні 
за спеціальністю 211 – 
Ветеринарна 
медицина галузь 
знань 21 – 
Ветеринарна 
медицина – Освітня 
програма 
«Ветеринарна 
медицина». Житомир 
: Поліський 
національний 
університет, 2020. 6 с.
15. п.п. 1. Соколюк 
В.М., Радзиховський 
М.Л., Дишкант О.В., 
Колеснік Н.Л. 
Коронавірусний 
ентерит собак 



SCIENCE, RESEARCH, 
DEVELOPMENT #12 
Economy. 
Management. State and 
Law v. 2 Belgrade 
(Serbia) 29.12.2018 - 
30.12.2018. Р 12-19. 
2. Соколюк В.М., 
Радзиховський М.Л., 
Дишкант О.В., 
Колеснік Н.Л. 
Парвовірусний 
ентерит собак 
SCIENCE, RESEARCH, 
DEVELOPMENT #12 
Economy. 
Management. State and 
Law v. 2 Belgrade 
(Serbia) 29.12.2018 - 
30.12.2018. Р. 7-12. 
3. Дереновська Т. В., 
Радзиховський М. Л. 
Удосконалення 
діагностики ентеритів 
у собак Матер. наук.-
прак. конф. магістрів 
та бакалаврів, 29 січня 
2018р. Житомир: 
Полісся, 2018. Вип. 
№9, С. 68– 70. 
4. Radzihovsky M. 
Peculiarities of 
cultivation on 
enterovirus cell cultures 
of dogs / M. 
Radzihovsky, O. 
Dyshkant // BTRP 
Ukraine Regional One 
Health Research 
Symposium. – Kyiv, 
Ukraine. – April 16-20, 
2018. – P. 210.
5. Школка С. А., 
Радзиховський М. Л., 
Нікітін О. А.У 
досконалення 
діагностики 
коронавірусного 
ентериту собак. 
Матер. наук.-прак. 
конф. магістрів та 
бакалаврів, 2 лют. 
2017 р. Житомир: 
Полісся, 2017. Вип. 
№8, С. 118–121.
п.п. 18. Наукове 
консультування 
приватної 
ветеринарної клініки 
«Багіра» м. Житомир 
та кінологічного 
навчального центру 
(КНЦ) відділу 
відтворення собак, 
Державної 
прикордонної служби 
України. Львівська 
область, Сокальський 
р-н, м. Великі Мости.

183855 Горальська 
Ірина 
Юріївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
спеціаліста, 

Білоцерковськ
ий 

сільськогоспод
арський 

інститут ім. 
Погребняка, 

рік закінчення: 
1987, 

спеціальність:  

14 Внутрішні 
хвороби 
тварин

Білоцерківський 
сільськогосподарськи
й інститут ім. П. Л. 
Погребняка 1987р., 
спеціальність 
«Ветеринарія», 
диплом ЛВ № 350937, 
23.07.1987 р.

Кандидат 
ветеринарних наук, 



ветеринарія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 066305, 

виданий 
31.05.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

038666, 
виданий 

16.05.2014

16.00.01 – діагностика 
і терапія тварин. 
«Гепаторенальний 
синдром у собак за 
бабезіозу (діагностика 
і лікування)», диплом 
ДК № 066305 від 
31.05.2011 р.

Доцент кафедри 
внутрішніх хвороб 
тварин та фізіології, 12 
ДЦ № 038666 від 
16.05.2014 р.

НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/009680-19 
«Інноваційна 
спрямованость 
педагогічної 
діяльності». Дата 
видачі: 24.04.2019 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
7.
1. Горальська І. Ю., 
Пінський О. В. 
Функціональний стан 
нирок у собак за 
бабезіозу. Вісник 
ЖНАЕУ. 2016. № 2 
(56), т. 1. С. 201–204.
2. Горальська І. Ю., 
Пінський О. В. 
Показники гемопоезу 
собак за бабезіозу. 
Наук. вісник ЛНУВМБ 
ім. С. З. Ґжицького. 
Сер. Ветеринарні 
науки. 2016. Т. 18, № 2 
(66). С. 40–43.
3. Горальська І. Ю., 
Волківський І. А. 
Вплив 
експериментального 
згодовування хлориду 
хрому кролям на їх 
гематологічні 
показники. Вісник 
ЖНАЕУ. 2016. № 1 
(43), т. 1. С. 194–198.
4. Горальська І. Ю., 
Марков З. Ф. Вплив 
навколишнього 
середовища на стан 
гемопоезу у кролів. 
Аграрний вісник 
Причорномор’я. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2016. Вип. 81. С. 23–
28.
5. Морфо-біохімічний 
склад крові клінічно 
здорових котів / І. Ю. 
Горальська, О. М. 
Ковальчук, О. А. 
Дубова. Наукові 
горизонти. 2019. № 12 
(85). С. 33–38.
п.п. 3. Панкреатит 
собак : монографія / 



Горальський Л. П. та 
ін. 2-ге вид., перероб. і 
допов. Житомир : 
Полісся, 2017. 216 с.
п.п. 13. 1. Пінський О. 
В., Горальська І. Ю. 
Методичні поради для 
проведення 
лабораторних занять з 
дисципліни 
«Внутрішні незаразні 
хвороби дрібних 
тварин» для студентів 
факультету 
ветеринарної 
медицини. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2016. 98 с.
2. Горальська І. Ю. 
Методичні поради до 
проведення 
лабораторних занять з 
дисципліни 
«Спеціальна 
пропедевтика, терапія 
і профілактика хвороб 
тварин» для студентів 
факультету 
ветеринарної 
медицини. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2016. 183 с.
3. Пінський О. В., 
Горальська І. Ю., 
Шеремет С. І., Прус В. 
М. Методичні поради 
до самостійної роботи 
з професійної та 
практичної підготовки 
навчальної 
дисципліни 
«Внутрішні незаразні 
хвороби дрібних 
тварин» на тему: 
«Надання 
невідкладної 
допомоги дрібним 
тваринам при 
отруєнні» для 
підготовки фахівців зі 
спеціальності 211 
«Ветеринарна 
медицина» Галузь 
знані 21 «Ветеринарна 
медицина». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2018. 46 с.
4. Горальська І. Ю., 
Пінський О. В., 
Гончаренко В. В., 
Шеремет С. І., Прус В. 
М. Методичні поради 
для самостійної 
роботи з дисципліни 
«Внутрішні хвороби 
тварин» на тему: 
«Гіповітамінози» для 
студентів ФВМ ОС 
«Магістр». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 92 с.
5. Горальська І. Ю., 
Гончаренко В. В. 
Методичні поради до 
самостійної роботи з 
професійної та 
практичної підготовки 
навчальної 
дисципліни 
«Внутрішні хвороби 
тварин» на тему: 
«Метаболічні хвороби 
сільськогосподарської 
птиці» для підготовки 
фахівців зі 



спеціальность 211 
«Ветеринарна 
медицина» Галузь 
знань 21 
«Ветеринарна 
медицина». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2020. 46 с.
п.п. 14. Керівник 
студентського гуртка 
«Терапевт».
п.п. 15. 1. Горальська І. 
Ю., Пінський О. В. 
Функціональний стан і 
структура мембран 
гепатоцитів у собак за 
бабезіозу. Актуальні 
проблеми сучасної 
біології, тваринництва 
та ветеринарної 
медицини : зб. тез 
матеріалів міжнар. 
наук.-практ. конф. 29–
30 вер. 2016 р. Львів : 
Біологія тварин, 2016. 
Т. 18, № 3. С. 128.
2. Горальський Л. П., 
Сокульський І. М., 
Горальська І. Ю. 
Гістоморфологія 
спинного мозку і 
спинномозкових 
вузлів Cyprinus Carpio 
– коропа звичайного. 
Іхтіологія та 
морфологія – наукова 
та практична основа 
рибництва : зб. тез 
міжнар. наук.-практ. 
конф. 24-25 жов. 2017 
р. Біла Церква : БНАУ, 
2017. С. 58–59.
3. Горальська І. Ю., 
Ковальчук О. М. 
Морфобіохімічний 
склад крові клінічно 
здорових котів. 
Наукові читання 2018. 
Актуальні проблеми 
тваринництва і 
ветеринарної 
медицини : матеріали 
четвертої наук.-практ. 
конф., 22 березня 
2018. Житомир : 
Полісся, 2018. С. 18–
21.
4. Горальська І., 
Медовник Т. 
Діагностика ниркової 
недостатності у котів. 
Наукові читання 2019. 
Сучасні підходи 
забезпечення здоров’я 
тварин та якості 
кормів і харчових 
продуктів : матеріали 
VI всеукраїнської 
наук.-практ. конф., 14 
листопада 2019 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С. 86–89.
5. Горальська І. Ю., 
Притикіна О. П. 
Полікістоз нирок у 
котів. Наукові 
читання 2019. Сучасні 
підходи забезпечення 
здоров’я тварин та 
якості кормів і 
харчових продуктів: 
матеріали VI Всеукр. 



наук.-практ. конф. 14 
листопада 2019 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С. 90–92.
п.п. 17. Рівненська 
обласна державна 
лабораторія 
ветеринарної 
медицини на посаді 
провідного лікаря 
бактеріологічного 
відділу (1995-2002 рр, 
наказ № 108-к, від 
25.11.1996 р.).

256270 Соколюк 
Василь 
Мінович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
доктора наук 
ДД 006028, 

виданий 
13.12.2016, 

Атестат 
доцента ДЦ 

004765, 
виданий 

20.06.2002, 
Атестат 

професора AП 
002094, 
виданий 

26.11.2020

23 Гігієна тварин Білоцерківський 
сільськогосподарськи
й інститут ім. П. Л. 
Погребняка, 1985 р., 
кваліфікація – 
ветеринарний лікар, 
спеціальність – 
«Ветеринарія», 
диплом ИВ-І 
№210948 від 26.07. 
1985 р.

Кандидат 
ветеринарних наук, 
16.00.01 – діагностика 
і терапія тварин. 
«Гіпопластична 
анемія телят 
(етіологія, патогенез, 
діагностика, 
лікування та 
профілактика», 
диплом КМ № 014224 
від 10.06.1997 р.

Доцент кафедри 
терапії та клінічної 
діагностики, атестат 
ДЦ №004765 від 
20.06.2002 р.

Доктор ветеринарних 
наук. 16.00.06 – 
гігієна тварин та 
ветеринарна санітарія. 
«Санітарно-гігієнічна 
оцінка води різних 
біогеохімічних зон 
України та 
експериментальне 
обґрунтування її 
потреби для 
напування корів», 
диплом ДД №006028 
від 13.12.2016 р.

Професор по кафедрі 
паразитології, 
ветеринарно-
санітарної експертизи 
та зоогігієни серія АП 
№ 002094 від 
26.11.2020 р.

Педагогічний 
університет м. Краків 
та Східно-европейська 
наукова група 
(Азейбарджан, 
Білорусія, Польша, 
Сербія, Україна), 2018 
р.

Стажування Dairy 
Center Fischenzi 
Education Training 
Extension/Програма 



стажування на тему 
«Сучасний стан 
контролю  щодо 
гігієни  молока при 
його виробництві і 
переробці, 2019 р.

Szkoleniu 
zorganizowane przez 
Zaklad Higieny 
Zywnosci Pochodzenia 
Zwierzecego PIWet-PIB 
w Pulawach. 22–
31.07.2019 r.

Інститут біології 
тварин. Свідоцтво № 
111/2019. «Інноваційні 
наукові технології : 
досвід Інституту 
біології тварин НААН 
та його впровадження 
в освітній процес з 
безпечності та якості 
сільськогосподарської 
продукції». Дата 
видачі: 31.05.2019 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. 1. Dukhnytskyi 
V., Bazaka G., Sokolyuk 
V., Boiko P. & Ligomina 
I. (2019). The Effects of 
Mospilan and Aktara 
Insecticides in the Feed 
on Egg Production and 
Meat Quality of Laying 
Hens. Journal World 
Poult. Res, 9 (4), 233–
239. doi: 
https://dx.doi.org/10.3
6380/jwpr.2019.29. 
(Scopus).
2. Lisohurska O. V., 
Lisohurska D. V., 
Sokolyuk V. M., 
Furman S. V., Kryvyi M. 
M. & Ligomina I. P 
(2020). Inventory of 
managed honey bee 
population in Zhytomyr 
region (Ukraine). 
Ukrainian Journal of 
Ecology, 10 (1), 133–
137. doi: 
10.15421/2020_21 
(Web of Science). 
3. Boiko P. K., Sokolyuk 
V. M., Boiko O. P., 
Koziy V. I. & 
Fedorchenko A. М. 
(2020). Analysis of 
spatial and temporal 
dynamics of epizootic 
process of blackleg in 
Ukraine. Ukrainian 
Journal of Ecology, 10,. 
205–215. (Web of 
Science). 
4. Dukhnytskyi V., 
Sokolyuk V., Boiko P., 
Ligomina I. & 
Goncharenko V. 
(2020). The acute 
toxicity assesment of 
Mospilan RP and 
Actara 25 WG. Journal 



World Poult. Res, 10 
(2), 359–366. doi 
https://dx.doi.org/10.3
6380/jwpr.2020.41. 
(Scopus).
5. Guralska S., Kot T., 
Pinskyi O., Sokolyuk V. 
& Budnik T. (2020). 
Morphofunctional 
condition of the 
harderian gland of 
chickens during the 
post-vaccine immunity 
to infectious bronchitis. 
Agricultural Science 
and Practice, 7 (1), 32–
39. doi: 
10.15407/agrisp7.01.03
2. (Web of Science).
6. Kraevskiy A., 
Sokolyuk V., Travetskiy 
M., Chekan O. & 
Musiienko Y. (2020). 
Application of Surfagon 
and Ketaprofen for 
increasing fertility and 
preventing embryonic 
death in cows after 
insemination. 
Ukrainian Journal of 
Ecology, 10 (4), 159–
164. doi : 
10.15421/2020_183. 
(Web of Science).
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
11.
1. Соколюк В. М. 
Біоетичні основи 
превентивної 
ветеринарної 
медицини у 
молочному 
тваринництві. Наук. 
вісник ЛНУВМБ ім. С. 
З. Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2016. Т. 18, № 4 (72). 
С. 27–31.
2. Санітарно-гігієнічна 
характеристика води в 
районі молочно-
товарної ферми та 
свиноферми / В. М. 
Соколюк, І. П. 
Лігоміна, С. В. 
Фурман, Д. В. 
Лісогурська, В. Б. 
Духницький. Вісник 
ПДАА. 2019. № 2 (93). 
С. 191–196.
3. Distribution and 
clinical and biochemical 
status of d-
hypovitaminosis in 
calves of black-and-
white breed in winter-
stall period / I. 
Ligomina, V. Fasola, V. 
Sokolyuk, S. Furman, 
D. Lisogurskaya. The 
Animal Biology. 2019. 
Vol. 21. №. 2. Р. 116.
4. Якість води для 
напування корів та їх 
здоров’я / В. М. 
Соколюк, І. П. 
Лігоміна, В. І. Козій, В. 
В. Лотоцький. Наукові 



горизонти. 2019. № 11 
(84). С. 101–107.
5. Клініко-біохімічний 
статус телят за D-
гіповітамінозу / І. П. 
Лігоміна, В. М. 
Соколюк, С. В. 
Фурман, Д. В. 
Лісогурська, О. В. 
Лісогурська. Наукові 
горизонти. 2020. № 
01 (86). С. 89–95.
п.п. 3. 1. Ветеринарно-
санітарне 
забезпечення 
технології 
вирощування 
екзотичних порід 
свиней : навч. посіб. / 
В. М. Соколюк та ін. 
Житомир : Полісся, 
2018. 160 с.
2. Тератологічний 
тлумачний словник : 
словник. / Пікалюк В. 
С. та ін. Вид. 2-ге, 
доповн. і перероб. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2019. 560 с.
3. Стан та санітарно-
гігієнічна оцінка 
водозабезпечення 
молочного скотарства 
в Україні : монографія 
/ В. М. Соколюк та ін. 
Київ : ЦП 
КОМПРИНТ, 2017. 
348 с.
п.п. 7. 1. Член 
Галузевої експертної 
ради Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти МОН 
спеціальність 212 
«Ветеринарна гігіна, 
санітарія і 
експертиза» галузь 
знань 21 
«Ветеринарна 
медицина» 
(Персональний склад 
галузевої експертної 
ради, затверджений 
згідно з рішенням 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти від 29 
серпня 2019 р. 
(протокол № 9), від 1 
жовтня 2019 р. 
(протокол № 11), від 
29 жовтня 2019 р. 
(протокол № 12), від 
27 листопада 2019 р. 
(протокол № 16), від 
14 травня 2020 р. 
(протокол № 8).
2. Експерт 
Національного фонду 
досліджень України 
(експерт для 
проведення наукової 
та науково-технічної 
експертизи проектних 
пропозицій, на 
конкурс проектів з 
виконання наукових 
та науково-технічних 
досліджень і розробок 



для отримання 
грантової підтримки в 
галузі «Ветеринарна 
медицина» за 
шифром 16.00.06 – 
гігієна тварин та 
ветеринарна санітарія 
(протокол № 3 
засідання наукової 
ради Національного 
фонду досліджень 
України від 17 квітня 
2020 р. ).
п.п. 8. Виконання 
функцій керівника 
наукової теми № 
0120U101318 
«Моніторинг вмісту 
токсичних речовин у 
питній воді, кормах і 
їх вплив на організм 
великої рогатої худоби 
та якість і безпечність 
продукції» (період 
виконання 2020–2025 
рр.).
п.п. 10. Гарант 
освітньо-професійної 
програми 
«Ветеринарна гігіна, 
санітарія і 
експертиза» другого 
(магістерського) 
рівня, за 
спеціальностю 212 
«Ветеринарна гігіна, 
санітарія і 
експертиза», галузі 
знань 21 
«Ветеринарна 
медицина».
п.п. 12. 1. Брикет-
лизунець для 
лактуючих корів : пат. 
на корисну модель 
109746 Україна : МПК 
А23К 10/33, А23К 
10/40, А23К 50/10. № 
u201512240 ; заявл. 
10.12.2015 ; опубл. 
12.09.2016, Бюл. № 17.  
2. Брикет-лизунець 
для ягнят : пат. на 
корисну модель 
105685 Україна : МПК 
(2016.01), А01К 5/00, 
А01К 9/00. № 
u201510821 ; заявл. 
06.11.2015 ; опубл. від 
25.03. 2016, Бюл. № 6.
п.п. 13. 1. Соколюк В. 
М. Гігієна тварин, 
благополуччя та 
добробут : методичні 
вказівки до 
лабораторних занять. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 63 с.
2. Соколюк В. М. 
Ветеринарна санітарія 
: конспект лекцій. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 100 с.
3. Соколюк В. М. 
Гігієна тварин, 
благополуччя та 
добробут : конспект 
лекцій. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 100 с.
п.п. 14. Керівник 
студентського гуртка 



«Ветеринарна гігієна і 
санітарія».
п.п. 16. 1. Член 
професійної асоціації 
«Буятрика».
2. Член наукового 
товариства анатомів, 
гістологів, ембріологів 
та топографоанатомів 
України.
п.п. 17. 1. 
Ветеринарний 
фельдшер колгоспу 
«Дружба» 
Локачінського району 
Волинської області з 
23.03.1978 р. по 27.04. 
1978 р. (наказ № 4 від 
24.03.1978 р.).
2. Ветеринарний 
фельдшер колгоспу 
«Шлях до комунізму» 
Турійського району 
Волинської області з 
03.06.1980 р по 
30.08.1980 р. (наказ 
№ 6 від 3.06.1980 р.).
3. Головний 
ветеринарний лікар 
спецгоспу ім. Лесі 
Українки Ратнівського 
району Волинської 
області з 01.09.1985 р. 
по 25.08.1988 р.(наказ 
№ 9 від 29.08.1985 р.).
4. Директор 
«Біоветпрепарат» Ін-
ту ветеринарної 
медицини 
Національної академії 
аграрних наук з 
18.01.2016 р. по 
16.05.2017 р. (наказ № 
15 від 18.01.2016 р.).

135982 Солодка 
Лариса 
Олександрів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
спеціаліста, 

Московський 
ордена Леніна і 

Трудового 
Червоного 
Прапора 
хіміко-

технологічний 
інститут ім. 

Мендеєєва, рік 
закінчення: 

1983, 
спеціальність:  

технологія 
мікробіологічн
их виробництв, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014158, 
виданий 

10.04.2002, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
014158, 

виданий 
18.04.2008

31 Ветеринарна 
мікробіологія 
та імунологія

Московський хіміко-
технологічний 
інститут, 1983 р., 
кваліфікація – 
інженер-технолог, 
спеціальність 
–«технологія 
мікробіологічних 
виробництв», диплом 
ИВ №737261 від 
22.02.1983 р.

Кандидат біологічних 
наук, 03.00.01 – 
радіобіологія. 
«Мікрофлора рубця 
великої рогатої худоби 
при хронічному 
цезію-137 з кормами», 
диплом ДК № 014158 
від 10.04.2002 р.

Доцент, мікробіології, 
вірусології та 
епізоотології, атестат 
12 ДЦ №019186 від 
18.05.2008 р.

НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/004572-17 
«Сучасні підходи до 
викладання 
дисципліни 
«Ветеринарна 



вірусологія» у вищій 
школі». Дата видачі: 
23.10.2017 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
5.
1. Застулка О. О., 
Солодка Л. О., Чала І. 
В. Фізико-хімічні 
показники 
бджолиного обніжжя 
з Лісостепу України. 
Наук.-техн. бюл. 
наук.-дослід. центру 
біобезпеки та 
екологічного 
контролю ресурсів 
АПК. 2016. Т. 4., № 4. 
С. 36–40.
2. Кривда М. И., 
Солодкая Л. А. 
Антибиотикочувствит
ельность полевых 
штаммов бактерий, 
выделенных из 
половых путей кобыл 
с латентным течением 
ринопневмонии. 
Аграрный научный 
журнал. 2016. № 3. С. 
126–129.
3. Застулка О. О., 
Якубчак О. М., 
Солодка Л. О. 
Контамінація 
українського 
бджолиного обніжжя 
грибами роду 
Fusarium. Наук. вісник 
НУБіП. Сер. 
Ветеринарна 
медицина, якість і 
безпека продукції 
тваринництва. 2017. 
Вип. 265. С. 123–131.
4. Чала И. В., 
Солодкая Л. А. Белки 
острой фазы 
воспаления и 
некоторые 
биохимические и 
гематологические 
показатели при 
ожирении у кошек. 
Ученые записки 
учреждения 
образования 
«Витебская ордена 
«Знак Почета» 
государственная 
академия 
ветеринарной 
медицины. 2018. Т. 54, 
вып. 1. С.151–153.
5. Зміна деяких 
діагностичних 
показників 
функціонального 
стану печінки у собак 
у разі використання 
ФПД «Імунобактерин-
D» / Ж. В. Рибачук, О. 
Є. Галатюк, Ю. С. 



Демчук, А.А. Антонюк, 
Л. О. Солодка. Вісник 
ПДАА. 2020. № 1. С. 
182–188.
п.п. 8. Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми № 0115U006074 
«Удосконалити 
методи моніторингу 
та контролю 
найнебезпечніших 
заразних хвороб 
тварин» (період 
виконання 2016–2020 
рр.).
п.п. 10. Заступник 
декана факультету 
ветеринарної 
медицини з виховної 
роботи 2016–2018 рр.
п.п. 13. 1. Застулка О. 
О., Якубчак О. М., 
Солодка Л. О. 
Застосування агару 
МакКонкі для 
вивчення мікробної 
асоціації бджолиного 
обніжжя : методичні 
рекомендації. Київ : 
НУБіП, 2017. 18 с.
2. Солодка Л. О., 
Кривда М. І. Робочий 
зошит для 
проходження 
навчальної практики 
«Мікробіологія». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. 28 с.
3. Солодка Л. О. Лекції 
з дисципліни 
«Ветеринарна  
мікробіологія та 
імунологія». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2019. 96 с.
4. Солодка Л. О., 
Дишкант О. В. 
«Вірусовмісні 
матеріали для 
лабораторних 
досліджень» : 
методичні 
рекомендації для 
дисципліни 
«Ветеринарна 
вірусологія». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 73 с.
5. Солодка Л. О., 
Дишкант О. В. Методи 
впливу на віруси в 
умовах господарства і 
клініки» : методичні 
рекомендації для 
дисципліни 
«Ветеринарна 
вірусологія». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 53 с.
п.п. 14. Керівник 
студентського гуртка 
«Мікроби і 
біопрепарати», секція 
«Мікробіологія».
п.п. 15. 1. Солодка Л. 
О., Гижко І. І. 
Принципи 
ідентифікації 
патогенних 
стафілококів. Наукові 



здобутки студентської 
молоді у ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів, 31 січ. 
2019 р. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. Вип. № 
10. С. 72–75.
2. Солодка Л. О., 
Васіковський М. В., 
Мельник Н. В., Кривда 
М. І. Виявлення 
умовно-патогенних 
бактерій в кормах для 
тварин. Наукові 
здобутки студентської 
молоді у ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів, 31 січ. 
2019 р. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. Вип. № 
10. С. 64–67. 
3. Ляховчук Ю. М., 
Солодка Л. О. Шляхи 
потрапляння мікробів 
в клініку ЖНАЕУ 
Наукові здобутки 
студентської молоді у 
ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів, 30 січ. 
2020 р. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2020. Вип. 
11. С. 179–180.
4. Замковий В. І., 
Солодка Л.О. 
Агроіндустрія 
федеральної землі 
Нижня Саксонія 
(Німеччина). Наукові 
здобутки студентської 
молоді у ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів, 30 січ. 
2020 р. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2020. Вип. 
11. С. 35–38.
5. Солодка Л. О., 
Пінський О. В. 
Тривалість 
контамінації соєвих 
кормів санітарно-
показовими 
бактеріями. Наукові 
читання 2020. Сучасні 
підходи забезпечення 
здоров’я тварин та 
якості кормів і 
харчових продуктів : 
матеріали шостої 
наук.-практ. конф., 
листопад-січень 2019-
2020 рр. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2020. С. 194–
197.

186882 Бурмакіна 
Наталія 
Сергіївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 

17 Іноземна мова 
(за проф. 
спрямуванням)

Житомирський 
державний 
педагогічний 
університет ім. І. 
Франка, 2003 р., 
кваліфікація – 
вчитель англійської і 
німецької мов та 
зарубіжної літератури, 
спеціальність - 
«Педагогіка і 
методика середньої 



Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Мова і 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047321, 
виданий 

16.05.2018

освіти. Мова і 
література 
(англійська, 
німецька», диплом 
ТМ №23095676 від 
30.06.2003 р.

Кандидат 
педагогічних наук, 
13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти. «Формування 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістрантів аграрних 
спеціальностей», 
диплом ДК № 047321, 
від 16.05.2018 р.

Підвищення 
кваліфікації: захист 
дисертації кандидата 
наук 13.00.04 – теорія 
і методика 
професійної освіти. 
«Формування 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістрантів аграрних 
спеціальностей», 
диплом ДК № 047321, 
від 16.05.2018 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
8.
1. Бурмакіна Н. С. 
Модель формування 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістрантів аграрних 
спеціальностей. 
Педагогічні науки : зб. 
наук. праць. 2016. 
Вип. LXXIV, т. 1. С. 
160–166.
2. Бурмакіна Н. С. 
Факультативний 
спецкурс як складова 
технології 
формування 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістрантів аграрних 
спеціальностей. 
Вісник ЖДПУ ім. І. 
Франка. Педагогічні 
науки. 2017. Вип. 3 
(89). С. 33–39.
3. Бурмакіна Н. С.. 
Ефективність 
застосування 
інтернет-технологій 
для вивчення 
іноземної мови в 
сучасних 
нелінгвістичних 
закладах вищої освіти. 
Педагогічні науки : зб. 
наук. праць. 2019. 



Вип. LXXХVІІ. С. 94–
97.
4. Бурмакіна Н. С. 
Особливості 
підготовки до 
професійної 
англомовної 
комунікації майбутніх 
лікарів ветеринарної 
медицини у закладі 
вищої освіти. 
Інноваційна 
педагогіка. 2020. Вип. 
18, т. 1. С. 87–90.
5. Бурмакіна Н. С. 
Формування 
прагматичного 
компонента 
іншомовної 
комунікативної 
компетентності 
студентів у закладах 
вищої освіти. 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах : зб. наук. 
праць. 2020. Вип. 69, 
т. 2. С. 47–51.
п.п. 3. 1. Бурмакіна Н. 
С., Лихошвед Н. В. 
Technology of Dairy 
and Meat Produce 
Processing / 
Технологія переробки 
молочної та м’ясної 
продукції : навч.-мет. 
посіб. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 75 с.
2. Бурмакіна Н. С. 
Формування 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
майбутніх викладачів 
вищих аграрних 
навчальних закладів: 
навч.-мет. посіб. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. 79 с.
3. Бурмакіна Н. C. 
Ecology: the challenges 
we face today: навч. 
посіб. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 118 с.
п.п. 6. Забезпечено 
викладання 
дисциплін:
1) Англійська мова (за 
професійним 
спрямуванням);
2) Ділова іноземна 
мова (англійська);
3) Англійська мова у 
професійній 
діяльності.
2016-2017 н.р. – 723 
год.
2017-2018 н. р. – 711,5 
год.
2018-2019 н.р. – 876 
год.
2019-2020 н. р. – 871 
год.
п.п. 14. 1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 



олімпіади з 
англійської мови 
(Колосівський 
Святослав 
Валерійович – студент 
3 курсу, спеціальність 
073 «Менеджмент» 
(спеціалізація 
«Менеджмент ЗЕД»).
2. Робота у складі 
організаційного 
комітету I етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
англійської мови.
п.п. 15. 1. Бурмакіна Н. 
С. Рівні сформованості 
показників 
діяльнісно-
практичного критерію 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістранта аграрної 
спеціальності. В: С. С. 
Вітвицької, Н. Є. 
Колесник ред. 
Професійна освіта в 
умовах інтеграційних 
процесів: теорія і 
практика : зб. наук. 
праць. 2017. Ч. 1. 
Житомир : ФО-П «Н. 
М. Левковець», с. 
242–246.
2. Бурмакіна Н. С. 
Принципи навчання 
як основа формування 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
студентів в умовах 
магістратури 
аграрного закладу 
вищої освіти. 
Інноваційні наукові 
дослідження у галузі 
педагогіки та 
психології : матер. 
всеукр. наук-практ. 
конф. Запоріжжя, 2-3 
лютого 2018 р. 
Запоріжжя. С. 127–
128.
3. Бурмакіна Н. С. 
Характеристики 
рівнів сформованості 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістрантів аграрних 
спеціальностей. 
Сучасні тенденції та 
фактори розвитку 
педагогічних та 
психологічних наук : 
матер. Міжнар. наук.-
практ. конф. Київ, 2-3 
лютого 2018 р. С. 40–
42. 
4. Бурмакіна Н. С. 
Типи магістерських 
програм та підготовка 
викладачів для 
аграрних закладів за 
кордоном. 
Перспективні 
напрямки розвитку 
сучасних педагогічних 
і психологічних наук : 



матер. наук.-практ. 
конф. Харків, 9-10 
лютого 2018 р. С. 44–
47.
5. Бурмакіна Н. С. 
Шляхи удосконалення 
системи вивчення 
іноземної мови у 
нелінгвістичному 
закладі вищої освіти 
як необхідна складова 
реалізації права 
студента на 
міжнародну 
академічну 
мобільність. Topical 
Issues of the 
Development of 
Modern Science : 
abstracts of V 
international scientific 
and practical 
conference. Sofia, 
January 15-17, 2020, C. 
298–302. 
п.п. 16. З 2019 року 
участь у 
Всеукраїнській 
професійній асоціації 
викладачів 
англійської мови 
TESOL-UKRAINE.

116117 Шевчук 
Світлана 
Федорівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

33 Філософія Київський ордена 
Леніна державний 
університет ім. Т. Г. 
Шевченка, 1984 р., 
кваліфікація – 
філософ, викладач 
філософських 
дисциплін, 
спеціальність – 
«Філософія», диплом 
КВ № 729441 від 
23.06.1984 р.

Кандидат 
філософських наук, 
09.00.01 – 
діалектичний і 
історичний 
матеріалізм». 
«Спілкування як 
спосіб відтворення 
духовного життя 
суспільства», диплом 
ФС №010705,від 
26.08.1990 р.

Доцент кафедри 
гуманітарної освіти, 
атестат ДЦ АЕ 
№000277 від 
26.02.1998 р.

НУБІПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/004595-17 
«Педагогічна 
майстерність 
викладача вищої 
школи в процесі 
викладання 
дисципліни 
«Філософія»». Дата 
видачі: 23.10.2017 р.

Професійну 
активність 
представлено 



відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
7.
1. Шевчук С. Ф. 
Ціннісні аспекти 
ставлення людини до 
природи. Вісник 
Львівського ун-ту ім. І. 
Франка. «Філософсько 
політологічні студії». 
2017. Вип. 10. С. 104–
109.
2. Шевчук С. Ф. 
Наукове і позанаукове 
знання: становлення 
проблеми. Гілея : 
науковий вісник. зб. 
наук. пр. 2018. Вип. 
130 (3). С. 247–252.
3. Шевчук С. Ф. 
Аристотель – 
засновник науки 
(соціокультурні та 
епістемологічні 
детермінанти наукової 
програми мислителя). 
Вісник Львівського 
університету ім. І. 
Франка. 
«Філософсько-
політологічні студії». 
2018. Вип. 20. С. 115–
120.
4. Шевчук С. Ф. Віра і 
знання : до питання 
релігійності вчених. 
Вісник Львівського 
університету ім. І. 
Франка. 
«Філософсько-
політологічні студії». 
2019. Вип. 23. С. 107–
112.
5. Шевчук С. Ф. 
Дилетантизм і 
«спеціалізм» у 
філософській 
концепції науки О. І. 
Герцена. Вісник 
Львівського 
університету ім. І. 
Франка. 
«Філософсько-
політологічні студії». 
2019. Вип. 27. С.48–
54.
п.п. 3. 1. 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи : 
наукова монографія / 
О. В. Скидан та ін. ; за 
ред. І. А. Мельничука. 
Житомир : Рута, 2019. 
200 с.
2. Шевчук С. Ф., 
Мельничук В. В. 
Філософія : навч.-
метод. посіб. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 120 с.
п.п. 9. Член журі ІІ 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 



науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
відділення 
«Релігієзнавство» у 
2017-2018 рр.
п.п. 14. Керівник 
студентського гуртка 
«Любомудр».
п.п. 15. 1. Проблеми 
культурної 
ідентичності в ситуації 
сучасного діалогу 
культур / І. Д. 
Пасічник та ін. : 
матеріали Х-ої міжн. 
наук. конф., 12–13 
травня 2017 р. Острог : 
Вид-во Національного 
ун-ту «Острозька 
академія», 2017. Вип. 
18. С. 58–60.
2. Шевчук С. Ф. 
Український 
менталітет: між 
Заходом і Сходом. Дні 
науки філософського 
факультету – 2017 : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф., 
25–26 квіт. 2017 р. 
Київ : Видав.-
поліграф. центр 
«Київський 
університет», 2017. Ч. 
5. С. 175–176.
3. Шевчук С. Ф. Роль 
читання та самоосвіти 
в умовах формування 
інформаційного 
суспільства. 
Філософська 
спадщина П. В. 
Копніна і сучасна 
філософія : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., приуроченої до 
60-річчя кафедри 
філософії КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 31 
травня 2018 р. Київ : 
ТОВ НВП 
«Інтерсервіс», 2018. С. 
140–142.
4. Кондратюк Л. Р., 
Шевчук С. Ф. Учити 
бути людиною: 
філософські засади 
педагогічного 
мислення. Modern 
education alspace : the 
transformation of 
national models in 
terms of integration : II 
International scientific 
conference, October 26, 
2018. Leipzig, 2018. 
C.141–148.
4. Шевчук С. Ф., 
Кондратюк Л. Р. 
Знання і віра у 
філософії Блеза 
Паскаля. Ціннісні 
орієнтири в сучасному 
світі : теоретичний 
аналіз та практичний 
досвід : зб. тез 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 4–5 квітня 2019 
р. Тернопіль, 2019. С. 
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Атестат 

доцента ДЦAP 
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34 Неорганічна та 
органічна хімія

Львівський 
політехнічний 
інститут, 1982 р., 
спеціальність – 
технологія біологічно 
активних речовин, 
кваліфікація: 
інженер-хімік-
технолог, диплом ЗВ 
№ 812700 від 
19.06.1982 р.

Кандидат хімічних 
наук, 02.00.03 – 
органічна хімія. «1-
(Ацилокси) алкилге-
терокумулены 
(изоцианаты и 
карбодиимиды)», 
диплом ХМ № 018085 
від 02.12.1987 р.

Доцент кафедри хімії, 
атестат ДЦ АР № 
003384 від 31.05.96 р.

НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/004494-17 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності». Дата 
видачі: 23.10.2017 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 1. 1. Grozav А. N., 
Chornous V. А., 
Dorokhv V. I., Vovk M. 
V. Polyfunctional 
imidazoles : XIV. 4-
sulfonyl-5-formyl-1H-
imidazoles (2017). 
Russion Journal of 
Organic Chemistry, 53, 
№ 10. 1548–1555. doi: 
10.1134 / 
S1070428017100104. 
(Web of Science). 
2. Кемский С. В., 
Сирота Н. А., Больбут 
А. А., Дорохов В. И., 
Вовк М. В. Синтез 5-
гидрокси- и 5-
сульфанилзамещенны
х [1, 2, 3]триазоло[4, 
5-е] [1, 4]диазепинов. 
Химия 
гетероциклических 
соединений. 2018. Т. 
54, № 8. С. 789–795. 
(Web of Science).
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
6.
1. Дорохов В. І. 
Проблеми отримання 
товарної продукції 
рослинництва на 
радіаційно 
забруднених 
територіях Полісся 
України. Вісник 



ЖНАЕУ. 2016. № 1 
(55), т. 3. С.130−137.
2. 
Полифункциональные
имидазолы XIV.* 4-
сульфонилфункциона
лизированные 5-
формил-1Н-
имидазолы / А. Н. 
Грозав, В. А. Чорноус, 
В. И. Дорохов, М. В. 
Вовк. Журнал 
органической химии. 
2017. Т. 53, № 10. С. 
1520−1527.
3. Вплив способу 
висушування 
бджолиного обніжжя 
на його якість та 
безпечність / Д. В. 
Лісогурська, С. В. 
Фурман, Н. М. 
Ковальчук, Н. М. 
Кураченко, В. І. 
Дорохов. Вісник 
СНАУ. 2018. Вип. 2 
(34). С.167–169.
4. Grozav А. N., 
Chornous V. А., 
Dorokhv V. I., Vovk M. 
V. Polyfunctional 
imidazoles : XIV. 4-
sulfonyl-5-formyl-1H-
imidazoles (2017). 
Russion Journal of 
Organic Chemistry, 53, 
№ 10. 1548–1555. doi: 
10.1134 / 
S1070428017100104.
5. Кемский С. В., 
Сирота Н. А., Больбут 
А. А., Дорохов В. И., 
Вовк М. В. Синтез 5-
гидрокси- и 5-
сульфанилзамещенны
х [1, 2, 3]триазоло[4, 
5-е] [1, 4]диазепинов. 
Химия 
гетероциклических 
соединений. 2018. Т. 
54, № 8. С. 789–795. 
(Web of Science).
п.п. 3. 1. Дорохов В. І., 
Заблоцька О. С., Вовк 
М. В. Неорганічна і 
органічна хімія : навч. 
посіб. для студентів 
спеціальності 
«Ветеринарна 
медицина». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2016. 325 с. 
2. Дорохов В. І., 
Горбунова Н. О., Вовк 
М. В. Хімія :  навч. 
посіб. для студентів 
спеціальності «Лісове 
госродарство». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. 328 с.
п.п. 8. Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми № 0115U004196 
«Дослідження 
хімічних аспектів 
екології».
п.п. 10. З серня 2017 р. 
по жовтень 2018 – 
завідувач кафедри 
хімії ЖНАЕУ (наказ 



№346 к від 21.08.17 
р.).
п.п. 12. 1. Спосіб 
визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до Proteus 
vulgaris : пат. 129686 
Україна. МПК (2006): 
A61K 35/00, A01K 
59/00, C12Q 1/00, 
C12R 1/37 (2006.01), 
G01N 1/28(2006.01). 
№ u201804429 ; 
заявл. 23.04.2018 ; 
опубл. 12.11.2018, Бюл. 
№ 21.
2. Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до 
Escherichia coli : пат. 
129963 Україна. МПК 
(2006): A61K 35/00, 
A01K 59/00, C12Q 
1/00,C12R 1/28 
(2006.01), G01N 
1/28(2006.01). № 
u201804428 ; заявл. 
23.04.2018 ; опубл. 
26.11.2018, Бюл. № 22.

310205 Маєвський 
Олександр 
Володимиро
вич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

аерокосмічний 
університет 

імені 
М.Є.Жуковсько

го 
"Харківський 

авіаційний 
інститут", рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

100102 
Двигуни 
ракетно-

космічних 
літальних 
апаратів

6 Інформаційні 
технології

Державний 
аерокосмічний 
університет ім. М. Є. 
Жуковського, 
кваліфікація – 
інженер-механік, 
спеціальність – 
«Двигуни ракетно-
космічних літальних 
апаратів», диплом ХА 
№ 10677707 від 
25.02.1999 р.

Кандидат технічних 
наук, 01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи. 
«Моделювання 
природних систем 
типу «хижак-жертва» 
в умовах екологічного 
забруднення 
територій», диплом 
ДК № 041173 від 
28.02.2017 р.

НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. 
«Впровадження 
інтерактивних 
технологій навчання 
при вивченні 
дисципліни 
«Технології 
розпреділених систем 
і паралельних 
обчислень». Дата 
видачі: Свідоцтво СС 
00493706/004819-17 
від 17.11.2017 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:



п.п. 1. Maevsky O., 
Artemchuk V., Brodsky 
Y., Pilkevych I. & 
Topolnitsky P. (2020). 
Modeling of the process 
of optimization of 
decision-making at 
control of parameters of 
energy and technical 
systems on the example 
of remote Earth's 
sensing tools. Systems, 
Decision and Control in 
Energy I. Springer. 
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-030-48583-2_7.
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
5.
1. Маевский А. В. 
Решение задачи 
идентификации 
рабочих параметров 
математической 
модели процесса 
динамики 
экологических систем. 
Электронное 
моделирование. 2016. 
№ 2, т. 38. С. 105–115.
2. Бродський Ю. Б., 
Маєвський О. В. 
Моделювання 
природних процесів 
взаємодії з 
урахуванням 
невизначенності в 
початкових умовах 
задачі Коші. Science 
Rise. 2016. № 9/2 (26). 
С. 24–30.
3. Бродський Ю. Б., 
Маєвський О. В., 
Тимонін Ю. А. 
Імітаційне 
моделювання 
динаміки екосистем 
на прикладі системи 
«хижак – жертва». 
Science Rise. 2017. № 
10 (39). С. 41–45.
4. Бродський Ю. Б., 
Маєвський О. В., 
Васько С. М. Аналіз 
фазових траєкторій 
при моделюванні 
динаміки розвитку 
екосистеми «хижак – 
жертва». Вісник 
ЖНАЕУ. 2017. №1 
(58), т. 1. С. 185–194.
5. Пількевич І. А., 
Бродський Ю. Б., 
Маєвський О. В. 
Моделювання впливу 
шумів на кубітові та 
бітові сигнали. 
Сучасні інформаційні 
технології у сфері 
безпеки та оборони. 
2018. №3 (33). С. 17–
20.
п.п. 3. 1. Маєвський О. 
В. Борисюк О. Б., 
Васько С. М. 
Комп’ютерна графіка 
та дизайн : навч. 
посіб. Житомир : 



ЖНАЕУ, 2017. 192 с.
2. Маєвський О. В., 
Войцицький А. П., 
Бродський Ю. Б. 
Схемотехніка та 
архітектура 
компʼютериних 
систем :  навч. посіб. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. 229 с.
п.п. 13. 1. Копчинська 
В. В., Маєвський О. В. 
Методичні 
рекомендації на 
завдання для 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Математичні методи, 
моделі та 
інформаційні 
технології в 
економіці» зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. 17 с.
2. Бродський Ю. Б., 
Маєвський О. В. 
Методичні 
рекомендації для 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Сучасні 
інформаційні 
технології» модуля 2 
«Комп’ютерний 
інструментарій 
обробки інформації та 
моделювання» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» галузі 
знань 10 «Природничі 
науки» спеціальності 
101 «Екологія». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. 21 с.
3. Николюк О. М., 
Молодецька К. В., 
Маєвський О. В. 
Методичні 
рекомендації та 
завдання для 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Економіко-
математичні методи і 
моделі в управлінні 
фінансами» для 
студентів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
напряму підготовки 
6.030508 «Фінанси і 
кредит». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 38 с.
4. Бродський Ю. Б., 
Маєвський О. В., 
Топольницький П. П. 
Методичні 
рекомендації до 
дисципліни «Чисельні 
методи» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
«бакалавр» галузі 
знань 12 



«Інформаційні 
технології». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2020. 44 с.
п.п. 14. Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи».
п.п. 15. 1. Маєвський 
О. В. Решение задачи 
идентификации 
математических 
моделей процесса 
динамики 
экологических систем. 
Щорічна наук.-техн. 
конф. молодих вчених 
та спеціалістів. Київ : 
ІПМЕ НАНУ, 2016. С. 
38–41.
2. Бродський Ю. Б., 
Філон А. В., 
Маєвський О. В. 
Особливості 
моделювання 
процесів взаємодії в 
системах на прикладі 
моделі «хижак-
жертва». Наукові 
читання–2017 : наук.-
теорет. зб. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. Т. 3. С. 
16–20.
3. Маєвський О. В., 
Борисюк О. Б. 
Ставлення студентів 
до впровадження 
інформаційних 
технологій у 
навчальний процес 
Наукові читання–2017 
: наук.-теорет. зб. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. Т. 3.  С. 11–15.
4. Маєвський О. В., 
Пількевич І. А. 
Порівняльний аналіз 
шумозахищеності 
цифрових сигналів. 
Компʼютерні 
технології: інновації, 
проблеми, рішення: 
тези доп. 1-ї Всеукр. 
наук.- техн. конф. 19-
20 жовт. 2018 р. 
Житомир : О. О. 
Евенюк, 2018. С. 82–
83.
5. Моделювання 
процесу управління 
параметрами 
технічних систем на 
прикладі засобів ДЗЗ 
/ О. В. Маєвський, Ю. 
Б. Бродський, П. П. 
Топольницький, І. А. 
Пількевич, В. О. 
Артемчук : зб. тез 
всеук. XXXVIIІ наук.-
техн. конф. молодих 
вчених та спеціалістів 
Інституту проблем 
моделювання в 
енергетиці ім. Г. Є. 
Пухова НАН України. 
К. : ІПМЕ НАНУ, 
2020. С. 63–66.
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Диплом 
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ФM 040253, 
виданий 

01.01.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001178, 

виданий 
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42 Біофізика Житомирський 
державний 
педагогічний інститут 
ім. І. Франка, 1972 р., 
кваліфікація – 
вчитель фізики і 
математики, 
спеціальність – 
«фізика і 
математика», диплом 
Ч №589506 від 
26.06.1972 р.

Кандидат фізико-
математичних наук, 
01.04.10 – фізика 
напівпровідників та 
діелектриків. 
«Дослідження спін-
залежних ефектів у 
напівпровідникових 
структурах на основі 
кремнія», диплом ФМ 
№040253 від 
17.09.1991 р.

Доцент кафедри 
загально технічних 
дисциплін, диплом 
ДЦ №001178 від 
29.12.2000 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/012392-20 
«Психолого-
педагогічні чинники 
ефективної взаємодії 
викладача і студента». 
Дата видачі: 09.10.20 
р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п 1. 1. Trofimenko P., 
Zubova O., Trofimenko 
N., Karas I. & Borysov 
F. (2017). The use of 
spectrum–zonal images 
by landsat 7 etm+ for 
diagnosing soil 
characteristics of 
Ukrainian Polissya. 
Eastern–European 
Journal of Enterprise 
Technologies, 1, is. 10 
(85), 11–19. doi: 
org/10.15587/1729-
4061.2017.91251. 
(Scopus).
2. Trofymenko P., 
Trofimenko N., 
Zatserkovnyi V. & 
Borysov F. Monitoring 
of emission volumes ↔ 
CO2 assimilation in 
«soil-atmosphere-
plant» system. 
Monitoring of 
geological processes 
and ecological 
condition of the 
environment : 
Conference Proceedings 
of XII International 



Scientific Conference, 
13–16 Nov. 2018. Кyiv, 
2018. doi: 
org/10.3997/2214-
4609.201803200. 
(Scopus).
3. Trofymenko P. I., 
Zatserkovnyi V. I., 
Zubova O.V.,  
Trofimenko N.V. & 
Borysov F. I. Remote 
diagnostics of grain 
straw yield based on 
soil areal scenarios. 
Geoinformatics : 
Theoretical and Applied 
Aspects : Conference 
Proceedings of 17th 
International 
Conference, 14–17 May 
2018. Kiev : European 
Association of 
Geoscientists & 
Engineers, 2018. Vol. 
2018. P. 1–6. doi: 
org/10.3997/2214-
4609.201801811. 
(Scopus).
4. Trofymenko P. I., 
Zatserkovnyi V. I., 
Trofimenko N. V., 
Borysov F. I. & Usata 
L.G. Monitoring of СО2 
emissions from the soil 
of the Polissya of 
Ukraine in the context 
of climate change. 
Monitoring of 
geological processes 
and ecological 
condition of the 
environment : 
Conference Proceedings 
of XII International 
Scientific Conference, 
13–16 Nov. 2018. Кyiv, 
2018. doi: 
org/10.3997/2214-
4609.201803203. 
(Scopus).
5. Bondar O. I., 
Trofymenko P. I., 
Trofymenko N. V., 
Zatserkovnyi V. I. & 
Borysov F. I. 
Development of 
algorithm for 
calculating exposition 
value of CO2 
concentration in air for 
tasks of monitoring of 
soils of Ukraine 
Polissya agro-
landscapes. Monitoring 
of geological processes 
and ecological 
condition of the 
environment : 
Conference Proceedings 
of XIII International 
conference, 12–15 Nov. 
2019. European 
Association of 
Geoscientists & 
Engineers : Kyiv, 2019. 
Vol. 2019. P. 1–5. doi: 
org/10.3997/2214-
4609.201903247. 
(Scopus).
п.п 2. Загальна 
кількість публікацій у 



фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
5.
1. Магнітна 
сприйнятливість 
ґрунтів як 
діагностуюча ознака 
запасів органічної 
речовини / П. І. 
Трофименко, Ф. І. 
Борисов, В. Г. 
Бахмутов, Н. В. 
Трофименко, І. Р. 
Стахів, О. В. Зубова. 
Агрохімія і 
ґрунтознавство : 
міжвідом. наук. зб. 
спец. вип. до з’їзду 
ґрунтознавців та 
агрохіміків України, 
17–21 вер. 2018 р. Кн. 
1. Ґрунтознавство. м. 
Харків, 2018. С. 235–
237.
2. Запаси та втрати 
органічного вуглецю 
дерново-
підзолистими 
ґрунтами 
Житомирського 
Полісся у контексті 
змін клімату / Р. П. 
Паламарчук, П. І. 
Трофименко, Ф. І. 
Борисов, Ф. О. 
Вишневський, Н. В. 
Трофименко. 
Агрохімія і 
ґрунтознавство : 
міжвідом. наук. зб. 
Спец. випуск до з’їзду 
ґрунтознавців та 
агрохіміків України, 
17–21 вер. 2018 р. Кн. 
1. Ґрунтознавство. 
Харків, 2018. С. 220–
223.
3. Запаси та втрати 
органічного вуглецю 
дерново-
підзолистими 
ґрунтами 
Житомирського 
Полісся / Р. П. 
Паламарчук, П. І. 
Трофименко, Ф. І. 
Борисов, Ф. О. 
Вишневський, Н. В. 
Трофименко. 
Інноваційні 
агротехнології : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф., 28 
бер. 2018 р. Умань, 
2018. С. 56–58.
4. Методологія 
визначення 
інтенсивності дихання 
ґрунтів та емісійні 
втрати вуглецю 
агроландшафтами 
Лівобережного 
Полісся наприкінці 
періоду вегетації 
рослин / П. І. 
Трофименко, Н. В. 
Трофименко, С. І. 
Веремеєнко, Ф. І. 
Борисов. Вісник 
ЛНАУ. Сер. 
Агрономія. 2019. № 



23. С. 238–243. doi: 
org/10.31734/agronomy
2019.01.238.
5. Методология 
исследования и 
профильное 
распределение 
концентрации 
диоксида углерода в 
воздухе дерново-
подзолистой 
глееватой супесчаной 
почвы / П. И. 
Трофименко, Н. В. 
Трофименко, В. И. 
Зацерковный, Ф. И. 
Борисов. 
Почвоведения и 
агрохимия. 2019. № 1 
(62). С. 73–81.
п.п. 8. Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми № 0113U003476 
«Вивчити 
закономірності 
секвестрації і емісії 
СО2 ґрунтів Полісся та 
визначити оптимальні 
критерії сталого 
землекористування» 
(період виконання 
2013–2017 рр.).
п.п. 12. 1. Спосіб 
визначення балансу 
маси в системі «Ґрунт-
атмосфера-рослина» у 
приземному шарі 
повітря : пат. 127061 
Україна : МПК G01 N 
7/00, G01 N 21/61 
(2006.01). № 
u201802361 ; заявл. 
07.03.2018 ; опубл. 
10.07.2018, Бюл. № 13.
2. Спосіб визначення 
інтенсивності емісії 
газів з ґрунту : пат. 
117911 Україна : МПК 
G01 N 33/24 (2006.01), 
G01 N 7/14 (2006.01). 
№ a201412734 ; заявл. 
27.11.2014 ; опубл. 
25.10.2018, Бюл. № 
20.
3. Пристрій для 
визначення величини 
біологічної активності 
ґрунту : пат. 132985 
Україна : МПК G01 N 
33/24 (2006.01). № 
u201808293 ; заявл. 
27.07.2018 ; опубл. 
25.03.2019, Бюл. № 6.
4. Спосіб визначення 
балансу маси газу в 
системі «Ґрунт-
атмосфера-рослина» у 
приземному шарі 
повітря : пат. 120972 
Україна : МПК G01F 
1/76 (2006.01). № 
a201801825 ; заявл. 
22.02.2018 ; опубл. 
10.03.2020, Бюл. № 5.
5. Пристрій для 
визначення величини 
біологічної активності 
ґрунту : пат. 121805 
Україна : МПК G01 N 



1/22 (2006.01), G01 N 
331/24, E21B 49/08. 
№ a201807575 ; заявл. 
06.07.2018 ; опубл. 
27.07.2020, Бюл. № 
14.
п.п. 13. 1. Трофименко 
П. І., Сябрук О. П., 
Мірошниченко М. М., 
Цапко Ю. Л., 
Трофименко Н. В., 
Борисов Ф. І. Спосіб 
визначення 
інтенсивності емісії 
газів з ґрунту (на 
прикладі СО2) : 
методичні поради. 
Харків : ННЦ Інститут 
ґрунтознавства та 
агрохімії ім. О. Н. 
Соколовського, 2019. 
29 с.
2. Гончаренко Ю. П., 
Сукманюк О. М., 
Ярош Я. Д., Борисов 
Ф. І. Методичні 
розробки до науково-
дослідної практики з 
підготовки фахівців 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти із 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 52 с.
3. Гончаренко Ю. П., 
Савченко Л. Г., 
Борисов Ф. І. 
Методичні розробки 
до педагогічної 
практики з підготовки 
фахівців другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти із 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 17 с.

310240 Климова 
Катерина 
Яківна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
доктора наук 
ДД 000424, 

виданий 
22.12.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008095, 
виданий 

11.10.2000, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005598, 
виданий 

17.10.2002, 
Атестат 

професора 
12ПP 007950, 

виданий 
26.09.2012

25 Українська 
мова (за проф. 
спрямуванням)

Житомирський 
державний 
педагогічний інститут 
ім. І. Франка, 1992 р., 
спеціальність – 
українська мова та 
література, 
кваліфікація – 
вчитель української 
мови та літератури 
середньої школи, 
диплом УВ №790797 
від 30.06.1992 р.

Кандидат 
педагогічних наук, 
13.00.02 – теорія і 
методика навчання 
української мови, 
«Формування 
культури мовлення 
майбутніх учителів 
початкових класів в 
умовах говірок 
Житомирщини», 
диплом ДК №008095  
від 11.10.2000 р.



Доцент кафедри мов з 
методикою 
викладання в 
початкових класах, 
атестат ДЦ №005598 
від 17.10.2002 р.
Доктор педагогічних 
наук, 13.00.02 – теорія 
і методика навчання 
(українська мова). 
«Формування 
мовнокомунікативної 
професійної 
компетентності 
студентів 
нефілологічних 
спеціальностей 
педагогічних 
університетів», 
диплом ДД №000424 
від 22.12.2011 р.

Професор кафедри 
філології та 
лінгводидактики, 
атестат 12ПР 
№007950, від 
26.09.2012 р.

Інститут педагогіки 
Національної академії 
педагогічних наук 
України. «Культура 
професійного 
мовлення 
неогілологічних 
спеціальностей 
університетів» довідка 
№490. Дата видачі: 
25.10.2018 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
8.
1. Климова К. Я. 
Дистанційна форма 
навчання української 
мови за системою 
Moodle : проблеми і 
перспективи. Наук. 
вісник МДУ. Сер. 
Педагогіка та 
психологія. 2016. Вип. 
2 (4). С. 124–128.
2. Климова К. Я. 
Формування культури 
українського 
мовлення студентів на 
заняттях зі сценічної 
мови. Наук. вісник 
МДУ. Сер. Педагогіка 
та психологія. 2018. 
Вип. 1 (7). С. 177–180.
3. Климова К. Я. 
Інтерпретація 
драматичного 
літературного твору на 
занятті зі сценічної 
мови у ВНЗ. Вісник 
ЖДУ ім. І. Франка. 
2018. Вип. 3 (94). С. 
96–99.
4. Климова К. Я. 
Розвиток критичного 



мислення студентів у 
процесі роботи з 
інформаційними 
джерелами. Вісник 
Глухівського НПУ ім. 
О. Довженка. 2020. 
Вип. 1 (42). С. 90–96.
5. Климова К. Я. 
Теоретико-методичні 
аспекти формування 
мовнокомунікативної 
професійної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
сфери публічного 
управління та 
адміністрування. 
Наук. вісник МДУ. 
Сер. Педагогіка та 
психологія. 2020. Вип. 
1 (11). С. 204–207.
п.п. 3. Педагогічна 
риторика : історія, 
теорія, практика : 
монографія / О. А. 
Кучерук та ін. : за ред. 
О. А. Кучерук. К. : 
КНТ, 2016. 258 с. 
п.п. 4. За останні 5 
років підготовлено 3 
кандидати наук.
п.п. 8. 1. Керівник 
наукової теми: 
«Формування 
мовнокомунікативної 
професійної 
компетентності 
здобувачів вищої 
освіти» (держ. 
реєстраційний № 
0120U104048).
2. Член редакційної 
колегії «Вісника ЖДУ 
ім. І. Франка та 
періодичного видання 
вищої школи 
економіки в Будогощи 
«Українська 
полоністика».
п.п. 10. Завідувач 
кафедри 
лінгвометодики та 
культури фахової 
мови ЖДУ ім. І. 
Франка (наказ № 550-
к від 02.12.2014 р.) до 
19.08.2019 р.
п.п. 11. 1. За п’ять 
останніх років була 
офіційним опонентом 
5 кандидатських та 
докторських робіт.
1. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Нагрибельної І. А. на 
тему: «Самостійна 
робота в системі 
підготовки майбутніх 
учителів до навчання 
української мови в 
початкових класах», 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
доктора педагогічних 
наук зі спеціальності 
13.00.02 «Теорія та 
методика навчання 
(українська мова)». 15 
грудня 2016 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 67.051.03.



2. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Грони Н. В. на тему: 
«Система підготовки 
студентів 
педагогічного 
коледжу до 
формування у 
молодших школярів 
текстотворчих умінь», 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
доктора педагогічних 
наук зі спеціальності 
13.00.02 «Теорія та 
методика навчання 
(українська мова)». 01 
березня 2018 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 26.133.05.
3. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Гринджук О. Є. на 
тему: «Теоретико-
методичні засади 
формування 
мовнокомунікативної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
лісотехнічних 
спеціальностей», 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
доктора педагогічних 
наук зі спеціальності 
13.00.02 «Теорія та 
методика навчання 
(українська мова)». 25 
травня 2018 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 67.051.03.
4. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Ростикус Н. П. на 
тему: «Теоретико-
методичні засади 
формування 
мовнокомунікативної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
лісотехнічних 
спеціальностей», 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 
«Теорія та методика 
навчання (українська 
мова)». 03 березня 
2019 р. Спеціалізована 
вчена рада Д 
26.133.05.
5. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Томашівської М. М. на 
тему: «Фoрмувaння 
прoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi 
мaйбутнiх учитeлiв 
музики зacoбaми 
укрaїнcькoгo 
нaрoднoгo музичнoгo 
миcтeцтвa», поданої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 
«Теорія і методика 
професійної освіти». 
15 січня 2020 р. 



Спеціалізована вчена 
рада Д 14.053.01.
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.053.01 у 
ЖДУ ім. І. Франка 
(відповідно до наказу 
Міністерства освіти і 
науки України № 326 
від 04.04.2018 р.) до 
вересня 2019 р.
п.п. 14. 1. Директор 
Експериментально-
тематичного центру 
навчальної та 
науково-
дослідницької 
діяльності ЖДУ ім. І. 
Франка (наказ по 
університету про 
створення № 44 від 
28.01.2013 р.) до 
19.08.2019 р.
2. Керівник гуртка 
сценічної мови при 
ННІ педагогіки 
(протокол № 5 від 
24.11.17, наказ № 108 
від 24.11.2017 р.). 
Гуртківці здобули 
гран-прі в номінації 
«Сценічне мистецтво» 
на 7-му 
Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі 
дитячої творчості 
«Весняні барви2018», 
нагороджено 
Студентський театр-
лабораторію ЖДУ ім. 
І. Франка за пєсу К. 
Климової «Вечірня 
зустріч, або дрес-код 
інкогніто» (режисер-
постановник Л. 
Берелет), ГО 
«Талановити діти 
України», м. Київ, 28 
квітня 2018 р.
3. Керівництво 
студентом, який 
зайняв перше місце на 
I етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
української мови за 
професійним 
спрямуванням (2020 
р.) – Ісаєв В., студент 
групи ПУА 18-2 
факультету економіки 
та менеджменту.
4. Керівництво 
студенткою, яка 
посіла перше місце у I 
турі Міжнародного 
конкурсу з української 
мови ім. П. Яцика 
(2019 р.) – Саган І., 
студентка групи ЕП-19 
факультету економіки 
та менеджменту.
п.п. 15. 1. Климова К. 
Я. Теоретичні основи 
формування 
креативності студентів 
педагогічних 
спеціальностей на 
заняттях з 
українськомовних 
дисциплін. Креативна 



педагогіка : наук.-
метод. журнал 
Академії 
міжнародного 
співробітництва з 
креативної педагогіки. 
Житомир : Полісся, 
2016. Вип. 11. С. 38–
44.
2. Климова К., 
Чупріна О. Проблеми 
та шляхи 
використання 
мультимедійних 
технологій у сучасній 
початковій школі. 
Актуальні проблеми 
лінгводидактики : зб. 
наук. пр. Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка. 
Суми : Вінніченко М. 
Д., 2017. Вип. 3. 148 с. 
– С. 74–77.
3. Климова К. Я. 
Значення художньої 
літератури як 
особливого виду 
мистецтва у площині 
формування техніки 
сценічного читання у 
студентської та 
учнівської молоді. 
Актуальні проблеми 
текстотворення у 
лінгводидактичній та 
мистецтвознавчій 
площинах : зб. наук. 
пр. за матеріалами 
міжрегіонального 
науково-методичного 
семінару. Житомир : 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2017. С. 150–153.
4. Климова К. Я., 
Берелет Л. І. 
Формування 
артистизму 
художнього типу у 
студентів 
спеціальності 
«Сценічне мистецтво» 
під час роботи над 
драматичним твором. 
Книга в академічному 
дискурсі: 
філологічний, 
методичний та 
мистецтвознавчий 
аспекти : зб. наук. пр. 
за матеріалами 
всеукр. наук.-практ. 
інтернет-конференції. 
Житомир: 
Видавництво ЖДУ ім. 
І. Франка, 2018. – 284 
с. (Рекомендовано до 
друку вченою радою 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка 
(протокол № 12 від 23 
березня 2018 р.). – С. 
176-179.
Климова К. Я. «Мовне 
обличчя» сучасного 
студента як активного 
учасника мережевого 
спілкування 
Формування базових і 
фахових 



компетентностей 
студентів у закладах 
вищої освіти : 
матеріали наук.-
практ. конф. Житомир 
: Рута, 2020. С. 15–16.
п.п. 16. Дійсний член 
Академії 
міжнародного 
співробітництва з 
креативної педагогіки 
«Полісся» (диплом 
ПА № 009, виданий 
23 лютого 2017 р.).

74328 Гуральська 
Світлана 
Василівна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
магістра, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

130501 
Ветеринарна 

медицина, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 007154, 

виданий 
12.12.2017, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

030990, 
виданий 

29.03.2012, 
Атестат 

професора AП 
001822, 
виданий 

02.07.2020

16 Вступ до фаху Державна 
агроекологічна 
академія України, 
2000 р., кваліфікація 
– лікар ветеринарної 
медицини, 
спеціальність – 
«ветеринарна 
медицина», диплом 
ТМ №13712147 від 
30.06.2000 р.

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
2001 р., кваліфікація – 
магістр за фаховим 
спрямуванням, 
спеціальність 
–«ветеринарна 
медицина», диплом 
ТМ №17321503 від 
28.09.2001 р.

Кандидат 
ветеринарних наук, 
16.00.02 – патологія, 
онкологія, 
морфологія. 
«Морфофункціональн
а характеристикка 
органів і тканин 
свиней при 
згодовуванні алуніту 
та каоліну», диплом 
ДК № 038100 від 
09.11.2006 р.

Доцент кафедри 
анатомії і гістології, 
атестат 12 ДЦ 
№030990 від 
29.03.2012 р.

Доктор ветеринарних. 
16.00.02 – патологія, 
онкологія і 
морфологія тварин. 
«Інфекційний бронхіт 
курей 
(патоморфологія та 
обґрунтування засобів 
профілактики)», 
диплом ДД №007154 
від 12.12.17 р.

Професор кафедри 
анатомії і гістології, 
атестат АП № 001822 
від 02.06.20 р.
Інститут Біології та 
Наук про Землю 
Поморської академії  
Слупськ (Польща) з 
11.12.2019 р. по 
25.01.2020 р. Тема 



кваліфікаційної 
роботи 
«Європейський досвід 
у контексті 
інноваційних 
технологій у науці та 
освіті». Сертифікат № 
16.2020. Дата видачі: 
27.01.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. 1. Goralskiy L. P., 
Guralska S. V., Kolesnik 
N. L. & Sokulskiy I. M. 
(2018). The Features of 
the Structural 
Organization of Spinal 
Ganglia in a Subphylum 
of Vertebtates. Vestnik 
Zoologii, 52 (6), 501–
508. (Scopus).
2. Guralska S., Kot T., 
Pinskyi O., Sokolyuk V. 
& Budnik T. (2020). 
Morphofunctional 
condition of the 
harderian gland of 
chickens during the 
post-vaccine immunity 
to infectious bronchitis. 
Agricultural Science 
and Practice, 7 (1), 32–
39. (Web of Science).
3. Huralska S., Kot T., 
Koziy V., Sokolyuk V. & 
Khomenko Z. (2020) 
Morphology and 
Immunohistochemistry 
of Thymus in Haysex 
Brown Cross Chickens. 
Journal of World's 
Poultry Research, 10 
(3). 456–468. (Scopus).
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
14.
1. Гуральська С. В., 
Горальський Л. П. 
Імуногістохімічна 
характеристика 
субпопуляцій 
лімфоцитів у 
клоакальній сумці 
курей за інфекційного 
бронхіту. Вісник 
ЖНАЕУ. 2017. № 1 
(60), т. 3. С. 194–200.
2. Мікроскопічна 
будова і 
стереометричні 
показники яєчників 
теличок, вирощених 
на радіоактивно 
забрудненій території 
/ Т. Ф. Кот та ін. 
Ветеринарія, 
технології 
тваринництва та 
природокористування
. 2018. С. 15–22.
3. Гуральська С. В. 
Морфологія легень 
курей, вакцинованих 
проти інфекційного 
бронхіту із 



застосуванням 
імуномодулятора 
Авесстимтм. Наукові 
горизонти. 2018. № 9-
10. С. 15–22.
4. Гістохімічна 
характеристика 
яєчників великої 
рогатої худоби, 
вирощеної на 
радіоактивно 
забрудненій території 
/ С. С. Заїка та ін. 
Вісник ПДАА. 2019. С. 
160–167.
5. Гуральська С. В., 
Буднік Т. С. 
Морфологія 
гардерової залози 
курей за вакцинації та 
застосування 
Авесстимтм. Наукові 
горизонти. 2020. № 1 
(86). С. 79–89.
п.п. 3. 1. Гуральська С. 
В., Горальський Л. П. 
Морфологія та 
імуногістохімія 
органів 
кровотворення та 
імуногенезу курей за 
інфекційного бронхіту 
та при вакцинації : 
монографія. 
Житомир, Полісся, 
2018. 224 с.
2. Довідник з 
цитологія, ембріології 
та гістології свійських 
тварин : довідник / Л. 
П. Горальський та ін. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. 262 с.
3. Кот Т. Ф., Житова О. 
П., Гуральська С. В. 
Особливості анатомії 
м’ясоїдних тварин : 
навч. посіб. Житомир : 
ФОП О. О. Євенок, 
2019. 204 с.
4. Гістологія свійських 
тварин : навч. посіб. / 
Горальський Л. П. та 
ін. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2020. 296 с.
5. Тератологічний 
тлумачний словник: 
словник / Пікалюк В. 
С. та ін. Вид. 2-ге, 
доповн. і перероб. 
Луцьк: Вежа-Друк, 
2019. 560 с.
п.п. 8. Членство у 
редакційній колегії 
журналу «Наукові 
горизонти», 2019 рік.
п.п. 10. Гарант 
освітньо-професійної 
програми 
«Ветеринарна 
медицина» другого 
(магістерського) 
рівня, за 
спеціальностю 211 
«Ветеринарна 
медицина», галузі 
знань 21 
«Ветеринарна 
медицина».
п.п. 11. 1. Офіційний 
опонент 



кандидатської 
дисертаційної роботи 
Костюка Артема 
Васильовича на тему: 
«Морфофункціональн
і особливості 
клоакальної сумки у 
постнатальному 
періоді онтогенезу 
свійського індика», 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
ветеринарних наук за 
спеціальністю 
16.00.02 «Патологія, 
онкологія і 
морфологія тварин». 
22 грудня 2016 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 26.004.03.
2. Офіційний опонент 
кандидатської 
дисертаційної роботи 
Усенко Світлани 
Іванівни на тему: 
«Морфологія 
стравохідного 
мигдалика та імунних 
утворень шлунка 
птахів», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
ветеринарних наук за 
спеціальністю 
16.00.02 «Патологія, 
онкологія і 
морфологія тварин». 
18 квітня 2018 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 26.004.03.
3. Офіційний опонент 
докторської 
дисертаційної роботи 
Громова Ігоря 
Миколайовича на 
тему: 
«Иммуноморфогенез 
у молодняка кур, 
иммунизированных 
моно- и 
ассоциированными 
инактивированными 
вирусными 
вакцинами», поданої 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
ветеринарних наук за 
спеціальністю 
06.02.01 «Діагностика 
хвороб і терапія 
тварин, патологія, 
онкологія і 
морфологія тварин». 
17 квітня 2019 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 05.33.01 ЗО 
«Вітебська ордена 
«Знак Почета» 
державна академія 
ветеринарної 
медицини» 
(Республіка Білорусь).
4. Офіційний опонент 
докторської 
дисертаційної роботи 
Дишлюк Надії 
Володимирівни 
«Морфогенез 
стравоходу і шлунка 
та їх імунних утворень 



в онтогенезі курей», 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
доктора ветеринарних 
наук за спеціальністю 
16.00.02 «Патологія, 
онкологія і 
морфологія тварин». 
03 липня 2019 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 26.004.03.
п.п. 13. 1. Гуральська 
С. В., Горальський Л. 
П., Костюк В. К. 
Вакцинопрофілактика 
інфекційного бронхіту 
курей: методичні 
рекомендації. 
Житомир : Полісся, 
2017. 33 с.
2. Гуральська С. В. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Вступ до 
фаху». Житомир : 
Поліський 
національний 
університет, 2020. 16 
с.
3. Гуральська С. В., 
Кот Т. Ф. Методичні 
поради до написання 
кваліфікаційної 
роботи для студентів 
спеціальності 211 
«Ветеринарна 
медицина» ОС 
«Магістр». Житомир: 
Поліський 
національний 
університет, 2020. 30 
с.
п.п. 14. Керівництво 
студенткою, яка 
зайняла 2 місце на 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт 
(«Морфологія 
клоакальної сумки» 
26-27 квітня 2018 р., 
м. Одеса).
п.п. 15. 1. Microscopic 
building and 
morphometric 
sndscators of chicken 
liver in the postnatal 
period of ontogenesis / 
Demus N. V. et al. 
Lwowsko-wroclawska 
szkola weterynaryjna: 
Miedzynarodna 
Konferencja Naukova. 
(25 May 2018). Lwow-
Wroclaw, 2018. P. 53–
57.
2. Морфологія 
сліпокишкових 
мигдаликів курей за 
вакцинації проти 
інфекційного бронхіту 
та застосування 
імуномодулятора 
авесстимтм / 
Гуральська С. В. та ін. 
Science and technology 
of the present time 
priority development 



directions of Ukraine 
and Poland: 
International 
Multidisciplinary 
Conference. (19–20 
October 2018). 
Wolomin, Respublic of 
Poland, 2018. Р. 68–71.
3. Гуральська С. В., 
Горальський Л. П. 
Вплив вакцинації на 
органи імунного 
захисту курей. Наукові 
читання 2019. 
Актуальні проблеми 
тваринництва і 
ветеринарної 
медицини : матеріали 
п’ятої наук.-практ. 
конф., 22 березня 2019 
р. Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С. 17–19.
4. Гуральська С. В., 
Кот Т. Ф. Ветеринарна 
освіта: актуальні 
питання і сучасні 
тенденції. Наукові 
читання 2019. 
Актуальні проблеми 
тваринництва і 
ветеринарної 
медицини : матеріали 
п’ятої наук.-практ. 
конф., 22 березня 2019 
р. Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. С. 14–16. 
5. Кот Т. Ф., Костюк В. 
К., Гуральська С. В. К 
проблеме 
анатомической 
номенклатуры 
яйцевода птиц. 
Современные 
проблемы и 
перспективы 
исследований в 
анатомии и 
гистологии животных: 
материалы Междун. 
наук.-практ. конф., 
посвященной памяти 
професора Д. Х. 
Нарзиева (31 окт.–1 
нояб. 2019 г.). Витебск 
: ВГАВМ, 2019. С. 12–
15.
п.п. 16. Член 
наукового товариства 
анатомів, гістологів, 
ембріологів та 
топографоанатомів 
України.

18287 Ткаченко 
Павло 
Петрович

завідувач, 
Основне 
місце 
роботи

Технологічний Диплом 
спеціаліста, 
Вінницький 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 

Островського, 
рік закінчення: 

1986, 
спеціальність:  

початкове 
військове 

навчання і 
фізичне 

виховання, 
Атестат 

доцента AД 
004018, 

34 Фізичне 
виховання

Вінницький 
державний 
педагогічний інститут 
ім. М.Островського, 
1986 р., кваліфікація – 
викладач початкового 
військового навчання 
і фізичного 
виховання, 
спеціальність – 
початкове військове 
навчання і фізичне 
виховання, диплом 
МВ-1 №000318 від 
30.06.1986 р.

Кандидат 
педагогічних наук, 



виданий 
22.02.2020

13.00.02 – теорія та 
методика навчання 
(фізична культура, 
основи здоров’я). 
«Методика розвитку 
силових якостей 
студентів засобами 
гирьового спорту у 
процесі фізичного 
виховання», диплом 
ДК №045589 від 
12.02.17 р.

Доцент кафедри 
фізичного виховання, 
атестат АД № 004018 
від 26.02.20 р.

Стажування в 
University in Bydgoszcz 
(Польша) «ACADEMIC 
LEVEL EDUCATION 
FOR BACHELOR AND 
MASTER DEGREE OF 
PHYSICAL CULTURE, 
SPORTS AND 
MANAGEMENT IN 
THE EUROPEAN 
UNION». Сертифікат 
NR ISiKF/2019/54, 8-
12.10.2019 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 1. 1. Prontenko K., 
Griban G., Tymoshenko 
O., Bezpaliy S., 
Kalynovskyi B., Kulyk 
T., Prontenko V., 
Domina Z., Tkachenko 
P., Andreychuk V., 
Kozenko S. & 
Bloshchynskyi І. (2019). 
Methodical system of 
kettlebell lifting 
training of cadets 
during their physical 
education. 
International Journal of 
Applied Exercise 
Physiology., 8 (3. 1), 
240–248. (Web of 
Science).
2. Prontenko K., Griban 
G., Medvedeva I., 
Okhrimenko I., Yuriev 
S., Dzenzeliuk D., 
Kuznіetsova О., 
Yavorska T., Dovgan N., 
Tkachenko P., Khatko 
A. & Mozolev O. (2019). 
Development of cadets’ 
physical qualities 
during various sports 
activities. Revista 
Dilemas 
contemporáneos : 
Educación, Política y 
Valores. Year 7, Edición 
Especial, 13,. 1–18. 
(Web of Science).
3. Prontenko K., Griban 
G., Aloshyna A., 
Bezpalyi S., Yavorska 
T., Hryshchuk S., 
Tkachenko P., 
Dzenzeliuk D., & 
Bloshchynskyi I. (2019). 



The physical 
development and 
functional state as the 
important component 
of the students` health. 
Wiadomości Lekarskie. 
T. LXXII, nr 12 cz. I. P. 
2348–2353.
4. Prontenko K., Griban 
G., Yavorska T., 
Malynskyi I., 
Tkachenko P., 
Dzenzeliuk D., 
Terentieva N., Khatko 
A., Lytvynenko A., 
Pustoliakova L., Bychuk 
O., Okhrimenko I., 
Yuriev S., Prontenko V. 
& Bloshchynskyi I. 
(2020). Dynamics of 
Respiratory System 
Indices of Cadets of 
Higher Military 
Educational 
Institutions During 
Kettlebell Lifting 
Training. International 
Journal of Applied 
Exercise Physiology, 9 
(1), 16–24. (Web of 
Science).
5. Griban G., 
Tymoshenko O., Arefiev 
V., Sushchenko L., 
Domina Z., Malechko 
T., Zhuravlov I, 
Tkachenko P., 
Baldetskiy A. & 
Prontenko K. (2020). 
The role of physical 
education in improving 
the health status of 
students of special 
medical groups. 
Wiadomości Lekarskie. 
T. LXXIII, nr 3. P. 534–
540. (Scopus).
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
5.
1. Грибан Г. П., 
Ткаченко П. П., 
Краснов В. П. 
Особливості 
формування 
мотиваційно-
ціннісного ставлення 
студентів до занять із 
гирями під час 
навчально-виховного 
процесу з фізичного 
виховання. Вісник 
ЧНПУ ім. Т. Г. 
Шевченка. Сер. 
Педагогічні науки. 
2017. Вип. 147, т. 1. 
С.86–89.
2. Інформаційна 
значущість розвитку 
силових якостей у 
фізичній 
підготовленості 
студентської молоді / 
Г. П. Грибан, В. П. 
Краснов, П. П. 
Ткаченко, Ф. Г. 
Опанасюк. Вісник 
ЧНПУ ім. Т. Г. 
Шевченка. Сер. 



Педагогічні науки. 
Фізичне виховання та 
спорт. 2018. Вип. 154, 
т. 1. С. 59–62.
3. Технологія розвитку 
силових якостей 
студентів-чоловіків у 
навчально-виховному 
процесі з фізичного 
виховання / Г. П. 
Грибан, П. П. 
Ткаченко, О. О. 
Пантус, О. В. 
Ободзінська. 
Науковий часопис 
НПУ ім. М. П. 
Драгоманова. Сер. 15. 
Науково-педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт). 
2018. Вип. 7 (101). С. 
23–26.
4. Грибан Г. П., 
Ткаченко П. П. Оцінка 
якості знань у 
студентів після 
застосування 
методики розвитку 
силових якостей 
засобами гирьового 
спорту. Науковий 
часопис НПУ ім. М. П. 
Драгоманова. Сер. 15. 
Науково-педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт). 
2019. Вип. 3К (110). С. 
165 –168.
5. Грибан Г. П., 
Ткаченко П. П., 
Краснов В. П. 
Комплексні 
дослідження 
модернізації системи 
фізичного виховання 
студентів у вищих 
освітніх закладах 
України. Науковий 
часопис НПУ ім. М. П. 
Драгоманова. Сер. 15. 
Науково-педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт). 
2020. Вип. 3К (123). С. 
120–125.
п.п. 3. Грибан Г. П., 
Ткаченко П. П. 
Здоров’язбережувальн
а педагогічна 
технологія управління 
розвитком силових 
якостей студентів в 
освітньому процесі з 
фізичного виховання. 
Сучасні 
здоров’язбережувальн
і технології : 
монографія / за заг. 
ред. проф. Ю. Д. 
Бойчука. Харків : 
ХНПУ ім. Г. С. 
Сковороди, 2018. 584 
с.
п.п. 13. 1. Ткаченко П. 
П., Опанасюк Ф. Г., 
Грибан Г. П., 
Білоскаленко Т. О. 
Основи фізичної 



підготовки студентів у 
гирьовому спорті : 
методичні 
рекомендації. 
Житомир : Рута, 2019. 
40 с. 
2. Ткаченко П. П., 
Опанасюк Ф. Г., 
Грибан Г. П., 
Білоскаленко Т. О. 
Основи навчання 
студентів техніці 
виконання класичних 
вправ у гирьовому 
спорті : методичні 
рекомендації. 
Житомир : Рута, 2019. 
28 с.
3. Ткаченко П. П., 
Опанасюк Ф. Г., 
Грибан Г. П., 
Білоскаленко Т. О. 
Харчування та 
поповнення запасів 
рідини у гирьовиків 
під час тренування : 
методичні 
рекомендації. 
Житомир : Рута, 2019. 
28 с.
п.п. 14. Тренер секції з 
гирьового спорту 
Поліського 
національного 
університету.
1. 01-4.04.16 р. Київ. 
Чемпіонат України з 
гирьового спорту 
серед юніорів. Євгеній 
Колесник 
(технологічний 
факультет), майстер 
спорту України – І 
місце.
2. 11-15.05.16 р. 
Гданськ, Польща. 
Чемпіонат Європи з 
гирьового спорту. 
Євгеній Колесник – ІІ 
місце.
3. 07-09.10.16 р. 
Святогірськ. 
Всеукраїнські сільські 
спортивні ігри 
України з гирьового 
спорту серед 
найкращих 
спортсменів ВФСТ 
«Колос» АПК України 
– ІІІ місце (командне).
4. 09-11.12.16 р. Львів. 
XVI Всеукраїнський 
турнір з гирьового 
спорту присвячений 
пам’яті кандидата 
педагогічних наук, 
професора, майстра 
спорту Резнікова Юрія 
Олексійовича – ІІІ 
місце (командне).
5. 07-08.10.17 р. 
Полтава. Євгеній 
Колесник. Чемпіонат 
України з гирьового 
спорту – ІІ місце 
(особисте), ІІІ місце 
(командне).
6. 15-19.11.17 м. Сеул. 
Євгеній Колесник. 
Чемпіонат світу з 
гирьового спорту – ІІІ 



місце (особисте), ІІ 
місце (командне). 
7. Під керівництвом 
Ткаченка П.П.Євгеній 
Колесник виконав 
норматив майстра 
спорту України з 
гирьового спорту.
п.п. 15. 1. Фізичне 
виховання студентів 
на основі особистісно-
орієнтованого вибору 
виду рухової 
активності / П. П. 
Ткаченко, О. С. 
Скорий, Т. В. Курилло, 
П. Б. Пилипчук. 
Громадське здоров’я: 
проблеми та 
перспективи розвитку 
: зб. матеріалів тез 
наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю, 29 
листоп. 2018 р. Острог 
: Нац. ун-т «Острозька 
академія», 2018. С. 
164–165.
2. Методическая 
система физического 
воспитания как 
составляющая спорта 
для всех / Г. П. 
Грибан, Т. Е. 
Яворская, П. П. 
Ткаченко, Ф. Г. 
Опанасюк. 
Олимпийский спорт и 
спорт для всех : 
материалы XXII 
Междун. научного 
конгресса, (Тбилиси, 
25 – 28 окт. 2018 г.). – 
Тбилиси : ГУУФС, 
2018. С. 424–428.
3. Грибан Г. П., 
Ткаченко П. П. 
Здоров’язбережувальн
а педагогічна 
технологія управління 
розвитком силових 
якостей студентів в 
освітньому процесі з 
фізичного виховання. 
Сучасні 
здоров’язбережувальн
і технології : 
монографія / за заг. 
ред. проф. Ю. Д. 
Бойчука. Харків : 
ХНПУ ім. Г. С. 
Сковороди, 2018. 584 
с.
4. Ткаченко П. П., 
Скорий О. С., Пантус 
О. О. Розвиток 
силових якостей у 
студентів-чоловіків 
вправами з гирями. 
Спортивна наука – 
2019 : зб. наук. пр. V 
Всеукр. наук.-практ. 
конф., 15травн. 2019 р. 
ЖДУ І. Франка. 
Житомир : О. О. 
Євенок, 2019. С. 67 – 
71.
5. Активізація 
навчально-виховного 
процесу з фізичного 
виховання студентів 
засобами гирьового 



спорту / Г. П. Грибан, 
П. П. Ткаченко, Ф. Г. 
Опанасюк [та ін.]. 
Основи побудови 
тренувального 
процесу в циклічних 
та екстремальних 
видах спорту : зб. 
наук. пр. Харк. держ. 
ак-я фіз. культури. 
2019. Вип. 3. С. 140–
145.

135961 Борщенко 
Валерій 
Володимиро
вич

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Технологічний Диплом 
магістра, 

Житомирський 
сільськогоспод

арський 
інститут, рік 
закінчення: 

1986, 
спеціальність:  

зоотехнія

26 Годівля тварин Житомирський 
сільськогосподарськи
й інститут, 1986 р., 
кваліфікація – 
зооінженер, 
спеціальність – 
«зоотехнія», диплом 
МВ №977591 від 
31.03.1986 р.

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 03.00.16 – 
екологія,  
«Радіоекологічна 
оцінка різних типів 
кормових угідьі 
використання 
сорбентів як засобу 
зниження 
надходження 
радіонуклідів в 
продукцію 
тваринництва»  
диплом КН № 
006050, від 29.06.1994 
р.

Доцент кафедри 
годівлі 
сільськогосподарських 
тварин, атестат ДЦ 
№002421 від 
20.07.2001 р.

Доктор 
сільськогосподарських 
наук, 03.00.16. – 
екологія. 
«Радіоекологічна 
оцінка стану 
природних угідь 
Українського Полісся 
та особливості їх 
використання», 
диплом ДД № 005703 
від 01.07.2016 р.
Підвищення 
кваліфікації: НУВГП 
ННІ післядипломної 
освіти. Свідоцтво 12 
СПВ 156174 
«Екологічна безпека. 
Технології захисту 
навколишнього 
середовища». Дата 
видачі: 11.01.17 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
5.



1. Борщенко В. В., 
Рязанцев О. В. 
Поживність кормових 
видів рослин лісових 
насаджень в осінній та 
зимовий періоди в 
контексті етологічних 
досліджень на 
свійських козах. 
Вісник СНАУ. 2018. 
Вип. 52 (34). С. 124–
128.
2. Вертикальний 
багатокорпусний 
вулик : пат. 140633 
Україна. МПК (2006): 
A01K 47/00. № 
u201907702 ; заявл. 
08.07.2019 ; опубл. 
10.03.20, Бюл. № 5.
3. Аніонні солі нового 
покоління в  раціонах 
корів пізнього 
сухостою / В. В. 
Борщенко, А. О. 
Бернацький, О. О. 
Лавринюк, С. П. 
Вербельчук, С. Ж. 
Фарафонов. Наукові 
горизонти. 2020. № 2 
(87). С. 60–65.
4. Кормова поведінка 
великої рогатої худоби 
та прогнозування 
споживання 
пасовищного корму 
при організації випасу 
/ В. В. Борщенко, О. О. 
Лавринюк, С. Ж. 
Фарафонов, Д. М. 
Кучер, В. С. Данилюк. 
Наукові горизонти. 
2020. № 1 (86). С. 
105–114.
5. Сучасні методи 
аналізу та корекції 
раціонів для корів 
високопродуктивних 
стад / В. В. Борщенко, 
Д. М. Кучер, О. А. 
Кочук-Ященко, В. Ю. 
Мамченко, О. О. 
Лавринюк. Наукові 
горизонти. 2020. № 3 
(88). С. 96–105.
п.п. 3. Технологія 
кормів : навч. посіб. / 
М. М. Кривий, В. В. 
Борщенко, В. М. 
Степаненко, О. О. 
Лавринюк, В. Ю. 
Мамченко. Житомир : 
Полісся, 2019. 220 с.
п.п. 8. Виконання 
функцій керівника та 
відповідального 
виконавця наукової 
теми № 0117U005643 
«Технологічна та 
радіоекологічна 
оцінка умов живлення 
жуйних тварин та 
розробка способів їх 
поліпшення 
кормовими засобами 
на Українському 
Поліссі» (період 
виконання 2017-2022 
рр.).
п.п. 10. Завідувач 
кафедри завідувач 



кафедри годівлі 
тварин і технології 
кормів (наказ № 274 к 
від 23.06.18 р.).
п.п. 11. Заступник 
голови 
спеціалізованої вченої 
ради Поліського 
національного 
університету із захисту 
кандидатських 
дисертацій : К 
14.083.01 за 
спеціальністю 
03.00.16 «Екологія» 
(наказ № 1412 к від 
18.12.18 р.).
п.п. 13. 1. Фарафонов 
С. Ж., Борщенко В. В., 
Ісаков В. В., Дудченко 
В. І., Потапчук Ю. В., 
Рязанцев О. В., 
Назаркевич Р. Т., 
Шура М. А. 
Раціональне 
використання 
пасовищ у м’ясному 
скотарстві в умовах 
Західного Полісся : 
методичні 
рекомендації : наук.-
практ. вид-ня. Рокині : 
Волинська державна 
с.-г. дослідна станція 
НААН, 2018. 42 с.
2. Борщенко В. В., О. 
В. Рязанцев. 
Методичні розробки 
до лабораторних 
занять з професійної 
та практичної 
підготовки навчальної 
дисципліни 
«Технологія кормів та 
кормових добавок» на 
тему : «Технологія та 
моделювання 
використання 
пасовищ». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. 42 с.
3. Фарафонов С. Ж., 
Соколова А. О., 
Казимир М. М., 
Назаркевич Р. Т., 
Борщенко В. В., Бойко 
О. П., Потапчук Ю.В., 
Стахів В. І., Трокоз В. 
О., Чирка О. А. 
Застосування 
пробіотиків бактерій 
роду Bacillus у 
м΄ясному скотарстві 
Волині у критичні 
періоди утримання. : 
методичні 
рекомендації : наук.-
практ. вид-ня. Рокині : 
Волинська державна 
с.-г. дослідна станція 
НААН, 2019. 31 с.

64476 Чала Інна 
Валентинівн
а

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
спеціаліста, 

Чернівецький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1987, 

спеціальність: 
7.04010201 

біологія, 

29 Біохімія 
тварин з 
основами 
фізичної і 
колоїдної хімії

Чернівецький 
Державний 
університет , 1987 р., 
кваліфікація – 
викладач біології та 
хімії, спеціальність 
–«біологія», диплом 
ИВ-I №210599 від 
24.06.1987 р.



Диплом 
кандидата наук 

KH 008978, 
виданий 

17.10.1995, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002035, 
виданий 

25.04.2001

Кандидат біологічних 
наук, 03.00.13 – 
фізіологія людини і 
тварини. «Вплив міді, 
кобальту і йоду на 
накопичення та 
виведення цезію-137 і 
деякі біохімічні 
показники у корів при 
тривалій дії низьких 
доз радіації», диплом 
КН № 008978 від 
17.10.1995 р.

Доцент кафедри 
ветеринарно-
санітарної експертизи 
та гігієни тварин, 
атестат ДЦ №002035 
від 20.04.2001 р.

НУБіПУ ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/012420-20 
«Роль навчальної 
дисципліни «Біохімія 
тварин з основами 
фізичної та колоїдної 
хімії» у формуванні 
професійних 
компетенцій 
майбутнього фахівця 
аграрної сфери». Дата 
видачі: 9.10.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
6.
1. Чала І. В., Русак В. С. 
Редокс-потенціал та 
стан перекисного 
окиснення ліпідів 
крові корів, що 
утримувались у 
екологічно 
несприятливих 
умовах. Наук. вісник 
ЛНУВМБ ім. С. З. 
Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2016. Т.18, № 2 (66). С. 
197–201.
2. Чала І. В., Русак В. 
С. Активність 
індикаторних 
ферментів крові котів 
за ожиріння. Вісник 
ЖНАЕУ. 2017. № 2 
(63), т.3. С. 189–193.
3. Пероксидне 
окиснення ліпідів та 
деякі біохімічні 
показники крові котів 
за хвороб печінки / І. 
В. Чала, В. С. Русак, Л. 
О. Чупрун, П. В. 
Ковальов. Біологія 
тварин. 2018. Т. 20, 
№2. С. 89–96. doi: 
10.15407/animbiol20.0
2.089.
4. Зміни стану 
глутатіонової системи 



крові котів за 
цукрового діабету та 
ожиріння / І. В. Чала, 
В. С. Русак, Л. О. 
Чупрун, П. В. 
Ковальов, О. А 
Згодзінська. Наук. 
вісник ЛНУВМБ ім. С. 
З. Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2018. Т. 20, № 88. С. 
125–130. doi: 
10.32718/nvlvet8823.
5. Чала І. В., Русак В. 
С. Активність 
сорбітолдегідрогенази 
крові котів за 
цукрового діабету. 
Наукові горизонти. 
2020. № 3 (88). С. 90-
95.
п.п. 3. Русак В. С., 
Чала І. В. Клінічна 
оцінка біохімічних, 
морфологічних 
показників крові та 
сечі тварин : навч. 
посіб. Житомир : 
Полісся, 2016. 544 с.
п.п. 13. 1. Чала І. В. 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Біохімія 
тварин з основами 
фізичної та колоїдної 
хімії» для студентів 
факультету 
ветеринарної 
медицини. 
Спеціальність 211 
«Ветеринарна 
медицина». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2017. 50 с.
2. Чала І. В. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів факультету 
ветеринарної 
медицини 
спеціальності 212 
«Біохімія молока». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. 31с.
3. Чала І. В. Конспект 
лекцій з дисципліни 
«Біохімія продуктів 
тваринного та 
рослинного 
походження» для 
студентів факультету 
ветеринарної 
медицини. 
Спеціальність 212 
«Ветеринарна 
санітарія, гігієна та 
експертиза». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 108 с.
п.п. 14. Керівник 
студентського гуртка 
«Біохімік».
п.п. 15. 1. Фещенко Д. 
В., Згозінська О. А., 
Чала І. В., Дубова О. 
А., Романишина Т. О. 
Вплив температурного 
фактору на життєвий 
цикл геогельмінтів. 
Кліматичні зміни та 
сільське господарство. 
Виклики для аграрної 



науки та освіт : зб. тез 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. за участю ФАО 
(13–14 бер. 2018 р.). 
Київ : Агроосвіта, 
2018. С. 755–757.
2. Чала І .В., Фещенко 
Д. В., Згозінська О. А., 
Русак В. С. 
Особливості 
перекисного 
окиснення ліпідів в 
організмі інвазованої 
великої рогатої худоби 
на території, 
забрудненої 
радіонуклідами. 
Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми, напрямки 
та шляхи їх 
вирішення: зб. тез 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (26-27 квіт. 
2018 р.). Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. С.174–
178.
3. Чала І. В., Русак В. 
С. Визначення редокс-
потенціалу крові за 
деяких патологій у 
собак. Проблеми 
заразної та незаразної 
патології тварин : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
присвяченої 10–чю 
кафедри 
паразитології, 
ветеринарно-
санітарної експертизи 
та зоогігієни (2–4 
лист. 2016 р.). 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. С. 180–184.
4. Чала І. В., Панкул 
М. Д. Особливості 
білкового обміну котів 
за цукрового діабету. 
Сучасний рух науки : 
матеріали VIII 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф. (3–4 
жовт. 2019 р.). Дніпро 
: ДДАЕУ, 2019. С. 560–
564.
5. Чала І. В., Панкул 
М. Д. Осмолярність 
крові котів за 
цукрового діабету. 
Наукові читання 
2020. Сучасні підходи 
забезпечення здоров’я 
тварин та якості 
кормів і харчових 
продуктів : матеріали 
шостої наук.-практ. 
конф., листопад-
січень. 2019-2020 рр. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020.С. 222–226.
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143– 153. (Scopus).
4. Zhytova E. P., 
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1. Вплив амоніаку вод 
поверхневих джерел 
водопостачання на їх 
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Житова. Science Rise : 
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5. Житова О. П. 
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Цивільний захист : 
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посіб. Житомир : О. О. 
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П. Житової. Житомир 
: ЖНАЕУ, 2019. 204 с. 
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Особливості анатомії 
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характеристика диких 
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п.п. 8. Виконання 
функцій 
відповідального 
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чинників на стан і 
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виконання 2018–2023 
рр.).
п.п. 9. 1. Член журі II 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
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2016 рр. (наказ ЖДУ 
від 10.03.2015 р. за 
№17-АГ; наказ ЖДУ 
від 03.03.2016 р. за 
№16-АГ).



2. Входила до складу 
журі з оцінювання та 
захисту робіт ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
(наказ №3-м від 
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№32 від 03.02.2020 р. 
«Про затвердження 
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та безпеки 
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Інституті зоології ім. І. 
І. Шмальгаузена НАН 
України (наказ 
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«Угруповання 
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Полісся», поданої на 
здобуття наукового 
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рада Д 26.153.01
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Л., Житова О. П. 
Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни «Лісова 
зоологія та 
мисливське 
господарство» для 
студентів денної і 
заочної форми 



навчання за освітнім 
ступенем «бакалавр» 
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садово-паркове 
господарство». 
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2017. 49 с.
2. Кратюк О. Л., 
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проведення 
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заочної форми 
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господарство». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
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проведення 
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господарство». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018.  С. 28. 
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складі журі I етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
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життєдіяльності», 
Житомирський 
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агроекологічний 
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олімпіади з «Безпеки 
життєдіяльності» 
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of freshwater slug 
mollusks in forest 
biocenosis of Ukrainian 
Polissya. Seab – 2018 : 
symposium. 3–6 july 
2018, Kiev, 2018. P. 
352.
4. Житова О. П. Щодо 
питання вивчення 
кабана дикого (Sus 
scrofa Linnaeua, 1758). 
«Ліс, наука, молодь» : 
матеріали VII Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
студентів, магістрів, 
апірантів і молодих 
вчених. 20 листопада, 
2019 р. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. С. 78–
79.
5. Житова О. П., Кот Т. 
Ф. Щодо питання 
фасціольозу дрібної 
рогатої худоби в 
органічному 
тваринництві. 
Scientific achievements 
of modern society : the 
IХ international 
scientific and practical 
conference (28–30 Аpr. 



2020). Liverpool, 
United Kingdom. Р. 
527–530.

39113 Фурман 
Світлана 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
кандидата наук 

ДK 0110001, 
виданий 

13.06.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
013242, 
виданий 

19.10.2006

21 Екологія у 
ветеринарній 
медицині

Державна 
агроекологічна 
академія України 1996 
р., кваліфікація – 
лікар ветеринарної 
медицини, 
спеціальність – 
«ветеринарна 
медицина», диплом з 
відзнакою ЛГ № 
000491від 28 червня 
1996 р.

Кандидат 
ветеринарних наук 
16.00.06 – 
ветеринарна санітарія 
та гігієна. 
«Ветеринарно-
санітарна оцінка 
продуктів 
бджільництва, 
одержаних в 
радіоактивно 
забруднених районах 
Полісся 
Житомирщини». 
Диплом ДК № 
0110012001 від  2001р.

Доцент кафедри 
ветеринарно-
санітарної експертизи 
та гігієни тварин, 
атестат 02 ДЦ № 
013242 від 19.10.2006 
р.

НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво СС 
00493706/009715-19 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності». Дата 
видачі: 24.04.2019 р.

Інститут біології 
тварин. Свідоцтво № 
112/2019. «Фізіологія і 
біохімія с.-г. тварин, 
екологія, якість і 
безпечність 
продукції». Дата 
видачі: 31.05.2019 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. Lisohurska O. V., 
Lisohurska D. V., 
Sokolyuk V. M., 
Furman S. V., Kryvyi M. 
M. & Ligomina I. P 
(2020). Inventory of 
managed honey bee 
population in Zhytomyr 
region (Ukraine). 
Ukrainian Journal of 
Ecology, 10 (1), 133–
137. doi: 
10.15421/2020_21 
(Web of Science).
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 



фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
15.
1. Лігоміна І. П., 
Фурман С. В., 
Лісогурська Д. В. 
Поширення, етіологія 
та діагностика 
гіпотериозу у корів 
Житомирського 
Полісся. Наук. вісник 
ЛНУВМБ ім. С. З. 
Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2016. № 3 (70), т. 18. 
С. 174–177.
2. Лігоміна І. П., 
Фурман С. В., 
Лісогурська Д. В., 
Фасоля В. П. 
Гіпотиреоїдний 
синдром у корів як 
індикатор дефіциту 
йоду в умовах 
техногенного 
навантаження на 
довкілля. Аграрний 
вісник 
Причорномор’я. 2017. 
Вип. 83. С. 147–150.
3. Типи медозбору на 
Житомирському 
Поліссі, яке зазнало 
радіоактивного 
забруднення / Д. В. 
Лісогурська, С. В. 
Фурман, М. М. 
Кривий, С. П. 
Вербельчук, Н. М. 
Кураченко. Вісник 
СНАУ. 2017. Вип. 5/2 
(32). С. 66–70.
4. Лігоміна І. П., 
Соколюк В. М., 
Фурман С. В., 
Лісогурська Д. В., 
Лісогурська О. В. 
Клініко-біохімічний 
статус телят за D-
гіповітамінозу. 
Наукові горизонти. 
2020. № 01 (86). С. 
89–95. doi: 
10.33249/2663-2144-
2020-86-1-89-95.
5.Способы коррекции 
неспецифической 
иммунной защиты у 
телят в условиях 
воздействия радиации 
/ В. М. Соколюк, И.. П. 
Лигомина, С. В. 
Фурман, Д. В. 
Лисогурская. Ученые 
записки учрежд. 
образ. «Витебская 
ордена «Знак Почета» 
Гос. акад. вет. 
медицины. 2018. Т. 54, 
вып. 4. С. 77–80.
п.п. 3. 1. Практикум з 
екології у 
ветеринарній 
медицині : навч. 
посібник / Бойко О. О. 
та ін. Житомир : 
Полісся, 2017. 72 с.
2. Ветеринарно-
санітарне 
забезпечення 
технології 



вирощування 
екзотичних порід 
свиней : навч. посіб. / 
В. М. Соколюк та ін. 
Житомир : Полісся, 
2018. 160 с.
3. Гігієна тварин : 
лабораторний 
практикум : навч. 
посіб. / Високос М. П. 
та ін. Житомир : 
Полісся, 2018. 331 с.
п.п. 5. Участь у 
Міжнародному 
науково-освітньому 
проекті  «SaveBees – 
Save endangered bees 
to improve nutrition, 
health and life quality 
of human» 
(«Збереження бджіл, 
що знаходяться під 
загрозою з метою 
покращення 
харчування, здоров’я 
та якості життя 
людини») № 
21910411, який 
здійснюється за 
підтримки гранту від 
фонду Вишеградської 
четвірки країн 
Європейського Союзу 
(на період з червня 
2019 по серпень 2020 
р.).
п.п. 8. 1. Виконання 
функцій керівника 
наукової теми № 
0120U101318 
«Моніторинг вмісту 
токсичних речовин у 
питній воді, кормах і 
їх вплив на організм 
великої рогатої худоби 
та якість і безпечність 
продукції» (період 
виконання 2020–2025 
рр.).
2. Виконання функцій 
керівника наукової 
теми № 0116U004201 
«Технолого-
екологічне 
обґрунтування 
використання 
медоносних угідь в 
умовах техногенного 
забруднення» (період 
виконання 2016-2020 
рр.).
п.п. 9. Керівництво 
учнем ЗОШ № 30 м. 
Житомира Пилипович 
М. М. який у 2019 році 
зайняв 1 місце у ІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України» («Вплив 
технологій переробки 
воскової сировини на 
якість бджолиного 
воску»).
п.п. 12. Загальна 
кількість патентів за 
п’ять останніх років – 



12.
1. Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до Salmonella 
typhimurium : пат. 
120402 Україна. МПК: 
G01N 33/02 (2006.01), 
A23L 3/3463 
(2006.01). № 
а201802932 ; заявл. 
23.03.2018 ; опубл. 
25.11.19, Бюл. № 22.
2. Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до Klebsiella 
pneumoniае : пат. 
120725 Україна. МПК: 
G01N 33/02 (2006.01), 
C12Q 1/04 (2006.01), 
A23L 3/3463 
(2006.01). № 
а201802936 ; заявл. 
23.03.2018 ; опубл. 
27.01.20, Бюл. № 2.
3. Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до Proteus 
vulgaris : пат. 120723 
Україна. № 
а201802934 ; заявл. 
23.03.2018 ; опубл. 
27.01.20, Бюл. № 2.
4. Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до 
Staphylococcus aureus : 
пат. 120724 Україна. 
МПК: A23L 3/3463 
(2006.01), G01N 33/02 
(2006.01), C12Q 1/04 
(2006.01). № 
а201802935 ; заявл. 
23.03.2018 ; опубл. 
27.01.20, Бюл. № 2.
5. Утеплюючий мат 
для вулика : пат. 
140627 Україна. МПК: 
A01K 47/00. № 
u201907666 ; заявл. 
08.07.2019 ; опубл. 
10.03.20, Бюл. № 5. 
п.п. 13. 1. Бойко О.О., 
Фурман С.В., 
Лісогурська Д.В. 
Екологія у 
ветеринарній 
медицині : робочий 
зошит з екології у 
ветеринарній 
медицині для студ. 1 
курсу факультету 
ветеринарної 
медицини зі 
спеціальності 211 
«Ветеринарна 
медицина» . Житомир 
: ЖНАЕУ, 2017. 83с.
2.Фурман С.В. 
Екологія у 
ветеринарній 
медицині : Методичні 
вказівки для 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни «Екологія 
у ветеринарній 
медицині» для студ. 1 



курсу факультету 
ветеринарної 
медицини зі 
спеціальності 211 
«Ветеринарна 
медицина». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2020. 18с.
3. Фурман С.В. 
Екологія у 
ветеринарній 
медицині : Силабус 
дисципліни «Екологія 
у ветеринарній 
медицині» для студ. 1 
курсу факультету 
ветеринарної 
медицини зі 
спеціальності 211 
«Ветеринарна 
медицина». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2020. 6 с.
п.п. 14. Керівництво 
студенткою, яка 
зайняла 3 місце у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
ветеринарної 
медицини 
(«Бактерицидна 
активність 
бджолиного меду» 
2016 р., м. Дніпро).
п.п. 15. 1. Dark forest 
bees in Polissya Ukraine 
/ M. Kryvyi, D. 
Lisohurska, O. 
Lisohurska, S. Furman : 
Book of Abstracts of the 
4th International 
Scientific Conference: 
«Agrobiodiversity for 
Improve the Nutrition, 
Health and Quality of 
Human and Bees Life», 
11th–13th Septemberи 
2019. Nitra, Slovakia, 
2019. C. 45.
2. Лісогурська Д., 
Фурман С., Кривий М. 
та ін. Радіоекологічна 
оцінка медоносних 
угідь Житомирського 
Полісся. Biodiversity 
after the Chernobyl 
Accident. Slovak 
University of 
Agriculture in Nitra. 
2016. P. ІІ. 131–134.
3. Лісогурська Д. В., 
Фурман С. В., Кривий 
М. М. та ін. Вплив 
якості стільників на 
безпечність 
відкачаного меду. 
Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми та шляхи її 
вирішення : матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 26–27 квіт., 
2018 р., Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. – 188–
190.
4. Лісогурська Д. В., 
Фурман С. В., Кривий 
М. М. та ін. Хімічний 
склад, якість та 
безпечність продуктів 
бджільництва, 
вироблених у зоні 



радіоактивного 
забруднення 
Житомирщини. 
Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми та шляхи її 
вирішення : матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф., 26–27 квіт., 
2018 р., Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. 185–
187.
5. Фурман С. В., 
Лісогурська Д. В., 
Кривий М. М. та ін. 
Оцінка показників 
якості та безпечності 
бджолиного обніжжя, 
одержаного на 
території з різною 
щільністю 
радіоактивного 
забруднення. Сучасні 
аспекти збереження 
здоров’я людини : 
матеріали ХІ міжнар. 
наук.-практ. конф., 
13–14 квіт., 2018 р., 
Ужгород, 2018. С. 
259–261.
п.п. 16. 1. Член 
професійної 
громадської 
організації «Фундація 
жінок-пасічників» 
(наказ №3  від 
20.01.2020 р., 
посвідчення 
№202001, дата видачі 
20.01.2020 р.).
2. Член робочої групи 
з питань розвитку 
бджільництва при 
Міністерстві розвитку 
економіки, торгівлі та 
сільського 
господарства України 
(наказ Міністерства 
розвитку економіки, 
торгівлі та сільського 
господарства України 
№ 723 від 16.04.2020 
р.).
3. Член професійної 
асоціації «Буятрика».

98452 Кот Тетяна 
Францівна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

6.110101 
ветеринарна 

медицина, 
Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 

19 Анатомія 
свійських 
тварин

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
1998 р., кваліфікація – 
лікар ветеринарної 
медицини, 
спеціальність – 
«ветеринарна 
медицина», диплом 
ЛГ ВЕ №010122 від 
18.06.1998 р.

Кандидат 
ветеринарних наук, 
16.00.02 – патологія, 
онкологія і 
морфологія тварин. 
«Особливості будови 
яєчників великої 
рогатої худоби чорно-
рябої породи в 
екологічних умовах 
Житомирщини», 
диплом ДК № 0233131 



доктора наук 
ДД 007474, 

виданий 
05.07.2018, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

025530, 
виданий 

01.07.2011

від 14.04.2004 р.

Доцент кафедри 
анатомії і гістології, 
атестат 12 ДЦ 
№025530 від 
01.06.2011 р.

Доктор ветеринарних. 
16.00.02 – патологія, 
онкологія і 
морфологія тварин. 
«Морфологія 
яйцепроводу 
свійських птахів у 
постнатальному 
періоді онтогенезу і 
порівняльно-
видовому аспекті», 
диплом ДД №007474 
від 05.07.18 р.

НУБІПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. Свідоцтво 12 
СПВ 185951 «Сучасні 
підходи до 
викладання 
навчальної 
дисципліни 
Нормальна та 
патологічна 
морфологія». Дата 
видачі: 08.04.2016 р.

Інститут Біології та 
Наук про Землю 
Поморської академії  
Слупськ (Польща) з 
11.12.2019 р. по 
25.01.2020 р. Тема 
кваліфікаційної 
роботи 
«Європейський досвід 
у контексті 
інноваційних 
технологій у науці та 
освіті». Сертифікат № 
17.2020. Дата видачі: 
27.01.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. 1. Guralska S. V., 
Kot T. F., Pinskyi O. V., 
Sokolyuk V. M., Budnik 
T. S. Morphofunctional 
condition of the 
harderian gland of 
chickens during the 
post-vaccine immunity 
to infectious bronchitis. 
Agricultural Science 
and Practice. 2020. Vol. 
7. № 1. Р. 32–38. (Web 
of Science).
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
15.
1. Кот Т. Ф., Луцюк І. 
М., Синицький О. В. 
Особливості будови 
черепа тварин ряду 
Хижі. Наук. вісник 
ЛНУВМБ ім. С. З. 
Гжицького. Сер. 



Ветеринарні науки. 
2019. № 93, т. 21. С. 
65–69. 
2. Кот Т. Ф., 
Синицький А. В., 
Луцюк И. М. Видовые 
особенности 
морфологи шейного, 
грудного, 
поясничного и 
крестцового отделов 
позвоночного столба 
животных отряда 
Хищные. Ученые 
записки учреждения 
образования 
«Витебская ордена 
«Знак Почета» 
государственная 
академия 
ветеринарной 
медицины. 2019. Т. 55, 
вып. 2. С. 37–41.
3. Кот Т. Ф. 
Фолликулогенез в 
яичниках коров на 
ранних стадиях 
полового цикла. 
Ученые записки 
учреждения 
образования 
«Витебская ордена 
«Знак Почета» 
государственная 
академия 
ветеринарной 
медицины. 2020. Т. 
56, вып. 1. С. 53–56.
4. Гістохімічна 
характеристика 
яєчників великої 
рогатої худоби, 
вирощеної на 
радіоактивно 
забрудненій території 
/ Заїка С. С. та ін. 
Вісник ПДАА. 2019. 
№ 3. С. 160‒166.
5. Мікроскопічна 
будова і 
стереометричні 
показники яєчників у 
теличок, вирощених 
на радіоактивно 
забрудненій території 
/ Кот Т. Ф. та ін. 
Ветеринарія, 
технології 
тваринництва та 
природокористування
. 2018. № 2. С. 53–55.
п.п. 3. 1. Хомич В. Т., 
Кот Т. Ф. Морфологія 
кози : навч. посіб. 
Житомир: Полісся, 
2016. 344 с.
2. Кот Т. Ф., Житова О. 
П., Гуральська С. В.  
Особливості анатомії 
м’ясоїдних тварин : 
навч. посіб.. 
Житомир: Друк-Бук, 
2019. 202 с.
3. Тератологічний 
тлумачний словник: 
словник / Пікалюк В. 
С. та ін. Вид. 2-ге, 
доповн. і перероб. 
Луцьк: Вежа-Друк, 
2019. 560 с.
п.п. 10. Голова 



навчально-
методичної комісії 
факультету 
ветеринарної 
медицини Поліського 
національного 
агроекологічного 
університету.
п.п. 13. 1. Гуральська 
С. В., Кот Т. Ф., 
Калиновський Г. М. 
Методичні поради до 
написання 
кваліфікаційної 
роботи для студентів 
спеціальності 211 
«Ветеринарна 
медицина» ОС 
«Магістр». Житомир.  
2020. 30 с.
2. Кот Т. Ф. Методичні 
рекомендації з 
вивчення шкірного 
покриву і нутрощів 
тварин з дисципліни 
«Анатомія свійських 
тварин» для студентів 
факультету 
ветеринарної 
медицини зі 
спеціальності 211 
«Ветеринарна 
медицина». Житомир 
: Поліський 
національний 
університет, 2020. 55 
с.
3. Кот Т. Ф. Методичні 
вказівки для 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни «Анатомія 
свійських тварин» на 
тему «Череп свійських 
тварин» для студентів 
1 курсу факультету 
ветеринарної 
медицини напряму 
підготовки ОКР 
«Магістр». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2016. 22 с.
п.п. 15. 1. Кот Т. Ф. 
Організація 
самостійної роботи 
студентів з 
ветеринарних 
дисциплін у вищих 
навчальних закладах 
країн-членів ЄС. 
Наукові читання – 
2019. Актуальні 
проблеми 
тваринництва і 
ветеринарної 
медицини : матеріали 
V наук.-практ. конф., 
22 березня 2019 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С. 29–31.
2. Гуральська С. В., 
Кот Т. Ф. Ветеринарна 
освіта : актуальні 
питання і сучасні 
тенденції. Наукові 
читання – 2019. 
Актуальні проблеми 
тваринництва і 
ветеринарної 
медицини : матеріали 
V наук.-практ. конф., 
22 березня 2019 р. 



Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С. 14-16.
3. Кот Т. Ф., Костюк В. 
К., Гуральська С. В. К 
проблеме 
анатомической 
номенклатуры 
яйцевода птиц. 
Современные 
проблемы и 
перспективы 
исследований в 
анатомии и 
гистологии животных 
: материалы Межд. 
науч.-практ. конф., 
посвященной памяти 
професора Д. Х. 
Нарзиева (31 
октября–1 ноября 
2019 г.). Витебск : 
ВГАВМ, 2019. С. 12–15.
4. Гуральська С. В., 
Кот Т. Ф. 
Патоморфологія 
органів імунного 
захисту курей, 
вакцинованих проти 
інфекційного 
бронхіту. Четвертий 
щорічного 
регіонального 
симпозіума в рамках 
концепції «Єдине 
здоров’я» (20‒24 
травня 2019). Київ, 
2019. С. 480.
5. Кот Т. Ф., 
Гуральська С. В. 
Особливості 
морфології яєчників 
телиць, вирощених на 
забрудненій 
радіонуклідами 
території. 
Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми, напрямки 
та шляхи їх 
вирішення : зб. наук. 
пр. Житомир, 2018. С. 
195‒198.
п.п. 16. Член 
наукового товариства 
анатомів, гістологів, 
ембріологів та 
топографоанатомів 
України.

186853 Горальський 
Леонід 
Петрович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
спеціаліста, 

Білоцерковськ
ий 

сільськогоспод
арський 

інститут ім. 
Погребняка, 

рік закінчення: 
1987, 

спеціальність:  
ветеринарія, 

Диплом 
доктора наук 
ДK 001858, 

виданий 
13.06.2001, 

Атестат 
професора ПP 

002425, 
виданий 

23.10.2003

24 Цитологія, 
гістологія, 
ембріологія

Білоцерківський с.-г. 
ім. П. Л. Погребняка, 
1987 р., кваліфікація – 
ветеринарний лікар, 
спеціальність – 
«ветеринарія», 
диплом ИВ-1 №214170 
від 24.07.1987 р.

Кандидат біологічних 
наук. «Морфологія і 
гістохімія шийного 
відділу спинного 
мозку курей у 
постнатальному 
онтогенезі та після 
лазерного 
опромінення 
інкубаційних яєць», 
диплом КН 000760 від 
22.12.1992 р.



Доцент кафедри 
анатомії і гістології, 
атестат ДЦ №006628 
від 18.02.2003 р.

Доктор ветеринарних 
наук, 16.00.02 – 
патологія, онкологія і 
морфологія тварин. 
«Гістоморфологія і 
гістохімія окремих 
імунних та 
некротворних органів 
при ретровірусних 
інфекціях», диплом 
ДД № 001858 від 
13.06.2001 р.

Професор кафедри 
анатомії і гістології, 
атестат ПР №002425 
від 23.10.2003 р.

Львівський 
національний 
університет 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій ім. С. З. 
Гжицького. Свідоцтво 
ПК 00492990/025252-
19 «Інноваційні 
форми і методи 
педагогічної 
діяльності у 
викладанні освітньої 
компоненти анатомія і 
гістологія с/г тварин». 
Дата видачі: 
19.09.2019 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. 1. Горальський 
Л. П., Дунаєвська О. 
Ф., Колеснік Н. Л., 
Стеченко Л. О., 
Гриневич Н. Є. 
Ультрамікроскопічні 
особливості клітин та 
судин селезінки 
(експериментальне 
дослідження). 
Wiadomości Lekarskie. 
2018. Т. LXXI, № 5. Р. 
1019–1025. (Scopus).
2. Дунаєвська О. Ф., 
Горальський Л. П., 
Стеченко Л. О., 
Колеснік Н. Л., 
Кривошеєва О. І. 
Особливості 
ультрамікроскопічної 
будови селезінки 
жаби озерної і жаби 
ставкової. Світ біології 
і медицини. 2018. №2. 
С. 194–198.. (Scopus).
3. Goralskiy, L. P., 
Guralska, S. V., 
Kolesnik, N. L. & 
Sokulskiy, I. M. (2018). 
The features of the 
structural organization 
of spinal ganglia in a 
subphylum of 
vertebtates. Vestnik 
Zoologii, 52 (6), 501–



508. (Scopus).
4. Goralskii L., 
Radzіkhovsky N., 
Dyshkant О., 
Dunaievska O. & 
Sokulskiy I. (2019). 
Experimental study of 
tropism in cultivated 
canine coronavirus in 
the small intestine of 
puppies. Regulatory 
Mechanisms in 
Biosystems, 10 (4), 
489–496. (Web of 
Science).
5. Tsekhmistrenko S. I., 
Bityutskyy V. S., 
Tsekhmistrenko O. S., 
Horalskyi L. P., 
Tymoshok N. O. & 
Spivak M. Y. (2020). 
Bacterial synthesis of 
nanoparticles: A green 
approach. Biosystems 
Diversity, 28 (1), 9–17. 
(Web of Science).
6. Bacterial synthesis of 
nanoparticles : A green 
approach / S. 
Tsekhmistrenko et al. 
Biosystems Diversity. 
2020. 28 (1). Р. 9–17. 
(Web of Science).
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
18.
1. Мікроскопічна 
будова та 
морфометричні 
показники 
підшлункової залози 
собак в 
постнатальному 
періоді онтогенезу / 
Л. П. Горальський, І. 
М. Сокульський, Н. В. 
Демус, З. Д. Зорич. 
Наук. вісник ЛНУВМБ 
ім. С. З. Гжицького. 
Сер. Ветеринарні 
науки. 2017. № 73, т. 
19. С. 187–192.
2. Гуральська С. В., 
Горальський Л. П. 
Морфологія 
клоакальної сумки за 
вакцинації проти 
інфекційного бронхіту 
та застосування 
імуномодулятора 
Авесстимтм. Вісник 
СНАУ. Сер. 
Ветеринарна 
медицина. 2018. Вип. 
1 (42). С. 10–15.
3. Морфологічні 
особливості печінки 
статевозрілої собаки / 
Л. П. Горальський, Н. 
В. Демус, З. В. 
Хоменко, І. М. 
Сокульський, Ю. О. 
Нікітіна. Наук. вісник 
ЛНУВМБ ім. С. З. 
Гжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2019. № 94, т. 21. С. 
61–65.
4. Горальський Л. П., 



Радзиховський М. Л., 
Дишкант О. В. 
Мікроскопічна будова 
серця, органів 
кровотворення та 
імунного захисту 
собак за 
експериментального 
відтворення 
парвовірозу. Наукові 
горизонти. 2019. № 6 
(79). С. 9–14.
5. Features of pancreas 
structure in clinically 
healthy dogs and cats / 
L. Horalskyi, I. 
Sokulskii, O. 
Kovalchuk, I. Horalska. 
Scientific Horizons. 
2020. 07 (92). Р. 7–13. 
doi: 10.33249/2663-
2144-2020-92-7-7-13.
п.п. 3. 1. Морфологія 
спинного мозку та 
спинномозкових 
вузлів хребетних : 
монографія / 
Горальський Л. П. та 
ін. 2-ге вид., перероб. і 
допов. Львів : ЗУКЦ, 
2016. 295 с. 
2. Панкреатит собак : 
монографія / 
Горальський Л. П. та 
ін. 2-ге вид., перероб. і 
допов. Житомир : 
Полісся, 2017. 216 с.
3. Гуральська С. В., 
Горальський Л. П. 
Морфологія та 
імуногістохімія 
органів 
кровотворення та 
імуногенезу курей за 
інфекційного бронхіту 
та при вакцинації: 
монографія. 
Житомир, Полісся, 
2018. 224 с.
4. Дунаєвська О. Ф., 
Горальський Л. П. 
Морфологія та 
імуногістохімія 
селезінки 
постнатального 
періоду онтогенезу у 
хребетних : 
монографія. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. 242 с.
5. Горальський Л. П., 
Хомич В. Т., 
Кононський О. І. 
Основи гістологічної 
техніки і 
морфофункціональні 
методи досліджень у 
нормі та при 
патології: навч. посіб. 
5-є вид., перероб. і 
допов.. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. 288 с.
6. Гістологія свійських 
тварин : навч. посіб. / 
Горальський Л. П. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. 296 с.
7. Морфологія собаки 
тварин: навч. посіб. / 
В. Т. Хомич та ін; за 
ред.: В. Т. Хомича. 2-е 



вид. випр. і допов. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. 508 с.
п.п. 4. За останні 5 
років підготовлено 5 
кандидатів та 3 
доктори наук.
п.п. 7. Член Наукової 
ради МОН України 
для проведення 
експертизи проектів 
наукових робіт 
(розробок), секції 23 
«Агропромисловий 
комплекс, лісове і 
садово-паркового 
господарства, 
ветеринарія» (з 2014 
року по даний період).
п.п. 8. Керівник 
наукового проекту № 
0118U003815 
«Морфологія, 
імунологія 
коронавірусних 
інфекцій 
(інфекційний бронхіт 
курей, 
коронавірусний 
ентерит собак), їх 
діагностика та 
профілактика».
Член редакційної 
колегії наукового 
видання ЖНАЕУ 
«Наукові горизонти».
п.п. 10. З 2014 р. по 
теперішній час – 
директор науково-
інноваційного 
інституту 
тваринництва та 
ветеринарії 
Поліського 
національного 
університету.
З 2002 р. по 
теперішній час – 
завідувач кафедри 
анатомії і гістології 
(наказ № 327-к від 
25.10.2001 р.).
п.п. 11. За п’ять 
останніх років був 
офіційним опонентом 
9 кандидатських та 
докторських робіт.
1. Офіційний опонент 
кандидатської 
дисертаційної роботи 
Запеки Ірини 
Євгеніївни на тему: 
«Патоморфологічні 
особливості 
ешерихіозів свиней за 
надлишку в кормах 
Купруму, Феруму та 
Кобальту», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
ветеринарних наук за 
спеціальністю 
16.00.02 «Патологія, 
онкологія і 
морфологія тварин». 
17 травня 2019 р. 
Спеціалізована вчена 
рада К 64.070.01.
2. Офіційний опонент 
докторської 
дисертаційної роботи 



Щебентовської Ольги 
Миколаївни на тему: 
«Морфологічні та 
біофізичні критерії 
оцінки м’язової 
тканини свиней і 
птиці», поданої на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
ветеринарних наук зі 
спеціальності 16.00.02 
«Патологія, онкологія 
і морфологія тварин». 
6 березня 2019 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 35.826.03.
3. Офіційний опонент 
докторської 
дисертаційної роботи, 
Мазуркевич Тетяни 
Анатоліївни на тему: 
«Морфофункціональн
і особливості імунних 
утворень кишечника 
свійської качки (Anas 
platyrhynchos var. 
domestica) у 
постнатальному 
періоді онтогенезу» 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
ветеринарних наук зі 
спеціальності 16.00.02 
«Патологія, онкологія 
і морфологія тварин». 
6 листопада 2020 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 26.004.03.
4. Офіційний опонент 
докторської 
дисертаційної роботи, 
Кладницької Лариси 
Володимирівни на 
тему: 
«Морфофункціональн
і властивості 
стовбурових клітин та 
їх вплив на пухлинний 
процес» поданої на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
ветеринарних наук зі 
спеціальності 16.00.02 
«Патологія, онкологія 
і морфологія тварин». 
5 листопада 2020 р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 26.004.03.
5. Офіційний 
опонента докторської 
дисертаційної роботи 
Еверта Віктора 
Вікторовича на тему: 
«Морфофункціональн
ий статус органів 
кровотворення та 
імунного захисту 
поросят за різних 
форм перебігу 
цирковірусної 
інфекції ІІ типу», 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
доктора ветеринарних 
наук за спеціальністю 
16.00.02 «Патологія, 
онкологія і 
морфологія тварин». 
9 вересня 2020 р. 
Спеціалізована вчена 



рада Д 35.826.03.
п.п. 13. 1. Горальський 
Л. П. , Колеснік Н. Л.  
Методичні 
рекомендації до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Цитологія, 
гістологія, 
ембріологія. Ч. І. 
«Цитологія та 
загальна 
ембріологія». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 54 с.
2. Горальський Л. П., 
Колеснік Н. Л. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Цитологія, гістологія 
та ембріологія. Ч. ІІІ. 
«Спеціальна 
гістологія». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2020. 55 с.
3. Горальський Л. П., 
Радзиховський М. Л., 
Дишкант О. В., 
Сокульський І. М. 
Оцінки 
імунореактивності 
організму за 
показниками 
лейкоцитопоезу у 
собак : методичні 
рекомендації. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 26 с.
п.п. 15. 1. Горальський 
Л. П., Сокульський І. 
М., Дунаєвська О. Ф. 
Імунокорекція 
радіаційно 
зумовленого 
вторинного 
імунодефіцитного 
стану тварин. 
Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми, напрямки 
та шляхи її 
вирішення: зб. тез 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. С. 14–
18. 
2. Морфологія 
сліпокишкових 
мигдаликів курей за 
вакцинації проти 
інфекційного бронхіту 
та застосування 
імуномодулятора 
авесстимтм / С. В. 
Гуральська, Л. П. 
Горальський, І. М. 
Сокульський, Т. Ф. 
Кот, Н. Л. Колеснік. 
International 
Multidisciplinary 
Conference science and 
technology of the 
present time priority 
development directions 
of Ukraine and Poland 
(19-20 October 2018). 
Wolomin, Respublic of 
Poland, 2018. С. 68–71.  



3. Горальський Л. П., 
Дунаєвська О. Ф., 
Ярошенко Т. Я. 
Порівняльна анатомо-
імуногістохімічна 
характеристика 
селезінки 
представників класів 
птахи та ссавці. 
Медична та клінічна 
хімія. Тернопіль. 2018. 
Т. 20, № 4.С. 72–78.
4. Горальський Л. П., 
Дунаєвська О. Ф. 
Індекс Керногана 
судин білої пульпи 
селезінки хребетних 
тварин як важливий 
показник її 
імуноморфології : 
матеріали VII Міжнар. 
конг. наук. тов.-ва 
анатомів, гістологів, 
ембріологів, 
топографоанатомів 
України (2–4 жовт. 
2019 р.). Одеса, 2019. 
С. 480.
5. Дунаєвська О. Ф., 
Горальський Л. П., 
Сокульський І. М., 
Горальська І. Ю., 
Дунаєвська А. В. 
Шляхи підвищення 
ефективності 
фарбування клітин 
крові та їх 
диференціації в 
органах 
кровотворення. 
Актуальні проблеми 
лабораторної 
діагностики : 
матеріали ІІІ регіон. 
наук.-практ. конф., 16 
квітня 2020 р. 
Житомир : ЖНАЕУ. 
2020. С. 95–96.
п.п. 14. Робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт м. 
Одеса, 18-19 травня 
2019 р.
п.п. 16. Член президії 
Наукового товариства 
анатомів, гістологів, 
ембріологів та 
топографоанатомів 
України.

75431 Пінський 
Олег 
Вікентійович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Ветеринарної 
медицини

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

7.11010101 
ветеринарна 

медицина, 
Диплом 

спеціаліста, 
Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

19 Фізіологія 
тварин

Державна 
агроекологічна 
академія України, 
1998 р., спеціальність 
«Ветеринарна 
медицина», диплом 
ЛГ ВЕ№ 010131 від 
15.06.1998 р.

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 2014 р., 
спеціальність 
«Спеціаліст з 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування», 



рік закінчення: 
2014, 

спеціальність: 
7.03060101 

менеджмент 
організацій і 

адмініструванн
я, Диплом 

кандидата наук 
ДK 029240, 

виданий 
11.05.2005, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

022485, 
виданий 

19.02.2009

диплом 12 ДСК № 
229024 від 24.03.2014 
р.

Кандидат 
ветеринарних наук, 
16.00.03 – 
епізоотологія та 
інфекційні хвороби. 
«Стан і корекція 
природної 
резистентності та 
імуномодулюючої 
реактивності овець на 
території 
Центрального Полісся 
України»., диплом ДК 
№ 029240 від 
11.05.2005 р.

Доцент кафедри 
внутрішніх хвороб 
тварин та фізіології, 
атестат 12 ДЦ № 
022485, від 19.02.2009 
р.

НУБіПУ ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/012410-20 
«Науково-педагогічні 
працівники з 
інноваційної 
спрямованості 
педагогічної 
діяльності», 
«Інноваційні 
технології при 
викладанні 
дисциплін: фізіологія 
тварин, методологія та 
організація наукових 
досліджень, 
професійна етика». 
Дата видачі: 
09.10.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. 
Morphofunctional 
condition of the 
harderian gland of 
chickens during the 
post-vaccine immunity 
to infectious bronchitis 
/ S. V. Guralska, T. F. 
Kot, O. V. Pinskyi, V. 
M. Sokolyuk, T. S. 
Budnik. Agricultural 
Science and Practice. 
2020. Vol. 7, №. 1. Р. 
32–39. (Web of 
Science).
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
12.
1. Пінський О. В. 
Фізіологічні аспекти 
застосування 
імуномодуляторів у 
вівчарстві в сучасних 
екологічних умовах 
Житомирщини. 
Вісник ЖНАЕУ. 2016. 



№ 1 (55), т. 3. С. 466–
473.
2. Горальська І. Ю. 
Пінський О. В. 
Показники гемопоезу 
собак за бабезіозу. 
Наук. вісник ЛНУВМБ 
ім. С. З. Гжицького. 
Сер. Ветеринарні 
науки. 2016. Т. 18, № 2 
(66). С. 40–43.
3. Гончаренко В. В., 
Пінський О. В., 
Веремчук Я. Ю. Вікові 
зміни клінічних та 
гематологічних 
показників крові у 
поросят різних порід. 
Вісник ЖНАЕУ. 2017. 
№ 2 (63). Т. 3. С. 20–
25.
4. Веремчук Я. Ю., 
Пінський О. В. 
Морфофізіологічні 
особливості та 
гістохімічна 
характеристика 
спинномозкових 
вузлів статевозрілої 
водоплавної птиці. 
Вісник ЖНАЕУ. 2017., 
№ 1 (60). Т. 3. С. 12–
19. 
5. Пойкілоцитоз при 
спонтанному бабезіозі 
у собак / Дубова О., 
Фещенко Д., 
Згозінська О. 
Пінський О., Буднік 
Т., Чала, І. Наук. 
вісник ЛНУВМБ ім. С. 
З. Ґжицького. Сер. 
Ветеринарні науки. 
2020. Т. 22, № 97. С. 
118-124. 
doi.org/10.32718/nvlvet
9719
п.п. 3. Морфологія 
спинного мозку та 
спинномозкових 
вузлів хребетних 
тварин : монографія. 
Вид 2-ге, доп. / Л. П. 
Горальський та ін. ; за 
ред. Л. П. 
Горальського. Львів : 
ЗУКЦ, 2016. 296 с.
п.п. 8. 1. Виконання 
функцій керівника 
наукової теми № 
0114U002738 
«Порушення обміну 
речовин та природної 
резистентності за 
патології 
продуктивних та 
дрібних домашніх 
тварин в екологічних 
умовах Центрального 
Полісся України» 
(період виконання 
2014–2019 рр.).
2. Виконання функцій 
керівника наукової 
теми № 0119U103686 
«Розробка та 
використання 
тканинних препаратів 
з рослинної та 
тваринної сировини 
при веденні 



органічного 
виробництва в умовах 
Полісся України» 
(період виконання 
2020-2024 рр.).
п.п. 10. 1. Завідувач 
кафедри внутрішніх 
хвороб тварин та 
фізіології Поліського 
національного 
університету (наказ № 
162-к від 06.05.2015 
р.).
2. Заступник декана 
факультету 
ветеринарної 
медицини ЖНАЕУ з 
наукової роботи наказ 
№ 99-к від 25.04.2007 
р.
п.п. 13. 1. Пінський О. 
В. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Фізіологія тварин» 
для студентів 
факультету 
ветеринарної 
медицини ОКР 
«Магістр». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 48 с.
2. Пінський О. В., 
Горальська І. Ю., 
Гончаренко В. В.   
Фізіологічна роль 
мікроелементів. 
Методичні розробки 
для студентів ОКР 
«Магістр» 
«Ветеринарна 
медицина». Житомир 
: ЖНАЕУ, 2016. 40 с.
3. Пінський О. В. 
Методичні розробки 
до лабораторних 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Фізіологія тварин» 
для студентів 
напрямку підготовки 
211 «Ветеринарна 
медицина» ОС 
«Магістр». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2020. 51 с.
п.п. 15. 1. Пінський О. 
В. Фізіологічні 
особливості печінки у 
безпритульних собак з 
ознакам 
гастроентероколіту. 
Пінський О. В., 
Горальська І. Ю. 
Наукові читання – 
Науково-теоретичний 
збірник. Науково-
інноваційний інститут 
тваринництва та 
ветеринарії. матеріали 
наук.-практ. конф. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. С. 114–117.
2. Левківська Л. В. 
Гончаренко В. В., 
Пінський О. В. Деякі 
показники 
вуглеводного обміну у 
собак за різної 
внутрішньої патології. 
Наукові здобутки 
студентської молоді у 
ветеринарії: 
матеріали наук.-



практ. конф. магістрів 
та бакалаврів, 2 лют. 
2017 р. Житомир : 
Полісся, 2017. Вип. 8. 
С. 218–220.
3. Горальська І. Ю., 
Пінський О. В. Стан 
гемопоезу кролів в 
умовах 
малоінтенсивного 
іонізуючого 
випромінювання. 
Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми, напрямки 
та шляхи її вирішення 
: зб. тез Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. С. 368–373.
4. Дяченко В. В., 
Пінський О. В., 
Гончаренко В. В. 
Ліпідний обмін у 
поросят при 
відлученні. Наукові 
здобутки молоді у 
ветеринарії : 
матеріали наук.-
практ. конф. магістрів 
та бакалаврів, 29 січ. 
2018 р. Вип. 9. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018.  С. 216–219.
5. Пінський О. В., 
Буднік Т. С. 
Фізіологічні аспекти 
імунної відповіді 
організму овець у 
сучасних екологічних 
умовах 
Житомирщини. 
Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми, напрямки 
та шляхи їх 
вирішення : зб. тез 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 26-27 квіт. 2018 
р.  Житомир : Полісся, 
2018.  С. 207–210.
п.п. 16. З 2017 року 
член Державної 
надзвичайної 
протиепізоотичної 
комісії при обласній 
державній 
адміністрації; з 2018 
р. член колегії 
Головного управління 
Держпродспоживслуж
би в Житомирській 
області.
п.п. 18. 1. Наукове 
консультування 
господарства «Агро 
Цвіт 2012», с. Велика 
Радча, 
Радомишильського 
району 
Житомиирської 
області (2017-2018 рр).
2. Наукове 
консультування ТОВ 
«Голдез» в підрозділі 
«Тваринництво» м. 
Рівне, пр. Миру 11, оф. 
14 (2016-2017 рр.).

148211 Піддубна 
Людмила 

завідувач, 
Основне 

Технологічний Диплом 
доктора наук 

25 Генетика та 
Основи 

Київський орден 
Леніна державного 



Михайлівна місце 
роботи

ДД 004826, 
виданий 

29.09.2015, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021554, 

виданий 
23.12.2008

розведення університету ім. Т. Г. 
Шевченка, 1984 р., 
кваліфікація – біолог-
генетик, викладач 
біології та хімії, 
спеціальність – 
«Генетика», диплом 
ЛВ № 387808 від 
19.06.1984 р.

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 06.02.01 – 
розведення та 
селекція тварин. 
«Удосконалення 
способів 
кріоконсервації 
сперми бугаїв шляхом 
визначення 
оптимального 
співвідношення 
компонентів 
розріджувачів», 
диплом ДК № 028635 
від 13.04.2005 р.

Доктор 
сільськогосподарських 
наук, 06.02.01 – 
розведення та 
селекція тварин. 
«Генезис чорно-рябої 
молочної худоби у 
відкритій породній 
популяції», диплом 
ДД№ 004826 від 
29.09.2015 р.

Доцент по кафедрі 
розведення, генетики 
тварин та 
біотехнології, атестат 
12ДЦ № 021554, від 
23.12.2008 р.

НУБіПУ ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/011325-20 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності». Дата 
видачі: 28.02.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
5.
1. Порівняльна 
характеристика 
продуктивності корів-
первісток сучасних 
молочних порід в 
умовах одного 
господарства / М. С. 
Пелехатий, Л. М. 
Піддубна, О. А. Кочук-
Ященко, Д. М. Кучер. 
Біологія тварин. 2017. 
Т. 19, № 3. С. 69–76.
2. Пелехатий М. С., 
Піддубна Л. М., Гунтік 
Т. О. Результати 



порівняльної оцінки 
корів українських 
чорно- та червоно-
рябої молочних порід 
в умовах 
безприв’язного 
утримання. Вісник 
СНАУ. 2017. Вип. 5/1 
(31). С. 123–130.
3. Молочна 
продуктивність та 
перебіг лактації корів 
українських чорно-
рябої та червоно-рябої 
молочних порід в 
умовах безприв’язного 
утримання / М. С. 
Пелехатий, Л. М. 
Піддубна, В. В. 
Кобернюк, Т. О. 
Гунтік. Аграрна наука 
та харчові технології. 
2017. Вип. 2(96). С. 
199–205.
4. Піддубна Л. М. 
Ефективність 
індексної селекції у 
стаді молочної худоби. 
Вісник СНАУ. 2018. 
Вип. 2 (34). С.80–85.
5. Піддубна Л. М., 
Гунтік Т. О., Захарчук 
Д. В. Вплив генотипу 
бугая на господарськи 
корисні ознаки корів 
українських молочних 
порід. Вісник СНАУ. 
2019. Вип. 3 (38). С. 
25-31.
п.п. 3. 1. Селекційно-
племінна робота у 
стадах 
голштинізованої 
молочної худоби / М. 
С. Пелехатий, Л. М. 
Піддубна, Д. М. Кучер, 
А. М. Дідківський, І. А. 
Іванов, С. П. 
Омелькович, В. В. 
Кобернюк О. А. 
Кочук-Ященко, М. В. 
Слюсар, Т О. Гунтік, 
М. В. Осипенко. 
Житомир : Полісся, 
2018. 300 с.
2. Генетико-
популяційні прийоми 
розведення тварин: 
навчальний посібник 
для студентів 
спеціальності 204 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва» / М. С. 
Пелехатий, Л. М. 
Піддубна, Д. М. Кучер, 
О. А. Кочук-Ященко. 
Житомир : Полісся, 
2020. 133 с.
п.п. 7. Робота у складі 
експертної комісії 
Міністерства освіти і 
науки України про 
підсумки первинної 
експертизи підготовки 
фахівців галузі знань 
0901 «Сільське 
господарство і 
лісництво», 
спеціальність 



8.09010203 
«Розведення та 
селекція тварин», 
освітньо-
кваліфікаційний 
«Магістр» у 
Білоцерківському 
національному 
аграрному 
університеті (січень, 
2016 рік).
п.п. 8. Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми № 0116U004807 
«Дослідити 
господарсько-корисні 
ознаки корів-
первісток 
голштинізованих 
українських чорно-
рябої та червоно-рябої 
молочних порід в 
умовах сучасних 
молочних 
комплексів» (період 
виконання 2016-2020 
рр.).
п.п. 10. 1. Завідувач 
кафедри розведення, 
генетики тварин та 
біотехнології 
Поліського 
національного 
університету (наказ № 
736-к від 28.12.2019 
р.).
п.п. 13. 1. Піддубна Л. 
М., Пелехатий М. С., 
Кочук-Ященко О. А. 
Методичні матеріали 
до проведення 
лабораторних занять 
та самостійних робіт з 
дисципліни «Генетика 
з біометрією» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
бакалавр 
спеціальності 204 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва» галузі 
знань 20 «Аграрні 
науки та 
продовольство». 
Житомир : ОП 
«Житомирська 
облдрукарня», 2017. 
112 с.
2. Піддубна Л. М., 
Дідківський А. М., 
Кобернюк В. В. 
Методичні матеріали 
до проведення 
лабораторних занять з 
дисципліни 
«Біотехнологія» для 
підготовки фахівців за 
освітнім ступенем 
бакалавр зі 
спеціальності 204 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва» галузі 
знань 20 «Аграрні 
науки та 
продовольство». 



Житомир : ОП 
«Житомирська 
облдрукарня», 2017. 
93 с.
3. Піддубна Л. М. 
Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Методологія і 
технологія обробки 
наукової інформації» 
для підготовки 
фахівців за третім 
освітньо-науковим 
рівнем («Доктор 
філософії») зі 
спеціальності 204 
«Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва» галузі 
знань 20 «Аграрні 
науки та 
продовольство». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 85 с.
п.п. 15. 1. Піддубна Л., 
Гунтік Т. Продуктивні 
ознаки корів 
українських чорно- та 
червоно-рябої 
молочних порід в 
аналогічних умовах. 
Інноваційні технології 
та інтенсифікація 
розвитку 
національного 
виробництва : 
матеріали IV міжнар. 
наук. практ. конф. 30 
лист. 2017 р. 
Тернопіль : Крок, 
2017. Ч. 1. С. 107–110.
2. Ефективність 
непрямої селекції у 
стаді молочної худоби 
/ М. Пелехатий, Л. 
Піддубна, Д. Кучер, О. 
Кочук-Ященко. 
Розведення та 
селекція тварин: 
досягнення, 
проблеми, 
перспективи : зб. наук. 
пр. міжнар. наук.-
практ. конф., 20 
квітня 2018 р. 
Житомир : Полісся, 
2018. С. 57–66.
3. Молочна 
продуктивність та 
відтворна здатність 
корів голштинської 
породи залежно від 
селекції / М. С. 
Пелехатий, Л. М. 
Піддубна, Д. М. Кучер, 
О. А. Кочук-Ященко. 
Проблеми 
виробництва і 
переробки 
продовольчої 
сировини та якість і 
безпечність харчових 
продуктів : зб. наук. 
пр. міжнар. наук.-
практ. конф. 16–17 
трав. 2019 р. Житомир 
: ЖДУ ім. І. Франка, 
2019. С.161–165. 
4. Піддубна Л., Гунтік 



Т. Вплив лінійної 
належності на 
продуктивні ознаки 
корів українських 
чорно-рябої та 
червоно-рябої 
молочних порід в 
умовах 
безпривʼязного 
утримання. Аграрна 
наука та освіта в 
умовах євроінтеграції 
: зб. наук. пр. міжнар. 
наук.-практ. конф. 
20–21 бер. 2019 р. 
Тернопіль : Крок, 
2019. Ч. 1. С. 249–251.
5. Піддубна Л. М., 
Захарчук Д. В. 
Кількісні та якісні 
показники 
спермопродукції 
голштинських бугаїв-
плідників залежно від 
масті. Проблеми 
виробництва і 
переробки 
продовольчої 
сировини та якість і 
безпечність харчових 
продуктів : зб. наук. 
пр. ІІ міжнар. наук.-
практ. конф. 14–15 
трав. 2020 р. 
Житомир: Поліський 
університет. C. 145–
149.

137888 Хант Галина 
Олександрів
на

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова і 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 
(німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 

14 Латинська 
мова 
(термінологія)

Житомирський 
державний 
педагогічний 
університет ім. І. 
Франка, 2002 р., 
кваліфікація – 
бакалавр педагогічної 
освіти, вчителя 
англійської мови, 
напрям підготовки 
«Педагогічна освіта», 
диплом ТМ 
№21223347 від 
30.06.2002 р.

Житомирський 
державний 
педагогічний 
університет ім. І. 
Франка, 2003 р., 
спеціальність – 
педагогіка і методика 
середньої освіти. Мова 
і література 
(англійська, 
німецька), 
кваліфікація – 
вчитель англійської і 
німецької мов та 
зарубіжної літератури, 
дплом ТМ 
№23457400 від 
30.06.2003 р.

Житомирський 
державний 
педагогічний 
університет ім. І. 
Франка, 2004 р., 
спеціальність – 
педагогіка і методика 
середньої освіти. Мова 
і література 



2018, 
спеціальність: 

071 Облік і 
оподаткування,

Атестат 
доцента AД 

005524, 
виданий 

26.11.2020

(німецька), 
кваліфікація – магістр 
педагогічної освіти, 
викладач німецікої 
мови і літератури, 
диплом ТМ 
№25708345 від 
30.06.2004 р.

Кандидат 
філологічних наук, 
10.02.04 – германські 
мови. «Національно-
марковані концепти у 
німецькій 
фразеологічній 
картині світу», 
диплом ДК №024270 
від 23.09.2014 р.

Доцент кафедри 
іноземних мов, 
атестат АД № 005524 
від 26.11.2020 р.

НУБіПУ ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/011339-20 
«Упровадження в 
навчальний процес 
ітерактивних методів 
навчання при 
викладанні 
дисципліни ділова 
іноземна мова 
(німецька). Дата 
видачі: 28.02.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 1. 1. Romanchuk L. 
D., Fedonuk T. P. & 
Khant G. O. (2017). 
Radiomonitoring of 
plant products and soils 
of Polissia during the 
long-term period after 
the disaster at the 
Chornobyl Nuclear 
Power Plant. 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems,  8 (3), 
444–454. doi: 
org/10.15421/021769. 
(Web of Science).
2. Romanchuk L., 
Fedonyuk T., Pazych V., 
Fedonyuk G., Khant G. 
O. & Petruk A. (2018). 
Assessment of the 
Stability of Aquatic 
Ecosystems 
Development on the 
Basis of Indicators of 
the Macrophytes 
Fluctuating Asymmetry. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies, 4, № 10 
(94), 54–61. (Scopus ).
п.п. 3. 1. Хант Г. О., 
Лазаренко І. С., 
Коновалова В. А. 
Англійська мова : 
навч. посіб. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 118 с. 
2. Хант Г. О., Мороз М. 



В. Німецька мова : 
навч. посіб. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 160 с.
п.п. 5. 2016–2019 рр. 
асистент проекту 
«Німецько-українська 
співпраця в галузі 
органічного 
землеробства».
п.п. 9. Член жюрі ІІ 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук, 
відділення 
«Мовознавство», 
згідно з наказом 
управління освіти і 
науки Житомирської 
облдержадміністрації 
від 01.02.2017 р. № 25 
та від 02.02.2018 р. № 
32.
п.п. 10. Завідувач 
кафедри іноземних 
мов (наказ № 176к від 
25.05.16 р.).
п.п. 14. 1. З 2016 року 
– керівник наукового 
гуртка «Academic 
Writing».
2. Керівництво 
студентом Шпет Ю. 
О., який зайняв 
призове місце на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з німецької 
мови, 2019 р.
п.п. 17. Перекладацька 
діяльність протягом 
10 років. З 2007 року 
працює в 
перекладацькій 
агенції «Great» на 
посаді перекладача 
(німецька мова).

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 11. 
Узагальнювати та 
аналізувати 
інформацію щодо 
ефективності 
роботи 
ветеринарних 
фахівців різного 
підпорядкування. 

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
практичних занять і тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час практичних занять, 
вирішення ситуаційних 
завдань); 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО8 – робочий зошит із 
самостійної роботи



навчання (система Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення робочого 
зошиту)

Переддипломна 
практика

МН1 – словесний метод 
(консультація);
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника, складання звіту, 
анотування слайдів 
презентації);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника, 
звіту, доповіді, презентації)

ФО6 – захист матеріалів 
практики (щоденник, 
доповідь, презентація 
результатів, відповіді на 
запитання);
ФО8 – звіт практики

Виробнича практика МН1 – словесний метод 
(консультація);
МН2 – практичний метод; 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника, 
доповіді)

ФО6 – захист щоденника 
практики (матеріали 
щоденника, доповідь, 
відповіді на запитання)

Організація і 
економіка 
ветеринарної справи

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(відвідування установ 
ветмедицини, здійснення 
процедур фахової діяльності 
– лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали); 
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестові 
завдання);
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних занять); 
ФО4 – письмовий контроль 
(індивідуальні та тестові 
завдання); 
ФО10 – практична робота на 
лабораторних заняттях

Навчальна практика 
Гігієна тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника).

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики.

Вступ до фаху МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія); 
МН2 – практичний метод 
(фахові завдання – 
практичні заняття); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(складання реферату, 
анотування слайдів 
презентації); 
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби ─ 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення презентації)

ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування під 
час лекцій і практичних 
занять); 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестовий контроль, 
індивідуальні контрольні 
роботи); 
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО7 – студентська 
презентація;
ФО8 – реферат

Менеджмент здоров’я 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(розрахункові завдання – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО8 – індивідуальні 
завдання самостійної 
роботи; 
ФО9 – розрахункові 
завдання з тем фахової 



лабораторних занять і тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення 
індивідуальних завдань)

діяльності (лабораторні 
заняття)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО8 – індивідуальні 
завдання самостійної 
роботи; 
ФО9 – розрахункові 
завдання з тем фахової 
діяльності 

Професійна етика та 
благополуччя тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами/тваринами – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти/тварини 
мультіферми)
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО3 – усний контроль 
(опитування під час 
лабораторних, вирішення 
ситуаційних завдань);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами/тваринами 
(лабораторні заняття)

Навчальна практика
Вступ до фаху

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника).

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики.

Навчальна практика 
Основи розведення 
тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій, метод 
демонстрацій – реальні 
об’єкти)
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника).

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики.

ПРН 12. Знати 
правила зберігання, 
транспортування 
та реалізації 
продукції 
тваринного і 
рослинного 
походження. 

Виробнича практика МН1 – словесний метод 
(консультація);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника, анотування 
слайдів презентації);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника, 
доповіді, презентації)

ФО6 – захист щоденника 
практики (матеріали 
щоденника, доповідь, 
презентація результатів, 
відповіді на запитання); 
відгук керівників практики

Навчальна практика 
Годівля тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій, метод 
демонстрацій – реальні 
об’єкти)
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики



МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

Навчальна практика 
Ветеринарно-
санітарна експертиза

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти)
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Біотехнологія у 
ветеринарній 
медицині

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти та моделі);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять і тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби ─ 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних – 
обговорення, дискусії, 
захист тем самостійної 
роботи);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)

Ветеринарно-
санітарна експертиза

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
плакати, стенди); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(підготовка до лабораторних 
занять, складання реферату, 
анотування матеріалів 
альбому-планшету);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення альбому-
планшету)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(тематичне обговорення під 
час лабораторних занять); 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО7 – студентська 
презентація;
ФО8 – альбом-планшет із 
самостійної роботи; 
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами (лабораторні 
заняття)

Годівля тварин МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних занять; 
ситуаційні завдання); 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання, 
індивідуальні контрольні 
роботи);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)

Організація і 
економіка 

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 



ветеринарної справи МН2 – практичний метод 
(відвідування установ 
ветмедицини, здійснення 
процедур фахової діяльності 
– лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали)

час лабораторних занять); 
ФО4 – письмовий контроль 
(індивідуальні та тестові 
завдання)

ПРН 13. Розуміти 
логічну 
послідовність дій 
та вміти 
оформляти 
відповідну 
документацію під 
час проведення 
судово-
ветеринарної 
експертизи. 

Патологічна анатомія 
та судова ветеринарія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять)

ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування)

Професійна етика та 
благополуччя тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби ─ 
лекційні презентації); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять)

ФО3 – усний контроль 
(вирішення ситуаційних 
завдань)

Ветеринарно-
санітарна експертиза

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти); 
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне обговорення під 
час лабораторних занять)

Навчальна практика 
Ветеринарно-
санітарна експертиза

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – зразки 
документів)
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики

Курсова робота 
Патологічна анатомія 
та судова ветеринарія

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод;
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

ПРН 14. Розуміти 
сутність процесів 
виготовлення, 
зберігання та 
переробки 
біологічної 
сировини. 

Біотехнологія у 
ветеринарній 
медицині

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій –
моделі);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, тем 
самостійної роботи)
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних – 
обговорення, дискусії, 
захист самостійної роботи



лекційні презентації, 
відеоматеріали)

Біофізика МН1 – словесний метод 
(лекція); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування методик 
лабораторних робіт, 
анотування питань звіту з 
лабораторних робіт); 
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення звіту з 
лабораторних робіт)

ФО3 – усний контроль 
(експрес-опитування на 
лекціях і лабораторних 
заняттях); 
ФО8 – звіт з лабораторних 
робіт

Ветеринарна 
фармакологія і 
токсикологія

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, 
співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
моделі);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування під 
час лекцій і лабораторних 
занять; вирішення 
ситуаційних задач); 
ФО4 – письмовий контроль 
(оформлення рецепту); 
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами та моделями 
(лабораторні заняття)

Ветеринарно-
санітарна експертиза

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
плакати, стенди); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(підготовка до лабораторних 
занять, складання реферату, 
анотування матеріалів 
альбому-планшету);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення альбому-
планшету)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(тематичне обговорення під 
час лабораторних занять); 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО7 – студентська 
презентація;
ФО8 – альбом-планшет із 
самостійної роботи;
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами (лабораторні 
заняття)

Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція); 
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять і тем 
самостійної роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення робочого 
зошиту)

ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування під 
час лекцій і лабораторних);
ФО8 – робочий зошит із 
самостійної роботи

Навчальна практика 
Ветеринарно-
санітарна експертиза

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій, метод 

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами



демонстрацій – реальні 
об’єкти)
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

Навчальна практика 
Ветеринарна 
фармакологія і 
токсикологія

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти)
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

ПРН 15. Знати 
правила зберігання 
різних 
фармацевтичних 
засобів та 
біопрепаратів, 
шляхів їх 
ентерального чи 
парентерального 
застосування, 
розуміти механізм 
їх дії, взаємодії та 
комплексної дії на 
організм тварин.

Ветеринарна 
фармакологія і 
токсикологія

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, 
співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
моделі);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування під 
час лекцій і лабораторних; 
вирішення ситуаційих 
задач); 
ФО4 – письмовий контроль 
(індивідуальні контрольні 
роботи; оформлення 
рецептів); 
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами та моделями 
(лабораторні заняття)

Оперативна хірургія, 
топографічна 
анатомія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали; 
метод демонстрацій – 
реальні об’єкти та моделі);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних занять – 
обговорення, дискусії);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання) 

Акушерство, 
гінекологія і 
біотехнологія 
відтворення

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами та моделями – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали, 
метод демонстрацій – 
реальні об’єкти та моделі);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних занять);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові та ситуаційні 
завдання) 
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами та моделями 
(лабораторні заняття)



(мультимедійні засоби ─ 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

Загальна та 
спеціальна хірургія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних – 
обговорення, дискусії, 
вирішення ситуаційних 
завдань )

Внутрішні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами/тваринами – 
лабораторні заняття); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами/тваринами 
(лабораторні заняття)

Навчальна практика 
Ветеринарна 
фармакологія і 
токсикологія

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти)
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Навчальна практика 
Загальна та 
спеціальна хірургія

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Навчальна практика 
Акушерство, 
гінекологія і 
біотехнологія
відтворення

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти, муляжі)
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(підготовка питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами, 
муляжами

Навчальна практика 
Внутрішні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти)
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами



(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

Курсова робота 
Загальна та 
спеціальна хірургія

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

Курсова робота 
Акушерство, 
гінекологія і 
біотехнологія 
відтворення

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

Курсова робота 
Внутрішні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

Навчальна практика  
Оперативна хірургія, 
топографічна 
анатомія

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

ПРН 17. Знати 
правила та вимоги 
біобезпеки, 
біоетики та 
добробуту тварин.

Вступ до фаху МН1 – словесний метод 
(лекція); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(складання реферату, 
анотування слайдів 
презентації); 
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення презентації)

ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування під 
час лекцій і практичних); 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестовий контроль, 
індивідуальні контрольні 
роботи); 
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО7 – студентська 
презентація;
ФО8 – реферат

Анатомія свійських 
тварин

МН2 – практичний метод 
(робота з моделями та 
реальним біологічним 
матеріалом – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
моделі);
МН6 – самостійна робота 
(виготовлення анатомічного 
препарату)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування при 
роботі з моделями та 
реальним біологічним 
матеріалом); 
ФО9 – анатомічний 
препарат



Гігієна тварин МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали, 
стенди, плакати); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(тематичні співбесіди з 
опитуванням під час 
лабораторних занять);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО10 – дослідження 
реальних об’єктів 
(лабораторні заняття)

Професійна етика та 
благополуччя тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти/тварини 
мультіферми)
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
анотування слайдів 
презентації);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби ─ 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення презентації)

ФО3 – усний контроль 
(опитування під час 
лабораторних, вирішення 
ситуаційних завдань);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО7 – студентська 
презентація;
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами (лабораторні 
заняття)

Загальна та 
спеціальна хірургія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами та моделями – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали; 
метод демонстрацій – 
реальні об’єкти);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
конспектування тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби ─ 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення тематичного 
опорного конспекту)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(вирішення ситуаційних 
завдань, захист тематичного 
опорного конспекту 
самостійної роботи); 
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами  (лабораторні 
заняття)

Навчальна практика
Вступ до фаху

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій, метод 
демонстрацій – реальні 
об’єкти)
МН2 – практичний метод; 

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами



МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

Навчальна практика 
Гігієна тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти, прилади, 
лабораторне обладнання);
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО10 – робота з реальними 
об’єктами;
ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики

Виробнича практика МН1 – словесний метод 
(консультація);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника, анотування 
слайдів презентації);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника, 
доповіді, презентації)

ФО6 – захист щоденника 
практики (матеріали 
щоденника, доповідь, 
презентація результатів, 
відповіді на запитання); 
відгук керівників практики

Кваліфікаційна робота МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання розділів 
кваліфікаційної роботи);
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів 
(проведення власних 
досліджень);
МН8 – написання 
кваліфікаційної роботи

ФО6 – захист 
кваліфікаційної роботи 
(матеріали роботи, відповіді 
на запитання)

ПРН 18. Знати 
правила підготовки 
фахової 
документації, 
законодавчі 
нормативні акти 
щодо нагляду і 
контролю у галузі, 
здійснювати 
облікову звітність 
під час фахової 
діяльності.

Переддипломна 
практика

МН1 – словесний метод 
(консультація);
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника, складання 
звіту);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника, 
звіту)

ФО6 – захист матеріалів 
практики (щоденник, 
відповіді на запитання), 
відгук керівників практики;
ФО8 – звіт практики

Виробнича практика МН1 – словесний метод 
(консультація);
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО6 – захист щоденника 
практики (матеріали 
щоденника, відповіді на 
запитання); відгук 
керівників практики

Навчальна практика 
Акушерство, 
гінекологія і 
біотехнологія
відтворення

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій, метод 
демонстрацій – моделі, 
реальні об’єкти)
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування тематичних 
питань щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Латинська мова МН1 – словесний метод ФО3 – усний контроль 



(термінологія) (співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(підготовка до практичних 
занять)

(робота під час практичних 
занять)

Іноземна мова (за 
проф. спрямуванням)

МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(підготовка до виконання 
самостійної роботи) 
МН6 – самостійна робота 
(письмові завдання)

ФО4 – письмовий контроль 
(завдання самостійної 
роботи)

Інформаційні 
технології

МН2 – практичний метод 
(розрахункові та графічні 
роботи з використанням 
Microsoft Office – 
лабораторні роботи); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
практичних занять);
МН6 – самостійна робота 
(розв’язання фахових задач 
за допомогою комп’ютерних 
технологій)

МН2 – практичний метод 
(розрахункові та графічні 
роботи з використанням 
Microsoft Office – 
лабораторні роботи); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
практичних занять);
МН6 – самостійна робота 
(розв’язання фахових задач 
за допомогою комп’ютерних 
технологій)

Ветеринарна 
фармакологія і 
токсикологія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування під 
час лекцій і лабораторних 
занять); 
ФО4 – письмовий контроль 
(оформлення рецепту); 
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)

Акушерство, 
гінекологія і 
біотехнологія 
відтворення

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН5 – комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
самостійної роботи)

ФО4 – письмовий контроль 
(ситуаційні завдання) 

Патологічна анатомія 
та судова ветеринарія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(ведення документації при 
роботі з реальними 
об’єктами/тваринами – 
лабораторні заняття); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль із застосуванням 
комп’ютерних засобів);
ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами (лабораторні 
заняття)

Ветеринарно-
санітарна експертиза

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
складання реферату, 
анотування матеріалів 
альбому-планшету;
МН6 – самостійна робота 
(оформлення альбому-
планшету)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(тематичне обговорення під 
час лабораторних занять); 
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО7 – студентська 
презентація;
ФО8 – альбом-планшет із 
самостійної роботи

Організація і 
економіка 
ветеринарної справи

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(відвідування установ 
ветмедицини, здійснення 
процедур фахової діяльності 
– лабораторні заняття); 

ФО1 – екзамен (тестові 
завдання);
ФО4 – письмовий контроль 
(індивідуальні та тестові 
завдання);
ФО10 – практична робота на 
лабораторних заняттях



МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять)

ПРН 19. 
Здійснювати 
просвітницьку 
діяльність серед 
працівників галузі 
та населення.

Філософія МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування матеріалу для 
доповіді, складання 
реферату); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення реферату)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування); 
ФО4 – письмовий контроль 
(контрольна робота);
ФО8 – реферат

Фізичне виховання МН2 – практичний метод 
(заняття на тренажерах, гра 
у командні спортивні ігри, 
загальні гімнастичні 
вправи); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
тренажери, спортивне 
обладнання)

ФО10 – робота на 
практичних заняттях 

Екологія у 
ветеринарній 
медицині

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали) 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(складання реферату, 
анотування слайдів 
презентації);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення презентації)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(опитування під час 
лабораторних занять);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання); 
ФО7 – студентська 
презентація та виступи на 
наукових заходах;
ФО8 – реферат

Менеджмент здоров’я 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(розрахункові завдання – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування); 
ФО9 – виконання 
розрахункових завдань з 
фахової діяльності 
(лабораторні заняття)

Патологічна 
фізіологія  тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
самостійної роботи, 
анотування слайдів 
презентації);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення презентації)

ФО3 – усний контроль 
(вирішення ситуаційних 
завдань); 
ФО7 – студентська 
презентація

Організація і 
економіка 
ветеринарної справи

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(відвідування установ 
ветмедицини, здійснення 
процедур фахової діяльності 
– лабораторні заняття); 

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних занять); 
ФО4 – письмовий контроль 
(індивідуальні завдання)



МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали)

Українська мова (за 
проф. спрямуванням)

МН1 – словесний метод 
(лекція, пояснення); 
МН2 – практичний метод 
(логічно-стилістичні вправи 
– практичні заняття);  
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації; 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle, 
Web-орієнтовані дидактичні 
матеріали) 

ФО4 – письмовий контроль 
(виконання завдань 
практичних занять)

ПРН 20. Володіти 
спеціалізованими 
програмними 
засобами для 
виконання 
професійних 
завдань.

Інформаційні 
технології

МН1 – словесний метод 
(лекція); 
МН2 – практичний метод 
(розрахункові та графічні 
роботи з використанням 
Microsoft Office – 
лабораторні заняття); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
практичних занять);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, Web-
орієнтовані інформаційні 
системи), комп’ютерні 
засоби навчання (система 
Moodle);
МН6 – розв’язання фахових 
задач за допомогою 
комп’ютерних технологій 
(самостійна робота)

ФО4 – письмовий контроль 
(індивідуальні контрольні 
роботи, тестові завдання);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО9 – фахові задачі на базі 
комп’ютерних технологій

Фізичне виховання МН2 – практичний метод 
(заняття на тренажерах, гра 
у командні спортивні ігри, 
загальні гімнастичні 
вправи); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
тренажери, спортивне 
обладнання)

ФО5 – залік (тести з 
фізичної підготовки та 
технічних навиків у певному 
виді фізичної 
активності)

Методологія наукових 
досліджень у 
ветеринарній 
медицині

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(розрахункові та графічні 
роботи – лабораторні 
заняття); 
МН5 – відеометод 
(комп’ютерні засоби 
навчання – лабораторні 
заняття)

ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування під 
час лекцій і лабораторних 
занять);
ФО9 – розрахункові та 
графічні роботи 
(лабораторні заняття)

ПРН 21. 
Формулювати 
висновки щодо 
експлуатації та 
лікування тварин 
різних класів і 
видів, 
профілактики їх 
заразних та 
незаразних хвороб.

Акушерство, 
гінекологія і 
біотехнологія 
відтворення

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами та моделями – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали; 

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові та ситуаційні 
завдання) 
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);



метод демонстрацій – 
реальні об’єкти та моделі);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО10 – робота з реальними 
об’єктами та моделями 
(лабораторні заняття)

Паразитологія та 
інвазійні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
конспектування тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(співбесіда за матеріалами 
конспекту із самостійної 
роботи);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)

Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять і тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення робочого 
зошиту)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(вирішення ситуаційних 
завдань, рольова 
епізоотична гра);
ФО4 – письмовий контроль 
(індивідуальні контрольні 
роботи);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО8 – робочий зошит із 
самостійної роботи;
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами (лабораторні 
заняття)

Навчальна практика 
Акушерство, 
гінекологія і 
біотехнологія
відтворення

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики

Навчальна практика 
Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики

Переддипломна 
практика

МН1 – словесний метод 
(консультація);
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(складання звіту);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення звіту)

ФО6 – захист матеріалів 
практики (відповіді на 
запитання);
ФО8 – звіт практики

Кваліфікаційна робота МН1 – словесний метод ФО6 – захист 



(консультація); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
підготовка власних 
фотоматеріалів, рисунків);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання розділів 
кваліфікаційної роботи, 
анотування слайдів 
презентації);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення доповіді, 
презентації);
МН8 – написання 
кваліфікаційної роботи

кваліфікаційної роботи 
(матеріали роботи, доповідь, 
презентація, відповіді на 
запитання)

Курсова робота 
Паразитологія та 
інвазійні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

Курсова робота 
Акушерство, 
гінекологія і 
біотехнологія 
відтворення

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

Курсова робота 
Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

Курсова робота 
Внутрішні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(консультація);
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

Внутрішні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
конспектування тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(вирішення ситуаційних 
завдань, співбесіда за 
матеріалами конспекту із 
самостійної роботи);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)



комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ПРН 22. Здатність 
формувати 
комунікаційні 
стратегії 
діяльності при 
виникненні нових 
проблем та 
викликів у галузі.

Українська мова (за 
проф. спрямуванням)

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
самостійної роботи); 
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації; 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle, 
Web-орієнтовані дидактичні 
матеріали); 
МН6 – самостійна робота 
(підготовка програмних 
завдань)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(опитування на теми 
самостійної роботи)

Іноземна мова (за 
проф. спрямуванням)

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(підготовка до практичних 
занять і виконання 
самостійної роботи) 
МН6 – самостійна робота 
(письмові завдання)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(робота під час практичних 
занять); 
ФО4 – письмовий контроль 
(контрольні роботи, 
завдання самостійної 
роботи)

Інформаційні 
технології

МН1 – словесний метод 
(лекція); 
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, Web-
орієнтовані інформаційні 
системи), комп’ютерні 
засоби навчання (система 
Moodle);
МН6 – розв’язання фахових 
задач за допомогою 
комп’ютерних технологій 
(самостійна робота)

ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО9 – фахові задачі на базі 
комп’ютерних технологій

Менеджмент здоров’я 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(розрахункові завдання – 
лабораторні заняття); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО9 – розрахункові 
завдання з тем фахової 
діяльності (лабораторні 
заняття)

Професійна етика та 
благополуччя тварин

МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
анотування слайдів 
презентації);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення презентації)

ФО3 – усний контроль 
(вирішення ситуаційних 
завдань);
ФО7 – студентська 
презентація

ПРН 10. 
Пропонувати та 
використовувати 
доцільні інноваційні 
методи і підходи 
вирішення 
проблемних 
ситуацій 

Філософія МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування матеріалу для 
доповіді, складання 
реферату); 
МН6 – самостійна робота 

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування, 
доповіді); 
ФО8 – реферат



професійного 
походження.

(оформлення реферату)
Інформаційні 
технології

МН1 – словесний метод 
(лекція); 
МН2 – практичний метод 
(розрахункові роботи з 
використанням 
комп’ютерних технологій – 
практичні заняття); 
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, Web-
орієнтовані інформаційні 
системи), комп’ютерні 
засоби навчання (система 
Moodle)

ФО4 – письмовий контроль 
(індивідуальні контрольні 
роботи, тестові завдання);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)

Біотехнологія у 
ветеринарній 
медицині

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних – 
обговорення, дискусії);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)

Генетика та Основи 
розведення

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами/ моделями – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
фахові інструменти, моделі);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних робіт);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеофільми), комп’ютерні 
засоби навчання (система 
Moodle)

ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування на 
лабораторних заняттях);
ФО4 – письмовий контроль 
(оформлення лабораторної 
роботи, тестовий контроль); 
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)

Патологічна анатомія 
та судова ветеринарія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
анотування матеріалів для 
опису препаратів);
МН 6 – самостійна робота 
(патоморфологічна оцінка 
препаратів)

ФО3 – усний контроль 
(захист індивідуальних 
завдань із самостійної 
роботи – патоморфологічна 
оцінка препаратів);
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами (лабораторні 
заняття)

Паразитологія та 
інвазійні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування, 
співбесіда за матеріалами 
конспекту із самостійної 
роботи)

Методологія наукових 
досліджень у 
ветеринарній 
медицині

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(розрахункові та графічні 
роботи – лабораторні 
рооти); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 

ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування під 
час лекцій і лабораторних 
занять);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО8 – конспект із 
самостійної роботи; ФО9 – 
розрахункові та графічні 



лабораторних занять, 
конспектування тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (лабораторні 
заняття, система Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення конспекту)

роботи (лабораторні 
заняття)

Навчальна практика 
Анатомія свійських 
тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики.

Навчальна практика 
Ветеринарна 
мікробіологія та 
імунологія

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Оперативна хірургія, 
топографічна 
анатомія

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій, метод 
демонстрацій – реальні 
об’єкти);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики

Кваліфікаційна робота МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання розділів 
кваліфікаційної роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення доповіді);
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів 
(проведення власних 
досліджень);
МН8 – написання 
кваліфікаційної роботи

ФО6 – захист 
кваліфікаційної роботи 
(матеріали роботи, доповідь, 
відповіді на запитання)

ПРН 09. 
Здійснювати 
моніторинг щодо 
біологічного 
забруднення 
довкілля відходами 
тваринництва, 
матеріалами та 
засобами 
ветеринарного 
призначення. 

Гігієна тварин МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами, приладами – 
лабораторні заняття); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
складання реферату, 
анотування слайдів 
презентації); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення презентації)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(тематичні співбесіди з 
опитуванням під час 
лабораторних занять);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО7 – студентська 
презентація;
ФО8 – реферат;
ФО10 – дослідження 
реальних об’єктів 
(лабораторні заняття)



Ветеринарна 
вірусологія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО3 – усний контроль 
(опитування під час 
лабораторних);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові та ситуаційні 
завдання); 
ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль)

Акушерство, 
гінекологія і 
біотехнологія 
відтворення

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН2 – практичний метод 
(робота з моделями – 
лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали; 
метод демонстрацій – 
моделі);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби ─ 
лекційні презентації, 
відеоматеріали)

ФО4 – письмовий контроль 
(ситуаційні завдання) 
ФО10 – робота з моделями 
(лабораторні заняття)

Паразитологія та 
інвазійні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали, 
атласи; метод демонстрацій 
– колекція музейних 
препаратів, реальні об’єкти);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять)

ФО10 – робота з реальними 
об’єктами (лабораторні 
заняття)

Ветеринарно-
санітарна експертиза

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(тематичне обговорення під 
час лабораторних занять); 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання)

Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, 
співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали)

ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування під 
час лабораторних, 
вирішення ситуаційних 
завдань)

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – таблиці, 
плакати; метод 

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час практичних занять); 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання)



демонстрацій – засоби 
індивідуального захисту); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
практичних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації)

ПРН 16. Знати 
принципи та 
методи 
маркетингу і 
менеджменту 
ветеринарних 
засобів і послуг у 
ветеринарній 
медицині.

Менеджмент здоров’я 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(розрахункові завдання – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять і тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення 
індивідуальних завдань)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО8 – індивідуальні 
завдання самостійної 
роботи; 
ФО9 – виконання 
розрахункових завдань з 
тем фахової діяльності 
(лабораторні заняття)

Ветеринарна 
фармакологія і 
токсикологія

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, 
співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами та моделями – 
лабораторні заняття); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування під 
час лекцій і лабораторних; 
вирішення ситуаційних 
завдань); 
ФО4 – письмовий контроль 
(індивідуальні контрольні 
роботи); 
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)

Оперативна хірургія, 
топографічна 
анатомія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних – 
обговорення, дискусії); 
ФО4 – письмовий контроль 
(ситуаційні завдання)

ПРН 07. 
Формулювати 
висновки щодо 
ефективності 
обраних методів і 
засобів утримання 
та годівлі, 
виробничих і 
технологічних 
процесів на 
підприємствах з 
утримання чи 
розведення тварин.      

Генетика та Основи 
розведення

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами/ моделями – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
фахові інструменти, моделі);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних робіт, 
підготовка до виконання 
завдань самостійної 
роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 

ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування на 
лабораторних заняттях, 
співбесіда за ситуаційними 
завданнями самостійної 
роботи); 
ФО4 – письмовий контроль 
(оформлення лабораторної 
роботи, тестовий контроль, 
індивідуальні контрольні 
роботи); 
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)



відеофільми), комп’ютерні 
засоби навчання (система 
Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

Годівля тварин МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з тваринами – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти/тварини); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, тем 
самостійної роботи, 
складання реферату, 
анотування слайдів 
презентації);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle, 
фахові програми);
МН6 – самостійна робота 
(розрахунок раціону тварин, 
оформлення презентації)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних занять); 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання, 
індивідуальні контрольні 
роботи);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО7 – студентська 
презентація;
ФО8 – реферат;
ФО9 – розрахункова робота 
(раціон тварин);
ФО10 – робота з тваринами 
(лабораторні заняття)

Гігієна тварин МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
складання реферату, 
анотування слайдів 
презентації); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення презентації)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(тематичні співбесіди з 
опитуванням під час 
лабораторних занять);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО7 – студентська 
презентація;
ФО8 – реферат;
ФО10 – дослідження 
реальних об’єктів 
(лабораторні заняття)

Професійна етика та 
благополуччя тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти/тварини 
мультіферми)
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
анотування слайдів 
презентації)
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення презентації)

ФО3 – усний контроль 
(опитування під час 
лабораторних, вирішення 
ситуаційних завдань);
ФО4 – письмовий контроль 
(відповіді на практичні та 
тестові питання);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО7 – студентська 
презентація;
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами (лабораторні 
заняття)

Клінічна біохімія МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних занять)



Організація і 
економіка 
ветеринарної справи

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(відвідування установ 
ветмедицини, здійснення 
процедур фахової діяльності 
– лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних занять); 
ФО4 – письмовий контроль 
(індивідуальні завдання); 
ФО10 – практична робота на 
лабораторних заняттях

Навчальна практика 
Годівля тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій, метод 
демонстрацій – моделі, 
реальні об’єкти)
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики

Навчальна практика 
Гігієна тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій, метод 
демонстрацій – моделі, 
реальні об’єкти)
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Навчальна практика 
Основи розведення 
тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій, метод 
демонстрацій – моделі, 
реальні об’єкти)
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики

Виробнича практика МН1 – словесний метод 
(консультація);
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника, 
доповіді, презентації)

ФО6 – захист щоденника 
практики (матеріали 
щоденника, доповідь, 
презентація результатів, 
відповіді на запитання); 
відгук керівників практики

Переддипломна 
практика

МН1 – словесний метод 
(консультація);
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника, складання 
звіту);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника, 

ФО6 – захист матеріалів 
практики (щоденник, 
відповіді на запитання);
ФО8 – звіт практики



звіту)
ПРН 01. Знати і 
грамотно 
використовувати 
термінологію 
ветеринарної 
медицини.

Українська мова (за 
проф. спрямуванням)

МН1 – словесний метод 
(лекція, пояснення, 
співбесіда);
МН2 – практичний метод 
(логічно-стилістичні вправи 
– практичні заняття);  
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – таблиці, 
плакати); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
самостійної роботи); 
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(підготовка програмних 
завдань)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(опитування з тем 
самостійної роботи); 
ФО4 – письмовий контроль 
(контрольна робота, 
виконання завдань 
практичних занять)

Латинська мова 
(термінологія)

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
наочний матеріал);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(підготовка до практичних 
занять і виконання 
самостійної роботи) 
МН5 – комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)
МН6 – самостійна робота 
(письмові завдання)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(робота під час практичних 
занять, опитування на теми 
самостійної роботи); 
ФО4 – письмовий контроль 
(контрольна робота)

Іноземна мова (за 
проф. спрямуванням)

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(підготовка до практичних 
занять) 

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(робота під час практичних 
занять); 
ФО4 – письмовий контроль 
(контрольні роботи)

Неорганічна та 
органічна хімія

МН1 – словесний метод 
(лекція); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань звіту 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення звіту)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних занять); 
ФО8 – захист звіту з тем 
самостійної роботи

Біохімія тварин з 
основами фізичної і 
колоїдної хімії

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій –  
тематичні фотоматеріали; 
метод демонстрацій – 
реальні об’єкти, 
біоматеріали);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять та звіту 
з самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних занять – 
обговорення). 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання); 
ФО8 – звіт із самостійної 
роботи



МН6 – самостійна робота 
(оформлення звіту)

Анатомія свійських 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція); 
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
самостійної роботи)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування по 
темам лабораторних та 
самостійних робіт); 
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)

Цитологія, гістологія, 
ембріологія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали, 
атласи; метод демонстрацій 
– муляжі); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
анотування матеріалів 
робочого альбому);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування під 
час лекцій і лабораторних 
занять); 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання, 
індивідуальні контрольні 
роботи);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами, гістопрепаратами 
(заповнення робочого 
альбому – лабораторні 
заняття)

Фізіологія тварин МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали, 
атласи; метод демонстрацій 
– муляжі); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
анотування матеріалів 
робочого альбому);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)
МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
конспектування тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування під 
час лекцій і лабораторних 
занять); 
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО8 – конспект із 
самостійної роботи

Ветеринарна 
мікробіологія та 
імунологія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали; 
метод демонстрацій – 

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(термінологічний контроль, 
дискусія на лекціях, 
лабораторних заняттях);



робота з моделями); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
контрольних робіт);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення робочого 
зошиту)

ФО4 – письмовий контроль 
(індивідуальні контрольні 
роботи);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)
ФО8 – робочий зошит із 
самостійної роботи

Ветеринарна 
вірусологія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали; 
метод демонстрацій – 
робота з моделями); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять)
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle); 
МН6 – самостійна робота 
(підготовка до розв’язання 
тестових та ситуаційних 
завдань)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(опитування під час 
лабораторних занять – 
термінологічний контроль);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові та ситуаційні 
завдання)

Патологічна 
фізіологія  тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лекцій і лабораторних 
занять, вирішення 
ситуаційних завдань)

Патологічна анатомія 
та судова ветеринарія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
анотування матеріалів для 
опису препаратів);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН 6 – самостійна робота 
(опис препаратів)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування, 
захист індивідуальних 
завдань із самостійної 
роботи – патоморфологічна 
оцінка препаратів);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)

Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія); 
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування під 
час лабораторних занять);
ФО4 – письмовий контроль 



навчання (система Moodle);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять і 
контрольних робіт)

(індивідуальні контрольні 
роботи);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)

Навчальна практика 
Анатомія свійських 
тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – атласи, 
плакати; метод 
демонстрацій – моделі, 
реальні об’єкти)
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики;
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами та моделями

Виробнича практика МН1 – словесний метод 
(консультація);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника, анотування 
слайдів презентації);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника, 
доповіді, презентації)

ФО6 – захист щоденника 
практики (матеріали 
щоденника, доповідь, 
презентація результатів, 
відповіді на запитання)

Переддипломна 
практика

МН1 – словесний метод 
(консультація);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника, складання звіту, 
анотування слайдів 
презентації);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника, 
звіту, доповіді, презентації)

ФО6 – захист матеріалів 
практики (щоденник, 
доповідь, презентація 
результатів, відповіді на 
запитання);
ФО8 – звіт практики

Кваліфікаційна робота МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання розділів 
кваліфікаційної роботи, 
анотування слайдів 
презентації);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення доповіді, 
презентації);
МН8 – написання 
кваліфікаційної роботи

ФО6 – захист 
кваліфікаційної роботи 
(матеріали роботи, доповідь, 
презентація, відповіді на 
запитання)

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – таблиці, 
плакати; метод 
демонстрацій – наочний 
матеріал, засоби 
індивідуального захисту); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
практичних занять і 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення робочого 
зошиту)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час практичних занять, 
вирішення ситуаційних 
завдань); 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО8 – робочий зошит із 
самостійної роботи



ПРН 02. 
Використовувати 
інформацію із 
вітчизняних та 
іноземних джерел 
для розроблення 
діагностичних, 
лікувальних і 
підприємницьких 
стратегій. 

Іноземна мова (за 
проф. спрямуванням)

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(підготовка до практичних 
занять і виконання 
самостійної роботи);
МН6 – самостійна робота 
(письмові завдання)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(робота під час практичних 
занять);
ФО4 – письмовий контроль 
(завдання самостійної 
роботи)

Цитологія, гістологія, 
ембріологія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – атласи);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
анотування матеріалів 
робочого альбому);
МН5 – комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО3 – усний контроль 
(захист самостійної роботи – 
визначення та ідентифікація 
гістопрепаратів); 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання, 
індивідуальні контрольні 
роботи);
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами, гістопрепаратами 
(заповнення робочого 
альбому – лабораторні 
заняття)

Клінічна біохімія МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
складання реферату, 
анотування слайдів 
презентації); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення презентації)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних занять);
ФО7 – студентська 
презентація;
ФО8 – реферат

Загальна та 
спеціальна хірургія

МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(підготовка до лабораторних 
занять, конспектування тем 
самостійної роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення тематичного 
опорного конспекту)

ФО3 – усний контроль 
(вирішення ситуаційних 
завдань, захист тематичного 
опорного конспекту 
самостійної роботи)

Методологія наукових 
досліджень у 
ветеринарній 
медицині

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
конспектування питань 
самостійної роботи)

ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування під 
час лекцій і лабораторних 
занять);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО8 – конспект із 
самостійної роботи

Кваліфікаційна робота МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання розділів 
кваліфікаційної роботи, 
анотування слайдів 
презентації);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення презентації);
МН8 – написання 
кваліфікаційної роботи

ФО6 – захист 
кваліфікаційної роботи 
(матеріали роботи)

ПРН 03. Визначати 
суть фізико-
хімічних і 
біологічних 
процесів, які 
відбуваються в 
організмі тварин у 
нормі та за 
патології. 

Фізіологія тварин МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами та моделями – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – моделі);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування під 
час лекцій і лабораторних 
занять, співбесіда за 
матеріалами конспекту із 
самостійної роботи); 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО5 – залік (тестовий 



лабораторних занять, 
конспектування тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення конспекту)

контроль);
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами та моделями 
(лабораторні заняття)

Ветеринарна 
мікробіологія та 
імунологія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації);
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали; 
метод демонстрацій – 
реальні об’єкти та моделі)
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, тем 
самостійної роботи)

ФО3 – усний контроль 
(опитування під час 
лабораторних та лекцій; 
вирішення ситуаційних 
завдань)
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами та моделями 
(лабораторні заняття);
ФО4 – письмовий контроль 
(індивідуальні контрольні 
роботи)

Ветеринарна 
вірусологія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами для 
вірусологічних досліджень – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали; 
метод демонстрацій – 
моделі);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(опитування під час 
лабораторних; обговорення 
методик роботи з 
реальними об’єктами); 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові та ситуаційні 
завдання, індивідуальні 
контрольні роботи);
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами (лабораторні 
заняття)

Патологічна 
фізіологія  тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(досліди з тваринами – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
анотування слайдів 
презентації);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення презентації)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лекцій і лабораторних 
занять, вирішення 
ситуаційних завдань); 
ФО4 – письмовий контроль 
(індивідуальні контрольні 
роботи);
ФО7 – студентська 
презентація;
ФО10 – робота з тваринами 
(лабораторні заняття)

Біотехнологія у 
ветеринарній 
медицині

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних – 



МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій –
моделі, реальні об’єкти);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

обговорення, захист 
самостійної роботи);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання) 
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)

Оперативна хірургія, 
топографічна 
анатомія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали; 
метод демонстрацій – 
моделі, реальні об’єкти)
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних – 
обговорення. дискусії); 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання).

Клінічна діагностика 
хвороб тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з тваринами, 
біологічним матеріалом, 
реактивами – лабораторні 
заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
фахові прилади та 
інструменти);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування методик 
лабораторних робіт);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних занять, 
вирішення ситуаційних 
завдань); 
ФО10 – робота з тваринами, 
біологічним матеріалом, 
реактивами (лабораторні 
заняття)

Клінічна біохімія МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
складання реферату, 
анотування слайдів 
презентації); 
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення презентації)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних занять);
ФО4 – письмовий контроль 
(контрольні роботи);
ФО5 – залік (тестові 
питання);
ФО7 – студентська 
презентація;
ФО8 – реферат;
ФО10 – робота з біологічним 
матеріалом, реактивами 
(лабораторні заняття)

Патологічна анатомія МН1 – словесний метод ФО1 – екзамен (тестовий 



та судова ветеринарія (лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
анотування матеріалів для 
опису препаратів);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН 6 – самостійна робота 
(опис препаратів)

контроль);
ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування, 
захист індивідуальних 
завдань із самостійної 
роботи – патоморфологічна 
оцінка препаратів);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами (лабораторні 
заняття)

Ветеринарно-
санітарна експертиза

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування методик і питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(тематичне обговорення під 
час лабораторних занять); 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання); 
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)

Загальна та 
спеціальна хірургія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали; 
метод демонстрацій – 
моделі);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
конспектування тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби ─ 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН 6 – самостійна робота 
(оформлення тематичного 
опорного конспекту)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних – 
обговорення, дискусії, 
захист тематичного 
опорного конспекту 
самостійної роботи);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)

Цитологія, гістологія, 
ембріологія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали, 
атласи; метод демонстрацій 
– муляжі); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
анотування матеріалів 
робочого альбому);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування під 
час лекцій і лабораторних 
занять, захист самостійної 
роботи – визначення та 
ідентифікація 
гістопрепаратів); 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання, 
індивідуальні контрольні 
роботи);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами, гістопрепаратами 
(заповнення робочого 
альбому – лабораторні 
заняття)



Внутрішні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль)
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування, 
вирішення ситуаційних 
завдань);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)

Навчальна практика 
Клінічна діагностика 
хвороб тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти)
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики;
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами

Навчальна практика 
Ветеринарна 
вірусологія

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
моделі, реальні об’єкти)
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики;
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами та моделями

Навчальна практика 
Патологічна анатомія

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
моделі, реальні об’єкти)
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами та 
моделями

Курсова робота 
Загальна та 
спеціальна хірургія

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

Курсова робота 
Патологічна анатомія 
та судова ветеринарія

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

Навчальна практика 
Анатомія свійських 

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 



тварин МН2 – практичний метод; 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – атласи, 
плакати; метод 
демонстрацій – моделі, 
реальні об’єкти);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

практики;
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами та моделями

Анатомія свійських 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція)
МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття – 
робота з реальним 
біологічним матеріалом); 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти та моделі); 
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
презентації для 
лекцій/лабораторних), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle); 
МН6 – самостійна робота 
(виготовлення анатомічного 
препарату)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування по 
темам лабораторних та 
самостійних робіт, при 
роботі із моделями та 
реальним біологічним 
матеріалом); 
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО9 – анатомічний 
препарат.

Біохімія тварин з 
основами фізичної і 
колоїдної хімії

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН2 – практичний метод 
(робота з біологічним 
матеріалом, реактивами – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали, 
метод демонстрацій – 
реальні об’єкти, прилади);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування методик 
лабораторних робіт, 
антотування питань звіту з 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби ─ 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення звіту)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних – 
обговорення). 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання, 
індивідуальна контрольна 
робота); 
ФО8 – звіт із самостійної 
роботи;
ФО10 – робота з біологічним 
матеріалом, реактивами 
(лабораторні заняття);
ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль)

Біофізика МН1 – словесний метод 
(лекція); 
МН2 – практичний метод 
(робота з приладами та 
пристроями – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – – 
плакати; метод 
демонстрацій – моделі, 
діагностичні пристрої);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування методик 
лабораторних робіт, 
складання реферату, 
анотування питань звіту з 
лабораторних робіт та 
слайдів презентації); 
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 

ФО3 – усний контроль 
(експрес-опитування на 
лекціях та лабораторних 
заняттях); 
ФО4 – письмовий контроль 
(індивідуальна контрольна 
робота); 
ФО7 – студентська 
презентація;
ФО8 – звіт із лабораторних 
робіт; реферат; 
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)



навчання (система Moodle); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення звіту з 
лабораторних робіт, 
презентації)

Неорганічна та 
органічна хімія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття – 
робота з реактивами);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування методик 
лабораторних робіт); 
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних занять); 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО10 – робота з реактивами

ПРН 08. 
Здійснювати 
моніторинг причин 
поширення хвороб 
різної етіології, 
розробляти заходи, 
спрямовані на 
захист населення 
від хвороб, спільних 
для тварин і людей.      

Курсова робота 
Паразитологія та 
інвазійні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

Курсова робота 
Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

Екологія у 
ветеринарній 
медицині

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали, 
стенди; метод демонстрацій 
– колекції музейних 
препаратів);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
складання реферату, 
анотування слайдів 
презентації);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення презентації)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(опитування під час 
лабораторних);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання). 
ФО7 – студентські виступи 
на наукових заходах (захист 
самостійної роботи);
ФО7 – студентська 
презентація;
ФО8 – реферат; 
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами (лабораторні 
заняття)

Внутрішні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(вирішення ситуаційних 
завдань);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)



лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

Менеджмент здоров’я 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(розрахункові завдання – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування); 
ФО9 – розрахункові 
завдання з тем фахової 
діяльності (лабораторні 
заняття)

Паразитологія та 
інвазійні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – стенди, 
плакати; метод 
демонстрацій – колекція 
музейних препаратів, 
реальні об’єкти);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, тем 
самостійної роботи, 
анотування матеріалів 
робочого альбому);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення робочого 
альбому)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО8 – здача робочого 
альбому;
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами (лабораторні 
заняття)

Ветеринарна 
фармакологія і 
токсикологія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування під 
час лекцій і лабораторних); 
ФО4 – письмовий контроль 
(ситуаційні завдання); 
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)

Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, 
співбесіда); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять і тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення робочого 

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування під 
час лекцій і лабораторних 
занять, вирішення 
ситуаційних завдань, 
рольова епізоотична гра);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО8 – робочий зошит із 
самостійної роботи



зошиту)

ПРН 05. 
Установлювати 
зв’язок між 
клінічними 
проявами 
захворювання та 
результатами 
лабораторних 
досліджень. 

Ветеринарна 
мікробіологія та 
імунологія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали; 
метод демонстрацій – 
реальні об’єкти);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
підготовка до контрольних 
робіт);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(опитування під час 
лабораторних та лекцій; 
вирішення ситуаційних 
завдань);
ФО4 – письмовий контроль 
(індивідуальні контрольні 
роботи)

Патологічна 
фізіологія  тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(досліди з тваринами – 
лабораторні заняття); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
анотування слайдів 
презентації);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення презентації)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль із застосуванням 
комп’ютерних засобів); 
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лекцій і лабораторних 
занять, вирішення 
ситуаційних завдань); 
ФО4 – письмовий контроль 
(індивідуальні контрольні 
роботи);
ФО7 – студентська 
презентація;
ФО10 – робота з тваринами 
(лабораторні заняття)

Оперативна хірургія, 
топографічна 
анатомія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами та моделями – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали; 
метод демонстрацій реальні 
об’єкти та моделі);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
анотування слайдів 
презентації);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби ─ 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення презентації)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові та ситуаційні 
завдання);
ФО7 – студентська 
презентація;
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами та моделями 
(лабораторні заняття)

Клінічна діагностика 
хвороб тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з тваринами, 
біологічним матеріалом, 
реактивами – лабораторні 
заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
фахові прилади та 
інструменти);
МН4 – робота з навчально-

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних занять; 
вирішення ситуаційних 
завдань); 
ФО10 – робота з 
тваринами/біологічним 
матеріалом (лабораторні 
заняття)



методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних робіт);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали)

Клінічна біохімія МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реактивами, 
реальними об’єктами – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали; 
метод демонстрацій – 
стенди, плакати); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
складання реферату, 
анотування слайдів 
презентації); 
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення презентації)

ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування під 
час лабораторних занять);
ФО4 – письмовий контроль 
(контрольні роботи);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО7 – студентська 
презентація;
ФО8 – реферат;
ФО10 – робота з біологічним 
матеріалом, реактивами 
(лабораторні заняття)

Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з моделями – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали; 
метод демонстрацій – 
моделі);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
підготовка до контрольних 
робіт);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації)

ФО3 – усний контроль 
(вирішення ситуаційних 
завдань);
ФО4 – письмовий контроль 
(індивідуальні контрольні 
роботи);
ФО10 – робота з моделями 
(лабораторні заняття)

Внутрішні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами/тваринами – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування, 
вирішення ситуаційних 
завдань);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами/тваринами 
(лабораторні заняття)

Навчальна практика 
Ветеринарна 
мікробіологія та 
імунологія

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти);

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами



МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

Навчальна практика 
Клінічна діагностика 
хвороб тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
реальні об’єкти)
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Навчальна практика 
Внутрішні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
моделі, реальні об’єкти)
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Навчальна практика 
Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
моделі, реальні об’єкти);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Курсова робота 
Акушерство, 
гінекологія і 
біотехнологія 
відтворення

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

Курсова робота 
Патологічна анатомія 
та судова ветеринарія

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

Курсова робота 
Внутрішні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)



ПРН 06. 
Розробляти 
карантинні та 
оздоровчі заходи, 
методи терапії, 
профілактики, 
діагностики та 
лікування хвороб 
різної етіології. 

Навчальна практика
Вступ до фаху

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Навчальна практика  
Оперативна хірургія, 
топографічна 
анатомія

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Навчальна практика 
Ветеринарна 
вірусологія

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Навчальна практика 
Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Навчальна практика 
Клінічна діагностика 
хвороб тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Навчальна практика 
Внутрішні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Навчальна практика 
Паразитологія та 
інвазійні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Переддипломна 
практика

МН1 – словесний метод 
(консультація);
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника, складання звіту, 
анотування слайдів 
презентації);

ФО6 – захист матеріалів 
практики (щоденник, 
доповідь, презентація 
результатів, відповіді на 
запитання);
ФО8 – звіт практики



МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника, 
звіту, доповіді, презентації)

Курсова робота 
Паразитологія та 
інвазійні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

Курсова робота 
Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

Курсова робота 
Внутрішні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

Кваліфікаційна робота МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
підготовка власних 
фотоматеріалів, рисунків);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання розділів 
кваліфікаційної роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення доповіді, 
презентації);
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів 
(проведення власних 
досліджень);
МН8 – написання 
кваліфікаційної роботи

ФО6 – захист 
кваліфікаційної роботи 
(матеріали роботи, доповідь, 
презентація, відповіді на 
запитання)

Внутрішні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами/тваринами – 
лабораторні заняття); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
конспектування тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування, 
вирішення ситуаційних 
завдань);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами/тваринами 
(лабораторні заняття)

Епізоотологія та МН1 – словесний метод ФО1 – екзамен (тестовий 



інфекційні хвороби 
тварин

(лекція, дискусія, 
співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з моделями – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали; 
метод демонстрацій – 
моделі);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять і тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення робочого 
зошиту)

контроль);
ФО3 – усний контроль 
(наскрізне опитування під 
час лабораторних занять, 
вирішення ситуаційних 
завдань);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО10 – робота з моделями 
(лабораторні заняття)

Клінічна діагностика 
хвороб тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з тваринами, 
біологічним матеріалом, 
реактивами – лабораторні 
заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
фахові прилади та 
інструменти);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних робіт, 
конспектування тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(вирішення ситуаційних 
завдань; співбесіда за 
матеріалами конспекту із 
самостійної роботи); 
ФО10 – робота з 
тваринами/біологічним 
матеріалом (лабораторні 
заняття)

Паразитологія та 
інвазійні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали, 
атласи, стенди, плакати; 
метод демонстрацій – 
колекція музейних 
препаратів, реальні об’єкти);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
конспектування тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення робочого 
альбому)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування, 
співбесіда за матеріалами 
конспекту із самостійної 
роботи);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО8 – робочий альбом;
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами (лабораторні 
заняття)

ПРН 04. Збирати 
анамнестичні дані 
під час реєстрації 

Фізіологія тварин МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 



та обстеження 
тварин, приймати 
рішення щодо 
вибору ефективних 
методів 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
хвороб тварин. 

(робота з реальними 
об’єктами та моделями – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – моделі);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

(наскрізне опитування під 
час лекцій і лабораторних 
занять); 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами та моделями 
(лабораторні заняття)

Ветеринарна 
мікробіологія та 
імунологія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали; 
метод демонстрацій – 
реальні об’єкти та моделі);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення аналітичного 
звіту, робочого зошиту)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль)
ФО3 – усний контроль 
(опитування під час 
лабораторних та лекцій; 
вирішення ситуаційних 
завдань);
ФО8 – аналітичні звіти, 
робочий зошит з 
самостійної роботи; ФО10 – 
робота з реальними 
об’єктами, моделями 
(лабораторні заняття)

Оперативна хірургія, 
топографічна 
анатомія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами та моделями – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали; 
метод демонстрацій – 
реальні об’єкти та моделі);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
анотування слайдів 
презентації);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення презентації)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові та ситуаційні 
завдання); 
ФО7 – студентська 
презентація;
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами та моделями 
(лабораторні заняття)

Клінічна діагностика 
хвороб тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з тваринами, 
біологічним матеріалом, 
реактивами – лабораторні 
заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод демонстрацій – 
фахові прилади та 
інструменти);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування методик 

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль); 
ФО3 – усний контроль 
(співбесіда за матеріалами 
конспекту із самостійної 
роботи); 
ФО10 – робота з 
тваринами/біологічним 
матеріалом (лабораторні 
заняття)



лабораторних робіт, 
конспектування тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

Паразитологія та 
інвазійні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали, 
атласи, стенди, плакати; 
метод демонстрацій – 
реальні об’єкти);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
конспектування тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення робочого 
альбому)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(співбесіда за матеріалами 
конспекту із самостійної 
роботи);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО8 – робочий альбом; 
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами (лабораторні 
заняття)

Загальна та 
спеціальна хірургія

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда на 
лабораторних заняттях); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами та моделями – 
лабораторні заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали; 
метод демонстрацій – 
реальні об’єкти та моделі);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(вирішення ситуаційних 
завдань). 
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання); 
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами та моделями 
(лабораторні заняття);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль)

Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, 
співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами – лабораторні 
заняття); 
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій – 
тематичні фотоматеріали); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять і тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль);
ФО3 – усний контроль 
(рольова епізоотична гра, 
вирішення ситуаційних 
завдань);
ФО4 – письмовий контроль 
(індивідуальні контрольні 
роботи);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО8 – робочий зошит із 
самостійної роботи; ФО10 – 
робота з реальними 
об’єктами (лабораторні 
заняття)



комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення робочого 
зошиту)

Внутрішні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(лекція, співбесіда); 
МН2 – практичний метод 
(робота з реальними 
об’єктами/тваринами – 
лабораторні заняття); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
лабораторних занять, 
конспектування тем 
самостійної роботи);
МН5 – відеометод 
(мультимедійні засоби – 
лекційні презентації, 
відеоматеріали), 
комп’ютерні засоби 
навчання (система Moodle)

ФО1 – екзамен (тестовий 
контроль із застосуванням 
комп’ютерних засобів);
ФО3 – усний контроль 
(тематичне опитування, 
вирішення ситуаційних 
завдань, співбесіда за 
матеріалами конспекту із 
самостійної роботи);
ФО4 – письмовий контроль 
(тестові завдання);
ФО5 – залік (тестовий 
контроль);
ФО10 – робота з реальними 
об’єктами/тваринами 
(лабораторні заняття)

Навчальна практика 
Ветеринарна 
мікробіологія та 
імунологія

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами та 
моделями

Навчальна практика 
Загальна та 
спеціальна хірургія

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Навчальна практика  
Оперативна хірургія, 
топографічна 
анатомія

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Навчальна практика 
Клінічна діагностика 
хвороб тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Навчальна практика 
Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Навчальна практика 
Внутрішні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – здача щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами



щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

Навчальна практика 
Паразитологія та 
інвазійні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(співбесіда); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника); 
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника)

ФО3 – усний контроль;
ФО6 – захист щоденника 
практики; ФО10 – робота з 
реальними об’єктами

Переддипломна 
практика

МН1 – словесний метод 
(консультація);
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(тезування питань 
щоденника, складання 
звіту);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення щоденника, 
звіту)

ФО6 – захист матеріалів 
практики (щоденник, 
відповіді на запитання);
ФО8 – звіт практики

Курсова робота 
Загальна та 
спеціальна хірургія

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

Курсова робота 
Паразитологія та 
інвазійні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

Курсова робота 
Епізоотологія та 
інфекційні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

Курсова робота 
Внутрішні хвороби 
тварин

МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН2 – практичний метод; 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання відповідних 
розділів курсової роботи);
МН6 – самостійна робота 
(оформлення курсової 
роботи)

ФО9 – курсова робота 
(захист та оцінка матеріалів 
роботи)

Кваліфікаційна робота МН1 – словесний метод 
(консультація); 
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(опрацювання джерел до 
написання розділів 
кваліфікаційної роботи);

ФО6 – захист 
кваліфікаційної роботи 
(матеріали роботи, відповіді 
на запитання)



МН7 – науково-дослідна 
робота студентів 
(проведення власних 
досліджень);
МН8 – написання 
кваліфікаційної роботи

 


