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РОЗКЛАД РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ 

спеціальності  211 «Ветеринарна медицина »  
4 курс (бакалавр) денна форма навчання (термін навчання 3 роки 10 місяців) 

3 курс (за скороченим терміном навчання) бакалавр (денна форма навчання) (термін навчання 2 роки 10 місяців) 

Консультації з дисципліни, що входить до 

кваліфікаційних іспитів 
Склад ЕК,  дата проведення іспитів 

Кваліфікаційні іспити  

Назва 

дисципліни 

Прізвище та 

ініціали 

консультанта 

Дата, час 

проведен

ня, 

аудиторія 

Кваліфікаційний іспит з незаразної патології 

15.06.2020 р.  – 19.06.2020 р. 

22.06.2020 р.  – 26.06.2020 р. 

початок роботи комісії о 9.00, аудиторія №1 

Практичне 

акушерство, 

гінекологія та 

штучне 

осіменіння 

тварин 

Розум Є. Є. 

10.06.2020 

о  1000, 

ауд. 1 

Голова: 

Богатко Леонід Мечиславович, кандидат ветеринарних наук, 

доцент кафедри терапії і клінічної діагностики Білоцерківського 

національного аграрного університету. 

Члени комісії: 

1. Телятніков Андрій Володимирович – доктор ветеринарних 

наук, професор кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних 

тварин; 

2. Коренєва Жанна Борисівна – кандидат ветеринарних наук, 

доцент кафедри нормальної і патологічної анатомії та 

патофізіології; 

3. Савченко Валентина Іванівна – кандидат ветеринарних наук, 

доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи; 

4. Тодоров Микола Іванович – кандидат ветеринарних наук, 

доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин і клінічної 

діагностики. 

Секретар ЕК – Писарська Вікторія Вікторівна, старший 

лаборант кафедри фізіології, біохімії та мікробіології. 

 

Внутрішні 

хвороби тварин 
Тодоров М. І. 

10.06.2020 

о  1100, 

ауд. 1 

Паразитологія 

та інвазійні 

хвороби 

Чорний В. А. 

11.06.2020 

о  1000, 

ауд. 1 

Хірургія Телятніков А. В. 

11.06.2020 

о  1100, 

ауд. 1 

Ветеринарно-

санітарна 

експертиза 

Розум Є. Ю. 

12.06.2020 

о  1000, 

ауд. 2 

Кваліфікаційний іспит з заразної патології 

15.06.2020 р.  – 19.06.2020 р. 

22.06.2020 р.  – 26.06.2020 р. 

початок роботи комісії о 9.00, аудиторія №2 

Епізоотологія 

та інфекційні 

хвороби 

Панікар І. І. 

12.06.2020 

о  1100, 

ауд. 2 

Голова: 

Гарнаженко Юлія Анатоліївна, кандидат ветеринарних наук, 

лікар ветеринарної медицини, завідувач відділу організації 

моніторингових досліджень, реєстрації зразків та оформлення 

документів Одеської регіональної державної лабораторії Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів.  

Члени комісії: 

1. Панікар Ігор Ігорович – доктор ветеринарних наук, професор 

кафедри епізоотології та паразитології; 

2. Решетніченко Олександр Петрович – доктор 

сільськогосподарських наук, професор кафедри ветеринарної 

гігієни, санітарії і експертизи; 

3. Скрипка Марина Вікторівна – доктор ветеринарних наук, 

професор кафедри нормальної і патологічної анатомії та 

патофізіології; 

4. Попова Ірина Михайлівна – кандидат ветеринарних наук, 

асистент кафедри епізоотології та паразитології. 

Секретар ЕК – Горобей Світлана Павлівна, лікар ветеринарної 

медицини кафедри епізоотології та паразитології. 

 

Патологічна 

анатомія та 

розтин 

Скрипка М. В. 

12.06.2020 

о  1200, 

ауд. 2 

Декан факультету 

_____________ О. С. Ушаков  

В.о.керівника навчально- методичного відділу 

_________Ю.А.Соколова 
 

 


