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Гуманна медицина рятує

людину, в ветеринарна –

людство.

С. С. Євсеєнко



Головна мета навчання за спеціальністю

211  «Ветеринарна медицина»

 застосовувати набуті знання, уміння, навички щодо визначення: особливостей змін в
органах і системах організму за різного фізіологічного стану тварини;

 зв'язок між клінічними проявами захворювання та результатами лабораторних
досліджень;

 визначення особливості діяльності лікаря ветеринарної медицини та функціонування
галузевих виробничих структур в сучасних умовах господарювання;

 особливостей збору анамнестичних даних під час реєстрації та обстеження тварин,
знаходити рішення щодо вибору ефективних методів діагностики, лікування та
профілактики хвороб тварин;



- пояснення сутності та динаміки розвитку фізіологічних процесів, які виникають в

організмі тварин під впливом факторів зовнішнього середовища, дії інфекційних агентів,

хірургічних та акушерсько-гінекологічних втручань;

- розуміння сутності процесів виготовлення, зберігання та переробки біологічної

сировини, а також проведення моніторингу щодо поширення хвороб різної етіології та

біологічного забруднення довкілля;

- застосування інноваційних підходів для вирішення проблемних ситуацій професійного

або соціального походження;

- формулювання висновків щодо ефективності обраних методів і засобів утримання,

годівлі, профілактики заразних і незаразних хвороб та лікування тварин, виробничих і

технологічних процесах, запроваджених у підприємствах;

- узагальнення показників економічного розвитку щодо ефективності роботи

ветеринарних підприємств.



ПЕРЕВАГИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Високий попит на спеціалістів

Гідні заробітні плати

Можливість кар’єрного росту

Можливість знайти роботу у будь-якій сфері та
галузі

Можливість відкрити власний ветеринарний
бізнес (практику)



Випускники підготовлені до роботи
 лікарем ветеринарної медицини у сільськогосподарських підприємствах різної форми власності, у

ветеринарних клініках та діагностичних центрах, в державних управліннях та лабораторіях ветеринарної
медицини

 міністерства та відомства України, структурні підрозділи органів державної влади, управління
Держпродспоживслужби та її територіальні органи; регіональна служба

 Збройні сили України, Національна гвардія України,

Національна поліція України (підсобні господарства, розплідники

тварин)

 науково-дослідні установи, випробувальні центри; навчальні заклади

І−ІV рівнів акредитації

 науково-дослідні установи судових експертиз України



Лікар ветеринарної медицини має можливість працювати на потужностях, в організаціях

та установах різної форми власності згідно Національного класифікатора України (ДК

003:2010) та International Standard Classificationof Occupations 2008 (ISCO:2008):

- лікар ветеринарної медицини;

- начальник (заступник) Головного управління Держпродспоживслужби області (міста,

району);

- - головний інспектор державного контролю;

- - головний державний аудитор;

- - молодший науковий співробітник (ветеринарна медицина);

- - науковий співробітник (ветеринарна медицина);

- - асистент;

- - викладач вищого навчального закладу;

- - директор (начальник, інший керівник) підприємства.



Терміни і форми навчання за 

спеціальністю 211 

«Ветеринарна медицина»

ступінь вищої освіти – магістр, 

термін навчання – 6 років (на основі повної загальної 
середньої освіти); 1 рік 4 місяці (на основі ОКР «бакалавр»

ступінь вищої освіти – бакалавр 

термін навчання – 2 роки 10 місяців (на основі

ОКР «молодший спеціаліст»

форма навчання - денна



Веселе студентське життя



Веселе студентське життя



Веселе студентське життя



ДОЗВІЛЛЯ НАШИХ СТУДЕНТІВ



ДОЗВІЛЛЯ НАШИХ СТУДЕНТІВ



Робота з іноземними студентами

Інтернаціональна загальна кураторська
година (Україна-Марокко)



ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ



СПОРТИВНЕ ДОЗВІЛЛЯ



НАШІ СТУДЕНТИ-ВОЛОНТЕРИ



Ми завжди раді Вас бачити 
у стінах нашого 
університету! 
Двері факультету 
ветеринарної медицини та 
біотехнологій відкриті 
щодня!!! 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ:

65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13.

Довідки за телефонами: 785-10-43, 722-27-28, hppt://osau.edu.ua


