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2.  Данчук Олексій Володимирович - проректор з наукової роботи та 

міжнародних зв’язків, доктор ветеринарних наук, доцент. 

3.  Коваленко Олена Анатоліївна - проректор з науково-педагогічної та 
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патологічної анатомії та патофізіології, кандидат ветеринарних наук, 
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