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ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

03041, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 16, навчальний корпус №  12, 
тел.: (044)-527-89-98; (044) 527-82-31;
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Запрошуємо на навчання у 2022 році!!!
Шановні колеги!

Просимо Вас розмістити інформацію щодо можливості вступу 
випускників Вашої школи на факультет ветеринарної медицини 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 
(НУБіП України) для здобуття освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 
211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза» на основі повної загальної середньої освіти.

Факультет ветеринарної медицини НУБіП України є одним із провідних 
центрів підготовки фахівців галузі знань «Ветеринарна медицина» в Україні та 
Європі. Під час підготовки здобувані вищої освіти оволодівають сучасними 
методами досліджень стану здоров’я тварин та надання їм допомоги, 
профілактики хвороб заразної і незаразної етіології, оцінювання якості та 
безпечності харчової продукції, кормів тощо. За понад столітню історію 
факультету ветеринарної медицини підготовлено тисячі висококваліфікованих, 
конкурентоспроможних лікарів ветеринарної медицини, які успішно працюють 
у всіх ланках галузі як в Україні, так і за її межами.

Що потрібно для вступу до університету на основі повної загальної 
середньої освіти для здобуття ОС «Магістр» спеціальності
211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза»:

Спеціальність 
(Освітня програма)

Перелік конкурсних предметів за 
держзамовленням та за кошти фізичних та 

юридичних осіб

211 Ветеринарна 
медицина

1 Українська мова
2 Біологія або хімія
3 Математика або фізика

212 Ветеринарна гігієна, 
санітарія та експертиза

1 Українська мова
2 Біологія або хімія
3 Математика або фізика



Терміни прийому заяв і документів, та зарахування на навчання для 
здобуття освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна 
медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» на основі 
повної загальної середньої освіти:

Етапи вступної кампанії Строки проведення

Початок прийому заяв та документів з 09°° години 
14 липня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів о 1800 годині 
22 липня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників рекомендованих до 
зарахування

не пізніше 
2 7 липня 2022року

Виконання вимог до зарахування особами 
рекомендованими до зарахування

до 1800 години 
04 серпня 2022 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням 
05 серпня 2022 року; 

за кошти фізичних та 
юридичних осіб  -  06 серпня та 

17 серпня 2022 року

Переведення на вакантні місця за 
державним замовленням

не пізніше 19 серпня 2021 рок

Адреса приймальної комісії університету:
03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19 
Навчальний корпус №1, (кімната № 12). 
Тел.: (044) 258-42-63; (044) 527-83-08. 
е-шаіі: У5Іир@пиЬір.есіи.иа або 
бекапаі уеПпесі 1 @пиЬір.ес1и.иа 
Графік роботи приймальної комісії: 
Понеділок — п’ятниця 900 -  1700 год.
Обідня перерва ІЗ00 — 1400 год.
Субота, неділя -  вихідні дні.

Сподіваємося на Вашу співпрацю. 

З повагою,

декан факультету 
ветеринарної медицині 
академік НААН У краї! Микола ЦВІЛІХОВСЬКИЙ



ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ

ЦВІЛІХОВСЬКИЙ 
Микола Іванович
Заслужений діяч науки і 
техніки України, Лауреат 
Державної премії України 
в галузі науки і техніки, 
академік НААН України, 
доктор біологічних наук, 
професор

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 1 ОСВІТНІ СТУПЕНІ
211 «Ветеринарна медицина»
> освітній ступінь «Магістр» (6 років, денна форма 
навчання), на базі повної загальної середньої освіти;
> освітній ступінь 
«Магістр» (5 років, 
денна форма навчання), 
на базі ОКР «Молодший 
спеціаліст»
> освітній ступінь 
«Магістр» (1,5 року, 
денна форма навчання), 
на базі освітнього ступеня «Бакалавр»
212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і

експертиза»
> освітній ступінь 

і «Магістр» (6 років, денна
форма навчання), на базі 
повної загальної

1 середньої ОСВІТИ

З 1-го вересня 2017 р. 
введено в дію нові навчальні плани, що адаптовані 
до навчального процесу кращих Європейських 
університетів, вимог Міжнародного епізоотичного 
бюро (МЕБ) і передбачають підготовку фахівців 
ветеринарної медицини га ветеринарної гігієни, 
санітарії і експертизи за освітнім ступенем 
«Магістр» на базі повної середньої освіти

(випускники середніх загальноосвітніх шкіл, 
технікумів і коледжів)

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ
> підготовка висококваліфікованих, конкуренто
спроможних лікарів ветеринарної медицини за 
світовими стандартами
> розробка та впровадження в практику 
інноваційних методів діагностики і профілактики 
хвороб та лікування тварин
> професійне управління здоров'ям тварин та 
якістю і безпекою 
продукції
тваринництва в період 
її виробництва,
транспортування, 
переробки, зберігання 
і реалізації

СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ 
Кафедри

> акушерства, гінекології та біотехнології відтворення
тварин;

>  анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад.
В.Г. Касьяненка;

>  біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого;
>  ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька;
>  епізоотології, мікробіології і вірусології;
>  терапії і клінічної діагностики;
>  фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії;
>  хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка;

НДІ здоров’я тварин
Навчально-науково-виробничі підрозділи:

>  НВ Клінічний центр «Ветмедсервіс» із 
вузькоспеціалізованими кабінетами і лабораторіями:

- Сонографії тварин
- Ендоскопії тварин
- Ренгендіагностики
- Банк крові тварин;
- Дієтології і 

альтернативних 
методів навчання у 
ветеринарній медицині

>  Ветеринарно- 
діагностичних 
досліджень

>  Центр репродуктології тварин з банком сперми та 
ембріонів

>  Центр клітинних технологій у ветеринарній медицині
>  Інформаційних технологій у ветеринарній медицині

Історія факультету ветеринарної медицини
починається із сільськогосподарського відділення 
Київського політехнічного інституту (1920 р.). За 
період існування факультету підготовлено понад 20 
тис. лікарів ветеринарної медицини, в т.ч. близько 700 
магістрів ветеринарної медицини для 45 країн Азії, 
Африки, Латинської Америки та Європи, близько 
1200 кандидатів та понад 200 докторів наук. Науково-

педагогічними 
працівниками 
видано понад 
225 підручників, 
620 навчальних 
посібників, 360 
монографій, 11,8 
тис. наукових 
статей, 
отримано

Форми органі іацГі освітнього пронесу на факультеті

більше 560 патентів на винаходи.
На факультеті навчаються майже 1300 студентів за 

спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» та 212 
«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 
освітнього ступеня «Магістр». Науково-педагогічний 
процес забезпечують 112 викладачів, у т.ч. 36 
докторів наук, професорів, з яких 18 академіки і член- 
кореспонденти національних і громадських академій 
наук, 73 кандидати наук, доценти.

Факультет є науково-методичним центром з 
питань ветеринарної освіти в Україні.



На базі факультету 
регулярно проводяться 
засідання Науково- 
методичної комісії 
МОН України • галузі 
знань «Ветеринарна 
медицина», наукові та 
науково-практичні 
конференції, симпозіуми 
міжнародного маштабу.

Базами практичного 
навчання студентів є ; 
ННВ Клінічний центр 
«Ветмедсервіс» 
факультету, 
навчально-дослідні 
господарства НУБіП 
України, Державний 
НДІ з лабораторної 
діагностики та

ветеринарно-санітарної експертизи, тваринницькі 
господарства і клініки ветеринарної медицини різних 
форм власності,
Київський іподром,
Київський
зоологічний парк, 
лабораторії 
ветсанекспертизи 
ринків м. Києва,
НДІ НАН і НААН 
України.

Частина студентів практичну підготовку проходить 
у вищих ветеринарних школах та ветеринарних 
клініках зарубіжних країн, відповідно до заключених 
двохсторонніх угод (Німеччина, Польща, Естонія, 
Хорватія, Австрія, Данія та ін.)

За результатами 
клінічної підготовки та 
практичного навчання 
студенти виконують 
наукові роботи в гуртках 
студентського наукового 
товариства під
керівництвом докторів і 
кандидатів наук.
Результати власних наукових досліджень гуртківці

, зустрічі національного та

доповідають на конференціях, публікують у 
журналах і збірниках наукових праць.

Студенти факультету ветеринарної медицини 
беруть активну «, ш щ т
участь у
культурно- 
виховних
заходах, що "  "  ■ Н і І 9 . «.я
відбуваються в 
університеті:
«Краса НУБіП 
України»,
«Голосіївська весна», «Пісенні баталії», «Школа 
першокурсника», «День Університету», «НУБіП 
запалює зірки», «НУБіП -  найкращий» тощо.

Ринок праці лікарів ветеринарної медицини 
(виробниче спрямування)
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Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

ФАКУЛЬТЕТ
ВЕТЕРИНАРНОЇ

МЕДИЦИНИ

Адреса факультету:
Україна, м. Київ, 
вул. Потєхіна, 16, 

навчальний корпус № 12, 
03041,

Тел.: (044) 527- 82-31, 
527-82-98

Е-шаіІ: Оекапаї Уеїтес1@пиЬір.еди.иа, 
Оекапаї уе1те<31@,пиЬір.ес1и.иа 

Ьпрз://пиЬір,есіи.иа/5ІтсШге/ЇУт 
ЬПр5://\у\у\у.ГасеЬоок.сот/агоирз/44865702 
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