
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 
 
 
. 

 
 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять для здобувачів вищої освіти «Магістр» 1-го року навчання 

(6 років) факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві     
спеціальність : «Ветеринарна медицина »  на ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

Зміни з 13.04.2020р. 

Д
ні

 

Години 1 ГРУПА 
1 підгрупа 2 підгрупа 

П
он

ед
іл

ок
 8.20-9.40 Органічна хімія (Лекція), ауд 62 к.2 (Роговик Л.Й.) 

9.50-11.10 Органічна хімія, ауд. 60к.2  
12.00-13.20 Органічна хімія, ауд. 60к.2 Іноземна мова, 78 г.к 
13.30-14.50 Філософія, 42 к.1 
15.00-16.20 Філософія (Лекція), ауд, 42 к.1 (Колосюк І.А.) 

В
ів

то
ро

к 8.20-9.40  9.50-11.10 Біофізика (Лекція), Акт. з. в/к (Торчук М. В.) 
12.00-13.20 Фізичне виховання 
13.30-14.50 Біофізика, ауд 122 к.6 Основи екології, ауд. 59 г.к. 

С
ер

ед
а 

8.20-9.40  Зоологія, ауд. 7 а/к 
Зоологія, ауд. 7 а/к  

9.50-11.10  Зоологія, ауд. 7 а/к 
Зоологія, ауд. 7 а/к  

12.00-13.20 Анатомія свійських тварин (Лекція), ауд.5 а/к (Савчук Л.Б.) 
13.30-14.50 Іноземна мова, 55 в/к Анатомія свійських тварин, ауд.5 а/к 
15.00-16.20  Анатомія свійських тварин, ауд.5 а/к 

Ч
ет

ве
р 8.20-9.40 Цитологія, гістологія, ембріологія,ауд. 25в/к Органічна хімія, ауд. 60к.2 

9.50-11.10 Цитологія, гістологія, ембріологія,ауд. 25в/к Органічна хімія, ауд. 60к.2 
12.00-13.20 Основи екології, ауд. 59 г.к. Біофізика, 122 к.6 
13.30-14.50 Фізичне виховання 

П
’я

тн
иц

я 

8.20-9.40 
 

Зоологія (Лекція) ауд. 07в/к (Каспров Р.В.) 
9.50-11.10 Анатомія свійських тварин, ауд.5 а/к Цитологія, гістологія, ембріологія, ауд. 25в/к 

12.00-13.20 Анатомія свійських тварин, ауд.5 а/к Цитологія, гістологія, ембріологія, ауд. 25в/к 

13.30-14.50 Цитологія, гістологія, ембріологія  (Лекція), ауд. 25в/к (Добровольський В.А.) 
 

 
 

 
 
 
Декан               О.А. Цвігун 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять для здобувачів вищої освіти «Магістр» 2-го року навчання 

(6 років) факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві     
спеціальність : «Ветеринарна медицина »  на ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

Зміни з 04.05.2020р. 

Д
ні

 

Години 1 ГРУПА 

П
он

ед
іл

ок
 

8.20-9.40  
Клінічна діагностика хвороб тварин (Лекція), клініка (Смоляк В.В.) 

9.50-11.10 Годівля тварин (Лекція), ауд. 54 в/к (Євстафієва Ю.М.) 

12.00-13.20 Фізіологія тварин, ауд. 26 в/к 

13.30-14.50 Фізіологія тварин, ауд. 26 в/к 

15.00-16.20 
 

Ветеринарна вірусологія (Лекція), ауд. 36в/к (Супрович Т.М.) 

В
ів

то
ро

к 8.20-9.40 Фізичне виховання 

12.00-13.20 Гігієна тварин і ветеринарна санітарія ауд. 1 в/к 
13.30-14.50 Гігієна тварин і ветеринарна санітарія ауд. 1 в/к 
15.00-16.20 Гігієна тварин і ветеринарна санітарія (Лекція),ауд. 1 в/к (Лайтер-Москалюк С.В.) 

С
ер

ед
а 

8.20-9.40 Гігієна тварин і ветеринарна санітарія (Лекція),ауд. 1 в/к (Лайтер-Москалюк С.В.) 

9.50-11.10 Ветеринарна вірусологія, ауд. 36 в/к 

12.00-13.20 Ветеринарна вірусологія, ауд. 36 в/к 

15.00-16.20 Фізичне виховання 

Ч
ет

ве
р 

8.20-9.40 Годівля тв., 54 в/к 

9.50-11.10 Годівля тв., 54 в/к 
12.00-13.20 Клінічна діагностика хвороб тварин, клініка 
13.30-14.50 Клінічна діагностика хвороб тварин, клініка 
15.00-16.20 Ветеринарна вірусологія (Лекція), ауд. 36в/к (Супрович Т.М.) 

П
’я

тн
иц

я 

8.20-9.40 Годівля тварин (Лекція), ауд. 54 в/к (Євстафієва Ю.М.) 

9.50-11.10 
Патологічна фізіологія (Лекція), ауд. 1 а/к (Цвігун О.А.) 

Патологічна фізіологія, ауд. 1 а/к 

12.00-13.20 
 

Патологічна фізіологія, ауд. 1 а/к 
 
 
 
 
 
 
 
Декан               О.А. Цвігун 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять для здобувачів вищої освіти 3-го курсу факультету ветеринарної 
медицини і технологій у тваринництві     спеціальність : «Ветеринарна медицина »   

на ІІ семестр 2019-2020 н.р. 
Зміни з 06.04.2020р 

Д
ні

 

Години 1 ГРУПА 
1/1  підгрупа 1/2 підгрупа 

П
он

ед
іл

ок
 8.20-9.50  

Менеджмент та маркетинг у ветеринарній справі (Лекція), 45 в/к (Горюк Ю.В.) 
9.50-11.10 Внутрішні хвороби тварин (Лекція), ауд. 18а в/к (Желавський М.М.) 

Організація ветеринарної справи (Лекція), ауд. 18а в/к (Захарова Т.В) 
12.00-13.20 Паразитологія та інвазійні хвороби (Лекція), ауд. 36а в/к (Мушинський А.Б) 
13.30-14.50 Паразитологія та інвазійні хвороби, 43 в/к  
15.00-16.20 Паразитологія та інвазійні хвороби,43 в/к  

В
ів

то
ро

к 

8.20-9.40 Акушерство, гінекологія та біотехнологія 
відтворення тварин, ауд. 16 в/к Загальна і спеціальна хірургія, н.кл. 

9.50-11.10 Акушерство, гінекологія та біотехнологія 
відтворення тварин, ауд. 16 в/к 

Загальна і спеціальна хірургія, н.кл. 
 

12.00-13.20 Загальна і спеціальна хірургія, н.кл. Акушерство, гінекологія та біотехнологія 
відтворення тварин, ауд. 16 в/к 

13.30-14.50 Загальна і спеціальна хірургія, н.кл. Акушерство, гінекологія та біотехнологія 
відтворення тварин, ауд. 16 в/к 

15.00-16.20  Менеджмент і маркетинг у вет спр., 45 в/к 
16.30-17.50  Менеджмент і маркетинг у вет спр., 45 в/к 

С
ер

ед
а 

8.20-9.40 
Епізоотологія та інвазійні хвороби, 34 в/к 

Паразитологія та інвазійні хвороби,  43 в/к Організація ветеринарної справи, 18а в/к 

9.50-11.10 Епізоотологія та інвазійні хвороби, 34 в/к Паразитологія та інвазійні хвороби,  43 в/к Організація ветеринарної справи, 18а в/к 

12.00-13.20  Епізоотологія та інвазійні хвороби, 34 в/к 
Організація ветеринарної справи, 18а в/к 

13.30-14.50  Епізоотологія та інвазійні хвороби, 34 в/к 
Організація ветеринарної справи, 18а в/к 

15.00-16.20 Менеджмент і маркетинг у вет спр., 45 в/к  
16.30-17.50 Менеджмент і маркетинг у вет спр., 45 в/к  

Ч
ет

ве
р 

8.20-9.40 Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин (Лекція), ауд. 16 в/к ( Мізик В.П.) 

9.50-11.10  Організація ветеринарної справи,  26 в/к 
Організація ветеринарної справи, 26 в/к  

12.00-13.20 
 Організація ветеринарної справи, 26 в/к 

Організація ветеринарної справи, 26 в/к Ветеринарна фармакологія,  44 в/к 

13.30-14.50 Внутрішні хвороби тварин (Лекція), ауд. 10 в/к (Желавський М.М.) 
 Ветеринарна фармакологія,  44 в/к 

15.00-16.20 Менеджмент та маркетинг у ветеринарній справі (Лекція), 45 в/к (Горюк Ю.В.) 

П
’я

тн
иц

я 

8.20-9.40 Загальна і спеціальна хірургія (Лекція) Н. кл. (Боднар О.О.) 

9.50-11.10 Епізоотологія та інвазійні хвороби (Лекція), ауд. 34 в/к (Карчевська Т.М.) 
Ветеринарна фармакологія (Лекція), ауд. 36 в/к (Трач В.В.) 

12.00-13.20 Внутрішні хвороби тварин, ауд. 18а в/к  
Ветеринарна фармакологія,  44 в/к Внутрішні хвороби тварин, 18а в/к 

13.30-14.50 Внутрішні хвороби тварин, ауд. 18а в/к  
Ветеринарна фармакологія,  44 в/к Внутрішні хвороби тварин, 18а в/к 

15.00-16.20 Менеджмент та маркетинг у ветеринарній справі (Лекція), 45 в/к (Горюк Ю.В.) 
 
Декан               О.А. Цвігун 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
. 

 
 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять для здобувачів вищої освіти 4-го курсу факультету 
ветеринарної медицини і технологій у тваринництві     спеціальність : 

«Ветеринарна медицина »   
на ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

Зміни з 04.05.2020р 

Д
ні

 

Години 1 ГРУПА 
1 підгрупа 2 підгрупа 3 підгрупа 

П
он

ед
іл

ок
 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Ветеринарно-клінічна біохімія (Лекція), ауд. 10 в/к (Трач В.В.) 
Внутрішні хвороби тварин (Лекція), ауд. 18а в/к (Желавський М.М.) 

12.00-13.20 Ветеринарна токсикологія, ауд.3 в/к Внутр. хвороби  тварин, 26 в/к 
 

Вет.-клінічна біохімія,  11 в/к 

13.30-14.50 Ветеринарна токсикологія, ауд.3 в/к Внутр. хвороби  тварин, 26 в/к 
 

Вет.-клінічна біохімія,  11 в/к 

15.00-16.20 Якість і безпека продукція АПК (Лекція), ауд. 10 в/к (Левицька В.А.) 

В
ів

то
ро

к 

8.20-9.40 Внутр. хвороби  тварин, 26 в/к Якість і безп. прод. АПК, 45 в/к Патологічна анатомія, 6 а/к 

9.50-11.10 Внутр. хвороби  тварин, 26 в/к Якість і безп. прод. АПК, 45 в/к Патологічна анатомія, 6 а/к 

12.00-13.20 Внутрішні хвороби тварин (Лекція), ауд. 10 в/к (Желавський М.М.) 

13.30-14.50   Внутр. хвороби  тварин, 26 в/к 

15.00-16.20   Внутр. хвороби  тварин, 26 в/к 

С
ер

ед
а 

8.20-9.40 Якість і безпека продукція АПК (Лекція), ауд. 10 в/к (Левицька В.А.) 
9.50-11.10 Ветеринарна токсикологія (Лекція), ауд. 10 в/к (Лайтер-МоскалюкС.В.) 

12.00-13.20  Ветеринарна токсикологія, 3 в/к 
 
 

13.30-14.50  Ветеринарна токсикологія, 3 в/к  
 

Ч
ет

ве
р 

8.20-9.40 Якість і безп. прод. АПК, 45 в/к 
 

 Ветеринарно-клінічна біохімія, 3 
в/к 

9.50-11.10 Якість і безп. прод. АПК, 45 в/к 
 

 Ветеринарно-клінічна біохімія, 3 
в/к 

12.00-13.20 
 

Патологічна анатомія (Лекція), ауд. 10 в/к (Чепурна В.А.) 
13.30-14.50 Ветеринарна токсикологія (Лекція), ауд. 10 в/к (Лайтер-МоскалюкС.В.) 

15.00-16.20    
  

П
’я

тн
иц

я 

8.20-9.40 Патологічна анатомія, ауд.6 а/к  Ветеринарна токсикологія, 3 в/к 
9.50-11.10 Патологічна анатомія, ауд.6 а/к  Ветеринарна токсикологія, 3 в/к 

12.00-13.20 Ветеринарно-клінічна біохімія, 44 в/к Патологічна анатомія, ауд.6 а/к Якість і безп. прод. АПК, 45 в/к 
 

13.30-14.50 
Ветеринарно-клінічна біохімія, 44 в/к Патологічна анатомія, ауд.6 а/к Якість і безп. прод. АПК, 45 в/к  

 
 
 
Декан               О.А. Цвігун 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНВЕРСИТЕТ 
 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять для здобувачів вищої освіти 1-го СТН курсу факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві     

 спеціальність    «Ветеринарна медицина »  на ІІ семестр 2019-2020 н.р. Зміни з 06.04.2020р 

П
он

ед
іл

ок
 

Години 1 ГРУПА 2 ГРУПА 
1/1 1/2 2/1 2/2 2/3 

8.20-9.50  
9.50-11.10 Історія та культура України (Лекція), Акт. з. в/к (Завадська І.М) 
12.00-13.20 Анатомія свійських тварин (Лекція) ауд. 09 а/к (Савчук Л.Б.) 
13.30-14.50 Гігієна тварин з основами біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології (Лекція), ауд. 09 а/к (Лайтер-Москалюк С.В.) 
15.00-16.20   Історія та культура України, Акт. з в/к 

В
ів

то
ро

к 

8.20-9.40 Фізіологія тварин, 26 в/к  Гігієна тварин з основами  біобезпеки, 
біоетики та ветеринарної екології, .1в/к  Анатомія свійських тварин,.2а/к  Фізіологія тварин, 26 в/к 

9.50-11.10 Фізіологія тварин, 26 в/к  Гігієна тварин з основами  біобезпеки, 
біоетики та ветеринарної екології, ауд.1в/к Іноземна мова, 11 в/к Анатомія свійських тварин, 2а/к  Фізіологія тварин,.26 в/к 

12.00-13.20 Анатомія свійських тварин, 2а/к Гігієна тварин з основами  біобезпеки, 
біоетики та ветеринарної екології, 44в/к 

Фізіологія тварин, 26 в/к  
Іноземна мова, 16 в/к 

 Фізіологія тварин, ауд.26 в/к 

13.30-14.50 Анатомія свійських тварин, 2а/к Гігієна тварин з основами біобезпеки, 
біоетики та ветеринарної екології, 44в/к 

Фізіологія тварин, 26 в/к  
 

Іноземна мова, 18 А в/к Фізіологія тварин, ауд.26 в/к 

15.00-16.20  Іноземна мова, 18 в/к Іноземна мова, 18 А в/к   
 

С
ер

ед
а 

8.20-9.40 Фізичне виховання                                                                                                                       Фізичне виховання    

12.00-13.20 
Цитологія, гістологія і ембріологія, 26 в/к 

Анатомія свійських тварин, 7а/к 
 Гігієна тварин з основами біобезпеки, 

біоетики та ветеринарної екології,1в/к 

Гігієна тварин з основами 
біобезпеки, біоетики та ветеринарно  

екології,44в/к  Цитологія, гістологія і ембріологія, 26 в/к 

13.30-14.50 
Цитологія, гістологія і ембріологія, 26 в/к 

Анатомія свійських тварин, 7а к 
 Гігієна тварин з основами біобезпеки, 

біоетики та ветеринарної екології,1в/к 

Гігієна тварин з основами 
біобезпеки, біоетики та ветеринарно  

екології,44в/к  Цитологія, гістологія і ембріологія, 26 в/к 
15.00-16.20   Українська мова, 18 А в/к 

Ч
ет

ве
р 

8.20-9.40 Фізичне виховання                                                                                                                       Фізичне виховання    
9.50-11.10 Історія та культура України, 43 г.к. Інформаційні технології, 213 к.7 

12.00-13.20 Українська мова, 16 в/к Анатомія свійських тварин, 2 а/к 
 Фізіологія тварин, ауд.25 в/к 

Цитологія, гістологія і ембріол., 25 в/к  

13.30-14.50 Іноземна мова, 68 г.к.  Анатомія свійських тварин, 2 а/к  Фізіологія тварин, ауд.25 в/к 
 Цитологія, гістологія і ембріол., 25 в/к  

15.00-16.20 Інформаційні технології, 213 к.7    

П
’я

тн
иц

я 

8.20-9.40 
Цитологія, гістологія і ембріологія (Лекція), ауд. 10 в/к (Каспров Р.В.) 

Анатомія свійських тварин (Лекція), ауд. 10 в/к (Савчук Л.Б.) 

9.50-11.10 
Інформаційні технології (Лекція), ауд. Акт. з в/к (Громик А.П.) 

Фізіологія тварин (Лекція), ауд. 09 в/к (Кузняк Г.М.) 

12.00-13.20 Гігієна тварин з основами біобезпеки, 
біоетики та ветеринарної екології, 1в/к 

Цитологія, гістологія і ембріологія, 26 в/к 
 Анатомія свійських тварин, 2а/к 

 
Цитологія, гістологія і 

ембріологія, 26 в/к  

13.30-14.50 Гігієна тварин з основами біобезпеки, 
біоетики та ветеринарної екології,1в/к 

Цитологія, гістологія і ембріологія, 26 в/к 
 Анатомія свійських тварин, 2а/к 

 

 Цитологія, гістологія і 
ембріологія, 26 в/к 

Декан                     О.А. Цвігун 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНВЕРСИТЕТ 
Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 2-го СТН курсу факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві  спеціальність : «Ветеринарна медицина »  на ІІ семестр 2019-2020н.р.Зміни з 06.04.2020р 
Д

ні
 

Години 1 ГРУПА 2 ГРУПА 3 ГРУПА 
1/1 1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 3/3 

П
он

ед
іл

ок
 

8.20-9.40 Ветеринарно-санітарна експертиза (Лекція), ауд. 07 в/к (Горюк Ю.В.) 
Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин (Лекція), ауд. 07 в/к (Керничний С.П.) 

9.50-11.10 Клінічна діагностика хвороб тварин (Лекція), ауд. 07 в/к (Смоляк В.В.) 

12.00-13.20 Клінічна діагностика 
хвороб тварин, кл. 

Паразитологія та інвазійні 
хвороби,43в/к 

Оперативна хірургія з осн. 
топографічної анатомії та 

анестезіологією, Ст.кл. 

ВСЕ, 45 в/к    

Акуш.гінек. та біот.відтв. 
тварин 18 в/к  

Акуш.гінек. та біот.відтв. 
тварин 18 в/к 

Оперативна хірургія з осн. 
топографічної анатомії та 

анестезіологією, Ст.кл.  

13.30-14.50 Клінічна діагностика 
хвороб тварин, кл 

Паразитологія та інвазійні 
хвороби, 36а в/к 

Оперативна хірургія з осн. 
топографічної анатомії та 

анестезіологією, Ст.кл. 

ВСЕ, 45 в/к 
 

Акуш.гінек. та біот.відтв. 
тварин 18 в/к Оперативна хірургія з осн. 

топографічної анатомії та 
анестезіологією, Ст.кл. Акуш.гінек. та біот.відтв. 

тварин 18 в/к  

15.00-16.20 Якість і безпека продукції АПК (Лекція), ауд. Акт.з в/к (Горюк Ю.В.) 

В
ів

то
ро

к 

8.20-9.40 Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіологією (Лекція) ауд. 07 в/к (Степанов О.Д.) 
9.50-11.10 Паразитологія та інвазійні хвороби (Лекція), ауд. 07 в/к (Мушинський А.Б.) 

12.00-13.20 Вет. вірусологія, 36в/к  Паразитологія та інвазійні 
хвороби,43в/к 

 
Як. і безп. пр. АПК, 45 в/к 

Оперативна хірургія з осн. 
топографічної анатомії та 

анестезіологією, Ст.кл. 
Клінічна діагностика 

хвороб тварин, Кл 
Клінічна діагностика 

хвороб тварин, Кл 
Як. і безп. пр. АПК, 45 в/к Вет. вірусологія, 36в/к  

13.30-14.50 Вет. вірусологія, 36в/к  Паразитологія та інвазійні 
хвороби,43в/к 

 
Як. і безп. пр. АПК, 45 в/к 

Оперативна хірургія з осн. 
топографічної анатомії та 

анестезіологією, Ст.кл. 
Клінічна діагностика 

хвороб тварин, Кл 
Клінічна діагностика 

хвороб тварин, Кл 
Як. і безп. пр. АПК, 45 в/к Вет. вірусологія, 36в/к  

С
ер

ед
а 

8.20-9.40   
Акуш.гінек. та біот.відтв. 

тварин 18 в/к 
Оперативна хірургія з осн. 
топографічної анатомії та 

анестезіологією, Ст.кл. 
Клінічна діагностика 

хвороб тварин, Кл 
Паразитологія та 

інвазійні хвороби, 36А в/к 
 

Як. і безп. пр. АПК, 45 в/к 
Як. і безп. пр. АПК, 45 в/к  

9.50-11.10   
Акуш.гінек. та біот.відтв. 

тварин 18 в/к 
Оперативна хірургія з осн. 
топографічної анатомії та 

анестезіологією, Ст.кл. 
Клінічна діагностика 

хвороб тварин, Кл 
Паразитологія та 

інвазійні хвороби, 36А в/к 
Як. і безп. пр. АПК, 45 в/к 

Як. і безп. пр. АПК, 45 в/к  

12.00-13.20 
ВСЕ, 45 в/к Оперативна хірургія з осн. 

топографічної анатомії та 
анестезіологією, Ст.кл. 

 Клінічна діагностика 
хвороб тварин, Кл 

Акуш.гінек. та біот.відтв. 
тварин 18 в/к Оперативна хірургія з осн. 

топографічної анатомії та 
анестезіологією, Ст.кл. 

Паразитологія та інвазійні 
хвороби,43в/к Акуш.гінек. та біот.відтв. 

тварин 18 в/к ВСЕ, 45 в/к  

13.30-14.50 
ВСЕ, 45 в/к Оперативна хірургія з осн. 

топографічної анатомії та 
анестезіологією, Ст.кл. 

 Клінічна діагностика 
хвороб тварин, Кл 

Акуш.гінек. та біот.відтв. 
тварин 18 в/к 

Оперативна хірургія з осн. 
топографічної анатомії та 

анестезіологією, Ст.кл. 
Паразитологія та інвазійні 

хвороби,43в/к Акуш.гінек. та біот.відтв. 
тварин 18 в/к ВСЕ, 45 в/к  

Ч
ет

ве
р 

8.20-9.40 
Паразитологія та інваз. 

хвороби, по чисельнику 43 в/к; 
по знаменнику 1 в/к 

Клінічна діагностика хвороб 
тварин, Кл 

Вет. вірусологія  36 в/к  Як. і безп. пр. АПК, 45 в/к  
  Вет. вірусологія 36в/к  Як. і безп. пр. АПК, 45 в/к 

9.50-11.10 
Паразитологія та інваз. 

хвороби, по чисельнику 43 
в/к; по знаменнику 1 в/к 

Клінічна діагностика хвороб 
тварин, Кл 

Вет. вірусологія 36в/к  Як. і безп. пр. АПК, 45 в/к  
 

 Вет. вірусологія 36в/к  Як. і безп. пр. АПК, 45 в/к 
12.00-13.20 Ветеринарна вірусологія (Лекція), ауд. Акт.з в/к (Супрович Т.М.) 

13.30-14.50  Якість і безп. пр. АПК, 45 в/к  Правознавство, Акт. з в/к  

15.00-16.20  Якість і безп. пр. АПК, 45 в/к Правознавство, Акт. з в/к    
 

П
’я

тн
иц

я 

8.20-9.40   Клінічна діагностика 
хвороб тварин, Кл 

Паразитологія та інвазійні 
хвороби,43в/к 

Вет. вірусологія, 36в/к ВСЕ, 45 в/к Вет. вірусологія 44в/к 
ВСЕ, 45 в/к Вет. вірусологія 44в/к Акуш.гінек. та біот.відтв. 

тварин 18 в/к 

9.50-11.10 Правознавство, 11в/к Клінічна діагностика 
хвороб тварин, Кл 

Паразитологія та інвазійні 
хвороби,43в/к 

Вет. вірусологія, 36в/к ВСЕ, 45 в/к Вет. вірусологія 44в/к 
ВСЕ, 45 в/к Вет. вірусологія 44в/к Акуш.гінек. та біот.відтв. 

тварин 18 в/к 

12.00-13.20 
Оперативна хірургія з осн. 
топографічної анатомії та 

анестезіологією, Ст.кл 

ВСЕ, 45 в/к 
  Паразитологія та інвазійні 

хвороби,43в/к  
 

Акуш.гінек. та біот.відтв. 
тварин 18 в/к ВСЕ, 45 в/к 

13.30-14.50 
Опер. хірургія з осн. 

топографічної анатомії та 
анестез. Ст.кл 

ВСЕ, 45 в/к 
  Паразитологія та інвазійні 

хвороби,43в/к  
 

Акуш.гінек. та біот.відтв. 
тварин 18 в/к ВСЕ, 45 в/к 

Декан                     О.А. Цвігун 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНВЕРСИТЕТ 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 
__________________________ І.А. Ясінецька 
«_______ » ______________________ 2020р. 

 
 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять для здобувачів вищої освіти 3-го СТН курсу факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві спеціальність : «Ветеринарна медицина »  на ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

Д
ні

 

Години 1 ГРУПА 2 ГРУПА 3 ГРУПА 
1/1 1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 

П
он

ед
іл

ок
 

8.20-9.40 
Патологічна анат. та розтин, 6а/к  Внутрішні хвороби тварин 

27в/к  Епізоотологія та інфекційні 
хвороби, 36а в/к 

Загальна і спеціальна  
хірургія, Н. кл. Ветеринарно-клінічна  

біохімія, 44в/к Патологічна анат. та розтин, 6а/к 

9.50-11.10 
Патологічна анат. та розтин, 6а/к  Внутрішні хвороби тварин 

27в/к  Епізоотологія та інфекційні 
хвороби, 36а в/к 

Загальна і спеціальна  
хірургія, Н. кл. Ветеринарно-клінічна  

біохімія, 44в/к Патологічна анат. та розтин, 6а/к 

12.00-13.20  Загальна і спеціальна  
хірургія, Н. кл.  Вн. хвороби  тварин, 27в/к  Ветеринарно-кл. біохімія, 44в/к 

 

13.30-14.50  Загальна і спеціальна  
хірургія, Н. кл.  Вн. хвороби  тварин, 27в/к  Ветеринарно-кл. біохімія, 44в/к 

 

В
ів

то
ро

к 

8.20-9.40 Внутрішні хвороби тварин, 27в/к  
Ветеринарно-клінічна 

біохімія, 44в/к  Загальна і спеціальна  
хірургія, Н. кл. 

Епізоотологія та інфекційні 
хвороби, 36а в/к  Ветеринарно-клінічна  

біохімія, 44в/к 

9.50-11.10 Внутрішні хвороби тварин, 27в/к  
Ветеринарно-клінічна 

біохімія, 44в/к  Загальна і спеціальна  
хірургія, Н. кл. 

Епізоотологія та інфекційні 
хвороби, 36а в/к  Ветеринарно-клінічна  

біохімія, 44в/к 
12.00-13.20  Внутрішні хвороби тварин, 27в/к Епізоотологія та інфекційні 

хвороби, 36а в/к  Ветеринарно-кл. біохімія, 3 в/к  Патологічна анат. та розтин, 6а/к 
13.30-14.50  Внутрішні хвороби тварин, 27в/к Епізоотологія та інфекційні 

хвороби, 36а в/к  Ветеринарно-кл. біохімія, 3 в/к  Патологічна анат. та розтин, 6а/к 

С
ер

ед
а 

8.20-9.40 Загальна і спеціальна хірургія (Лекція) ауд. 09  а/к (Боднар О.О.) 

9.50-11.10 Ветеринарно-клінічна біохімія (Лекція) ауд. 09  а/к (Трач В.В.) 
Патологічна анатомія та розтин (Лекція), ауд. 09  а/к (Чепурна В.А.) 

12.00-13.20 Загальна і спеціальна  
хірургія, Н. кл.   Епізоотологія та інфекційні 

хвороби, 36а в/к   
Патологічна анат. та розтин, 6а/к 

13.30-14.50 Загальна і спеціальна  
хірургія, Н. кл.   Епізоотологія та інфекційні 

хвороби, 36а в/к  
 

Патологічна анат. та розтин, 6а/к 
 

Ч
ет

ве
р 

8.20-9.40 Епізоотологія та інфекційні 
хвороби, 36а в/к  Загальна і спеціальна  

хірургія, Н. кл. 
 

Вн. хвороби  тварин, 27в/к  Патологічна анат. та розтин, 6а/к 

9.50-11.10 Епізоотологія та інфекційні 
хвороби, 36а в/к  Загальна і спеціальна  

хірургія, Н. кл. 
 Вн. хвороби  тварин, 27в/к  

Патологічна анат. та розтин, 6а/к  

12.00-13.20  Епізоотологія та інфекційні 
хвороби, 36а в/к 

Пат. анатомія. та розтин, 6а/к Загальна і спеціальна  
хірургія, Н. кл.  Внутрішні хвороби  тварин 

27в/к  
13.30-14.50  Епізоотологія та інфекційні 

хвороби, 36а в/к 
Пат. анатомія. та розтин, 6а/к Загальна і спеціальна  

хірургія, Н. кл.  Внутрішні хвороби  тварин 
27в/к  

П
’я

тн
иц

я 

8.20-9.40 Епізоотологія та інфекційні хвороби (Лекція), ауд 09 а/к (Просяний С.Б.) 
9.50-11.10 Внутрішні хвороби тварин (Лекція), ауд.07 в/к (Горюк В.В.) 

12.00-13.20  
Ветеринарно-клінічна 

біохімія, 44в/к     
 

13.30-14.50  
Ветеринарно-клінічна 

біохімія, 44в/к     
 

 
Декан                     О.А. Цвігун 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНВЕРСИТЕТ 
 

 
Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти «Магістр» СТН 1-го року навчання факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві     
 спеціальність : «Ветеринарна медицина »    на ІІ семестр 2019-2020 н.р. Зміни з 04.05.2020р 

Д
ні

 

Години 
1 ГРУПА 2 ГРУПА 

1/1 1/2 2/1 2/2 

П
он

ед
іл

ок
 

8.20-9.40 Анатомія свійських тварин (Лекція), ауд. 9 а/к (Савчук Л.Б.) 
9.50-11.10  

12.00-13.20 Зоологія, 7 а/к  Інформаційні технології, 213 к.7  Зоологія, 7 а/к 

13.30-14.50 Зоологія, 7 а/к     Зоологія, 7 а/к 
15.00-16.20 Основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології (Лекція), 09. в/к (Лайтер-Москалюк С.В.) 

В
ів

то
ро

к 

8.20-9.40 Анатомія свійських тварин, 3 а/к Цитологія, гістологія і ембріологія 25 в/к   
 Цитологія, гістологія і ембріологія 25 в/к  

9.50-11.10 Анатомія свійських тварин, 3 а/к Цитологія, гістологія і ембріологія 25 в/к    Цитологія, гістологія і ембріологія 25 в/к 

12.00-13.20 Цитологія, гістологія і ембріологія 25 в/к Анатомія свійських тварин, 3 а/к Українська мова, 54 в/к 
 

13.30-14.50 Цитологія, гістологія і ембріологія 25 в/к Анатомія свійських тварин, 3 а/к Історія та культура України, 54 в/к  
15.00-16.20 Анатомія свійських тварин (Лекція), ауд. 07 а/к (Савчук Л.Б.) 

С
ер

ед
а 

9.50-11.10 Фізичне виховання                                                                                                             Фізичне виховання 

12.00-13.20 Історія та культура України, 23 в/к Анатомія свійських тварин, 2 а/к  
Цитологія, гістологія і ембріологія 25 в/к 

13.30-14.50 Українська мова, 23 в/к Анатомія свійських тварин, 2 а/к  
Цитологія, гістологія і ембріологія 25 в/к 

Ч
ет

ве
р 8.20-9.40    Анатомія свійських тварин, 1 а/к 

9.50-11.10    Анатомія свійських тварин, 1 а/к 
12.00-13.20 Інформаційні технології, 213 к.7   
13.30-14.50 Фізичне виховання                                                                                                             Фізичне виховання 

П
’я

тн
иц

я 

8.20-9.40 Цитологія, гістологія і ембріологія (Лекція)  ауд. 07 в/к (Добровольський В.А.) 
 

9.50-11.10 Інформаційні технології (Лекція), ауд. Акт.з в/к (Громик А.П.) 
Основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології (Лекція), акт. з. в/к (Лайтер-Москалюк С.В.) 

12.00-13.20 

Основи біобезпеки, біоетики та 
ветеринарної екології, 3в/к  Основи біобезпеки, біоетики та 

ветеринарної екології, 11в/к Зоологія, 7 а/к 

 Основи біобезпеки, біоетики та  
ветеринарної екології, 3 в/к Зоологія, 7 а/к Основи біобезпеки, біоетики та 

ветеринарної екології, 11в/к 

13.30-14.50 

Основи біобезпеки, біоетики та 
ветеринарної екології, 3в/к  Основи біобезпеки, біоетики та 

ветеринарної екології, 11в/к Зоологія, 7 а/к 

 Основи біобезпеки, біоетики та  
ветеринарної екології, 3 в/к Зоологія, 7 а/к Основи біобезпеки, біоетики та 

ветеринарної екології, 11в/к 
 

Декан                     О.А. Цвігун 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНВЕРСИТЕТ 
. 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять для здобувачів вищої освіти «Магістр»  1-го року навчання факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві     спеціальність 

: «Ветеринарна медицина »  на ІІ семестр 2019-2020 н.р. Зміни з 13.04.2020р 

Д
ні

 

Години 1 ГРУПА 2 ГРУПА 3 ГРУПА 
1/1 1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 3/3 

П
он

ед
іл

ок
 

8.20-9.40     Хірург. хвороби тварин з 
анестезіологією, Ст.кл. 

Акуш., гінек. та біотехн. 
відтворення тварин, 18 в/к  

 

9.50-11.10  
Спец.пропед, терапія і профіл. 

хв.. тварин, 16 в/к 
 

  Хірург. хвороби тварин з 
анестезіологією, Ст.кл. 

Акуш., гінек. та біотехн. 
відтворення тварин, 18 в/к  

 

12,00-13.20  Спец.пропед, терапія і профіл. 
хв.. тварин, 16 в/к      

13.30-14.50 
 

Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин (Лекція), ауд. 07 в/к (Горюк В.В.) 

15.00-16.20 Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин (Лекція), ауд.07 в/к (Керничний С.П.) 

В
ів

то
ро

к 

8.20-9.40 
 

 Акуш., гінек. та біотехн. 
відтворення тварин, 18 в/к  

Спец.пропед, терапія і 
профіл. хв.. тварин, 18А в/к 

 
  Спец. епізоотологія, 34 в/к 

9.50-11.10   Акуш., гінек. та біотехн. 
відтворення тварин, 18 в/к 

Хірург. хвороби тварин з 
анестезіологією, Ст.кл. 

Спец.пропед, терапія і 
профіл. хв.. тварин, 18А в/к   Спец. епізоотологія, 34 в/к 

12.00-13.20 Акушерство, гінекологія та біотехн. 
відтворення тварин, 18 в/к 

 Спец.пропед, терапія і 
профіл. хв.. тварин, 27 в/к 

 
Хірург. хвороби тварин з 
анестезіологією, Ст.кл.    Спец. епізоотологія, 34 в/к 

13.30-14.50 Акушерство, гінекологія та біотехн. 
відтворення тварин, 18 в/к 

 Спец.пропед, терапія і 
профіл. хв.. тварин, 27 в/к   Хірург.хвороби тварин з 

анестезіологією, Ст.кл.  Спец. епізоотологія, 34 в/к 
15.00-16.20      Хірург.хвороби тварин з 

анестезіологією, Ст.кл. 
Акуш., гінек. та біотехн. 

відт.тварин, 18 в/к 
16.30-17.50       Акуш., гінек. та біотехн. 

відт.тварин, 18 в/к 

С
ер

ед
а 

8.20-9.40     
 

  Акуш., гінек. та біотехн. 
відт.тварин, 18 в/к 

9.50-11.10 
Спец.пропед, терапія і профіл. хв.. 

тварин, 27 в/к 
 

   
 

 
 

Акуш., гінек. та біотехн. 
відт.тварин, 18 в/к Спец. епізоотологія, 34 в/к 

12.00-13.20 Спец.пропед, терапія і профіл. хв.. 
тварин, 27 в/к       

Спец. епізоотологія, 34 в/к 

13.30-14.50 
Глобальна паразитологія (Лекція) акт.з. в/к (Мушинський А.Б.) 
Спеціальна епізоотологія (Лекція),акт.з. в/к (Карчевська Т.М,) 

15.00-16.20 Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією (Лекція), акт.з. в/к (Степанов О.Д.) 

Ч
ет

ве
р 

8.20-9.40 Хірургічні хвороби тварин з 
анестезіологією, Ст.кл. 

Акушерство, гінекологія та 
біотехн. відтв. тварин, 18 в/к 

 Спец. пропед, терапія і профіл. 
хвороб тварин, 18а в/к     Глобальна паразитол., 43в/к 

9.50-11.10 Хірургічні хвороби тварин з 
анестезіологією, Ст.кл. 

Акушерство, гінекологія та 
біотехн. відтв. тварин, 18 в/к 

 Спец. пропед, терапія і профіл. 
хвороб тварин, 18а в/к     Глобальна паразитол., 43в/к 

12.00-13.20  
 Хірургічні хвороби тварин з 

анестезіологією, Ст.кл. 
Акушерство, гінекологія та 

біотехн. відтв. тварин, 18 в/к 
Спец. епізоотологія, 34 в/к Спец.пропед, терапія і 

профіл. хв. тварин, 18а в/к 
Глобальна паразитологія, 43в/к 

Глобальна паразитологія, 43в/к Спец.пропед, терапія і 
профіл. хв.. тварин 18а в/к  

13.30-14.50  
 Хірургічні хвороби тварин з 

анестезіологією, Ст.кл. 
Акушерство, гінекологія та 

біотехн. відтв. тварин, 18 в/к 
Спец. епізоотологія, 34 в/к Спец.пропед, терапія і 

профіл. хв. тварин, 18а в/к 
Глобальна паразитологія, 43в/к 

Глобальна паразитологія, 43в/к Спец.пропед, терапія і 
профіл. хв.. тварин 18а в/к  

15.00-16.20       Хірург.хвороби тварин з 
анестезіологією, Ст.кл. 

16.30-17.50 .      Хірург.хвороби тварин з 
анестезіологією, Ст.кл. 

П
’я

тн
иц

я 

8.20-9.40 Глобальна паразитологія, 36 А в/к Хірург. хвороби тварин з 
анестезіологією, Ст.кл. 

  
Акуш., гінек. та біотехн. 

відт.тварин, 18 в/к   
 Глобальна параз. 36а в/к  Спец. епізоотологія, 34 в/к 

9.50-11.10 Глобальна паразитологія, 36 А в/к Хірург. хвороби тварин з 
анестезіологією, Ст.кл. 

  
Акуш., гінек. та біотехн. 

відт.тварин, 18 в/к   
 Глобальна параз. 36а в/к  Спец. епізоотологія, 34 в/к 

12.00-13.20   Спец. епізоотологія, 34 в/к Глобальна параз. 36а в/к  Акуш., гінек. та біотехн. 
відт.тварин, 18 в/к Спец.пропед, терапія і профіл. хв.. 

тварин 16 в/к  Спец. епізоотологія, 34 в/к Глобальна параз. 36а в/к  

13.30-14.50   Спец. епізоотологія, 34 в/к Глобальна параз. 36а в/к  Акуш., гінек. та біотехн. 
відт.тварин, 18 в/к Спец.пропед, терапія і профіл. хв.. 

тварин 16 в/к  Спец. епізоотологія, 34 в/к Глобальна параз. 36а в/к  

Декан                     О.А. Цвігун



 


	ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
	Дні
	Години
	1 ГРУПА

	Понеділок
	Органічна хімія, ауд. 60к.2
	Іноземна мова, 78 г.к
	Філософія, 42 к.1
	Філософія (Лекція), ауд, 42 к.1 (Колосюк І.А.)
	Біофізика, ауд 122 к.6
	Зоологія, ауд. 7 а/к
	Зоологія, ауд. 7 а/к
	Зоологія, ауд. 7 а/к
	Зоологія, ауд. 7 а/к
	Іноземна мова, 55 в/к
	Анатомія свійських тварин, ауд.5 а/к
	Четвер
	Цитологія, гістологія, ембріологія,ауд. 25в/к
	Органічна хімія, ауд. 60к.2
	Цитологія, гістологія, ембріологія,ауд. 25в/к
	Органічна хімія, ауд. 60к.2
	Основи екології, ауд. 59 г.к.
	Біофізика, 122 к.6
	П’ятниця
	Зоологія (Лекція) ауд. 07в/к (Каспров Р.В.)
	Анатомія свійських тварин, ауд.5 а/к
	Цитологія, гістологія, ембріологія, ауд. 25в/к
	Анатомія свійських тварин, ауд.5 а/к
	Цитологія, гістологія, ембріологія, ауд. 25в/к
	Цитологія, гістологія, ембріологія  (Лекція), ауд. 25в/к (Добровольський В.А.)

	ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНВЕРСИТЕТ
	2 ГРУПА
	Цитологія, гістологія і ембріологія, 26 в/к
	Анатомія свійських тварин, 2а/к
	Цитологія, гістологія і ембріологія, 26 в/к
	Цитологія, гістологія і ембріологія, 26 в/к
	Анатомія свійських тварин, 2а/к
	Цитологія, гістологія і ембріологія, 26 в/к

	1 ГРУПА
	ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНВЕРСИТЕТ
	Р О З К Л А Д
	3 ГРУПА
	Ветеринарно-санітарна експертиза (Лекція), ауд. 07 в/к (Горюк Ю.В.)
	Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин (Лекція), ауд. 07 в/к (Керничний С.П.)
	Клінічна діагностика хвороб тварин (Лекція), ауд. 07 в/к (Смоляк В.В.)
	Клінічна діагностика хвороб тварин, кл.
	Паразитологія та інвазійні хвороби,43в/к
	Оперативна хірургія з осн. топографічної анатомії та анестезіологією, Ст.кл.
	ВСЕ, 45 в/к
	Акуш.гінек. та біот.відтв. тварин 18 в/к
	Акуш.гінек. та біот.відтв. тварин 18 в/к
	Оперативна хірургія з осн. топографічної анатомії та анестезіологією, Ст.кл.
	Клінічна діагностика хвороб тварин, кл
	Паразитологія та інвазійні хвороби, 36а в/к
	Оперативна хірургія з осн. топографічної анатомії та анестезіологією, Ст.кл.
	ВСЕ, 45 в/к
	Акуш.гінек. та біот.відтв. тварин 18 в/к
	Оперативна хірургія з осн. топографічної анатомії та анестезіологією, Ст.кл.
	Акуш.гінек. та біот.відтв. тварин 18 в/к
	Якість і безпека продукції АПК (Лекція), ауд. Акт.з в/к (Горюк Ю.В.)
	Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіологією (Лекція) ауд. 07 в/к (Степанов О.Д.)
	Паразитологія та інвазійні хвороби (Лекція), ауд. 07 в/к (Мушинський А.Б.)
	Вет. вірусологія, 36в/к
	Паразитологія та інвазійні хвороби,43в/к
	Оперативна хірургія з осн. топографічної анатомії та анестезіологією, Ст.кл.
	Клінічна діагностика хвороб тварин, Кл
	Клінічна діагностика хвороб тварин, Кл
	Як. і безп. пр. АПК, 45 в/к
	Вет. вірусологія, 36в/к
	Вет. вірусологія, 36в/к
	Паразитологія та інвазійні хвороби,43в/к
	Оперативна хірургія з осн. топографічної анатомії та анестезіологією, Ст.кл.
	Клінічна діагностика хвороб тварин, Кл
	Клінічна діагностика хвороб тварин, Кл
	Як. і безп. пр. АПК, 45 в/к
	Вет. вірусологія, 36в/к
	Акуш.гінек. та біот.відтв. тварин 18 в/к
	Оперативна хірургія з осн. топографічної анатомії та анестезіологією, Ст.кл.
	Клінічна діагностика хвороб тварин, Кл
	Паразитологія та інвазійні хвороби, 36А в/к
	Як. і безп. пр. АПК, 45 в/к
	Оперативна хірургія з осн. топографічної анатомії та анестезіологією, Ст.кл.
	Клінічна діагностика хвороб тварин, Кл
	Паразитологія та інвазійні хвороби, 36А в/к
	Оперативна хірургія з осн. топографічної анатомії та анестезіологією, Ст.кл.
	Клінічна діагностика хвороб тварин, Кл
	Оперативна хірургія з осн. топографічної анатомії та анестезіологією, Ст.кл.
	ВСЕ, 45 в/к
	Оперативна хірургія з осн. топографічної анатомії та анестезіологією, Ст.кл.
	Клінічна діагностика хвороб тварин, Кл
	Акуш.гінек. та біот.відтв. тварин 18 в/к
	Оперативна хірургія з осн. топографічної анатомії та анестезіологією, Ст.кл.
	Паразитологія та інвазійні хвороби,43в/к
	Акуш.гінек. та біот.відтв. тварин 18 в/к
	ВСЕ, 45 в/к
	Клінічна діагностика хвороб тварин, Кл
	Клінічна діагностика хвороб тварин, Кл
	Ветеринарна вірусологія (Лекція), ауд. Акт.з в/к (Супрович Т.М.)
	Правознавство, Акт. з в/к
	Правознавство, Акт. з в/к
	Клінічна діагностика хвороб тварин, Кл
	Паразитологія та інвазійні хвороби,43в/к
	Вет. вірусологія, 36в/к
	ВСЕ, 45 в/к
	Вет. вірусологія 44в/к
	ВСЕ, 45 в/к
	Вет. вірусологія 44в/к
	Акуш.гінек. та біот.відтв. тварин 18 в/к
	Правознавство, 11в/к
	Клінічна діагностика хвороб тварин, Кл
	Паразитологія та інвазійні хвороби,43в/к
	Вет. вірусологія, 36в/к
	ВСЕ, 45 в/к
	Вет. вірусологія 44в/к
	ВСЕ, 45 в/к
	Вет. вірусологія 44в/к
	Акуш.гінек. та біот.відтв. тварин 18 в/к
	ВСЕ, 45 в/к
	Паразитологія та інвазійні хвороби,43в/к
	Акуш.гінек. та біот.відтв. тварин 18 в/к
	ВСЕ, 45 в/к
	ВСЕ, 45 в/к
	Паразитологія та інвазійні хвороби,43в/к
	Акуш.гінек. та біот.відтв. тварин 18 в/к
	ВСЕ, 45 в/к

	2 ГРУПА
	1 ГРУПА
	ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНВЕРСИТЕТ
	Р О З К Л А Д
	ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНВЕРСИТЕТ

	3 ГРУПА
	Патологічна анат. та розтин, 6а/к
	Внутрішні хвороби тварин 27в/к
	Епізоотологія та інфекційні хвороби, 36а в/к
	Загальна і спеціальна 
	хірургія, Н. кл.
	Ветеринарно-клінічна 
	біохімія, 44в/к
	Патологічна анат. та розтин, 6а/к
	Патологічна анат. та розтин, 6а/к
	Внутрішні хвороби тварин 27в/к
	Епізоотологія та інфекційні хвороби, 36а в/к
	Загальна і спеціальна 
	хірургія, Н. кл.
	Ветеринарно-клінічна 
	біохімія, 44в/к
	Патологічна анат. та розтин, 6а/к
	Загальна і спеціальна 
	хірургія, Н. кл.
	Вн. хвороби  тварин, 27в/к
	Ветеринарно-кл. біохімія, 44в/к
	Загальна і спеціальна 
	хірургія, Н. кл.
	Вн. хвороби  тварин, 27в/к
	Ветеринарно-кл. біохімія, 44в/к
	Внутрішні хвороби тварин, 27в/к
	Ветеринарно-клінічна біохімія, 44в/к
	Загальна і спеціальна 
	хірургія, Н. кл.
	Епізоотологія та інфекційні хвороби, 36а в/к
	Ветеринарно-клінічна 
	біохімія, 44в/к
	Внутрішні хвороби тварин, 27в/к
	Ветеринарно-клінічна біохімія, 44в/к
	Загальна і спеціальна 
	хірургія, Н. кл.
	Епізоотологія та інфекційні хвороби, 36а в/к
	Ветеринарно-клінічна 
	біохімія, 44в/к
	Внутрішні хвороби тварин, 27в/к
	Епізоотологія та інфекційні хвороби, 36а в/к
	Ветеринарно-кл. біохімія, 3 в/к
	Патологічна анат. та розтин, 6а/к
	Внутрішні хвороби тварин, 27в/к
	Епізоотологія та інфекційні хвороби, 36а в/к
	Ветеринарно-кл. біохімія, 3 в/к
	Патологічна анат. та розтин, 6а/к
	Загальна і спеціальна хірургія (Лекція) ауд. 09  а/к (Боднар О.О.)
	Ветеринарно-клінічна біохімія (Лекція) ауд. 09  а/к (Трач В.В.)
	Патологічна анатомія та розтин (Лекція), ауд. 09  а/к (Чепурна В.А.)
	Загальна і спеціальна 
	хірургія, Н. кл.
	Епізоотологія та інфекційні хвороби, 36а в/к
	Патологічна анат. та розтин, 6а/к
	Загальна і спеціальна 
	хірургія, Н. кл.
	Епізоотологія та інфекційні хвороби, 36а в/к
	Патологічна анат. та розтин, 6а/к
	Епізоотологія та інфекційні хвороби, 36а в/к
	Загальна і спеціальна 
	хірургія, Н. кл.
	Вн. хвороби  тварин, 27в/к
	Патологічна анат. та розтин, 6а/к
	Епізоотологія та інфекційні хвороби, 36а в/к
	Загальна і спеціальна 
	хірургія, Н. кл.
	Вн. хвороби  тварин, 27в/к
	Патологічна анат. та розтин, 6а/к
	Епізоотологія та інфекційні хвороби, 36а в/к
	Пат. анатомія. та розтин, 6а/к
	Загальна і спеціальна 
	хірургія, Н. кл.
	Внутрішні хвороби  тварин 27в/к
	Епізоотологія та інфекційні хвороби, 36а в/к
	Пат. анатомія. та розтин, 6а/к
	Загальна і спеціальна 
	хірургія, Н. кл.
	Внутрішні хвороби  тварин 27в/к
	Епізоотологія та інфекційні хвороби (Лекція), ауд 09 а/к (Просяний С.Б.)
	Внутрішні хвороби тварин (Лекція), ауд.07 в/к (Горюк В.В.)
	Ветеринарно-клінічна біохімія, 44в/к
	Ветеринарно-клінічна біохімія, 44в/к

	2 ГРУПА
	1 ГРУПА
	Р О З К Л А Д
	2 ГРУПА
	Анатомія свійських тварин (Лекція), ауд. 9 а/к (Савчук Л.Б.)
	Зоологія, 7 а/к
	Інформаційні технології, 213 к.7
	Зоологія, 7 а/к
	Зоологія, 7 а/к
	Зоологія, 7 а/к
	Основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології (Лекція), 09. в/к (Лайтер-Москалюк С.В.)
	Анатомія свійських тварин, 3 а/к
	Цитологія, гістологія і ембріологія 25 в/к
	Цитологія, гістологія і ембріологія 25 в/к
	Анатомія свійських тварин, 3 а/к
	Цитологія, гістологія і ембріологія 25 в/к
	Цитологія, гістологія і ембріологія 25 в/к
	Цитологія, гістологія і ембріологія 25 в/к
	Анатомія свійських тварин, 3 а/к
	Українська мова, 54 в/к
	Цитологія, гістологія і ембріологія 25 в/к
	Анатомія свійських тварин, 3 а/к
	Історія та культура України, 54 в/к
	Анатомія свійських тварин (Лекція), ауд. 07 а/к (Савчук Л.Б.)
	Українська мова, 23 в/к
	Анатомія свійських тварин, 2 а/к
	Цитологія, гістологія і ембріологія 25 в/к
	Анатомія свійських тварин, 1 а/к
	Інформаційні технології, 213 к.7
	Цитологія, гістологія і ембріологія (Лекція)  ауд. 07 в/к (Добровольський В.А.)
	Інформаційні технології (Лекція), ауд. Акт.з в/к (Громик А.П.)
	Основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології (Лекція), акт. з. в/к (Лайтер-Москалюк С.В.)
	Основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології, 11в/к
	Зоологія, 7 а/к
	Основи біобезпеки, біоетики та 
	ветеринарної екології, 3 в/к
	Зоологія, 7 а/к
	Основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології, 11в/к
	Основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології, 3в/к
	Основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології, 11в/к
	Зоологія, 7 а/к
	Основи біобезпеки, біоетики та 
	ветеринарної екології, 3 в/к
	Зоологія, 7 а/к
	Основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології, 11в/к

	1 ГРУПА
	ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНВЕРСИТЕТ
	Р О З К Л А Д
	3 ГРУПА
	Хірург. хвороби тварин з анестезіологією, Ст.кл.
	Акуш., гінек. та біотехн. відтворення тварин, 18 в/к
	Хірург. хвороби тварин з анестезіологією, Ст.кл.
	Акуш., гінек. та біотехн. відтворення тварин, 18 в/к
	Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин (Лекція), ауд. 07 в/к (Горюк В.В.)
	Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин (Лекція), ауд.07 в/к (Керничний С.П.)
	Акуш., гінек. та біотехн. відтворення тварин, 18 в/к
	Спец. епізоотологія, 34 в/к
	Акуш., гінек. та біотехн. відтворення тварин, 18 в/к
	Хірург. хвороби тварин з анестезіологією, Ст.кл.
	Спец. епізоотологія, 34 в/к
	Акушерство, гінекологія та біотехн. відтворення тварин, 18 в/к
	Хірург. хвороби тварин з анестезіологією, Ст.кл.
	Спец. епізоотологія, 34 в/к
	Акушерство, гінекологія та біотехн. відтворення тварин, 18 в/к
	Хірург.хвороби тварин з анестезіологією, Ст.кл.
	Спец. епізоотологія, 34 в/к
	Хірург.хвороби тварин з анестезіологією, Ст.кл.
	Акуш., гінек. та біотехн. відт.тварин, 18 в/к
	Акуш., гінек. та біотехн. відт.тварин, 18 в/к
	Акуш., гінек. та біотехн. відт.тварин, 18 в/к
	Глобальна паразитологія (Лекція) акт.з. в/к (Мушинський А.Б.)
	Спеціальна епізоотологія (Лекція),акт.з. в/к (Карчевська Т.М,)
	Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією (Лекція), акт.з. в/к (Степанов О.Д.)
	Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією, Ст.кл.
	Акушерство, гінекологія та біотехн. відтв. тварин, 18 в/к
	Глобальна паразитол., 43в/к
	Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією, Ст.кл.
	Акушерство, гінекологія та біотехн. відтв. тварин, 18 в/к
	Глобальна паразитол., 43в/к
	Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією, Ст.кл.
	Акушерство, гінекологія та біотехн. відтв. тварин, 18 в/к
	Спец. епізоотологія, 34 в/к
	Спец.пропед, терапія і профіл. хв. тварин, 18а в/к
	Глобальна паразитологія, 43в/к
	Глобальна паразитологія, 43в/к
	Спец.пропед, терапія і профіл. хв.. тварин 18а в/к
	Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією, Ст.кл.
	Акушерство, гінекологія та біотехн. відтв. тварин, 18 в/к
	Спец. епізоотологія, 34 в/к
	Спец.пропед, терапія і профіл. хв. тварин, 18а в/к
	Глобальна паразитологія, 43в/к
	Глобальна паразитологія, 43в/к
	Спец.пропед, терапія і профіл. хв.. тварин 18а в/к
	Хірург.хвороби тварин з анестезіологією, Ст.кл.
	.
	Хірург.хвороби тварин з анестезіологією, Ст.кл.
	Глобальна паразитологія, 36 А в/к
	Хірург. хвороби тварин з анестезіологією, Ст.кл.
	Акуш., гінек. та біотехн. відт.тварин, 18 в/к
	Глобальна параз. 36а в/к
	Спец. епізоотологія, 34 в/к
	Глобальна паразитологія, 36 А в/к
	Хірург. хвороби тварин з анестезіологією, Ст.кл.
	Акуш., гінек. та біотехн. відт.тварин, 18 в/к
	Глобальна параз. 36а в/к
	Спец. епізоотологія, 34 в/к
	Спец. епізоотологія, 34 в/к
	Глобальна параз. 36а в/к
	Акуш., гінек. та біотехн. відт.тварин, 18 в/к
	Спец.пропед, терапія і профіл. хв.. тварин 16 в/к
	Спец. епізоотологія, 34 в/к
	Глобальна параз. 36а в/к
	Спец. епізоотологія, 34 в/к
	Глобальна параз. 36а в/к
	Акуш., гінек. та біотехн. відт.тварин, 18 в/к
	Спец.пропед, терапія і профіл. хв.. тварин 16 в/к
	Спец. епізоотологія, 34 в/к
	Глобальна параз. 36а в/к

	2 ГРУПА
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