
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму «Ветеринарна лабораторна справа» 
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 211 — «Ветеринарна медицина», розроблену у 
Львівському національному університеті ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького 

Забезпечення України у висококваліфікованих кадрах є важливою складовою 

розвитку держави. Підготовка лікаря ветеринарної медицини завжди була 

пріоритетом для успішної економіки. Адже ветеринарні фахівці працюють у різних 

сферах господарювання, забезпечуючи сталий розвиток країни в сучасних 

економічних умовах. 

Лікарі ветеринарної медицини, залежно від потреб, повинні володіти 

знаннями не лише успішного лікування тварин, а й інших важливих галузей 

господарства держави. У провідних країнах світу все більше уваги приділяється 

підготовці лікаря ветеринарної медицини з відповідною спеціалізацією. Сьогодні 

ветеринарні фахівці працюють у науково-дослідних установах, лабораторія, 

фармацевтичних підприємствах, де розміщено різного напряму високотехнологічне 

лабораторне обладнання, що потребує знань та розуміння для його успішного 

функціонування. Водночас, застосовуються нові високоінформативні методи 

фізіологічних, біохімічних, мікробіологічних та інших досліджень, які потребують 

поглиблених знань з хімії, фізики, біохімії, мікробіології, генетики. 

Представлена Львівським національним університетом ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького освітньо-професійна програма 

здатна забезпечити комплексну підготовку здобувачів вищої освіти лікарів 

ветеринарної медицини, які здатні успішно працювати у різних сферах економіки 

держави, а й забезпечувати висококваліфікованими фахівцями лабораторну галузь. 

Слід зауважити, що клінічне, матеріально-технічне та лабораторне забезпечення 

кафедр факультету ветеринарної медицини дозволяє проводити лабораторно-

практичні заняття на сучасному рівні. У даній освітній програмі передбачено 

достатню кількість навчального часу для проходження навчальної та виробничої 

практики. Крім цього, здобувачі вищої освіти вдосконалюватимуть діагностичні 



навички та вміння, поглиблюватимуть свої знання щодо організації та проведення 

клінічних і лабораторних досліджень. 

Вважаємо, що освітньо-професійна програма «Ветеринарна лабораторна 

справа» за спеціальністю 211 — «Ветеринарна медицина» відповідає вимогам, що 

висуваються до магістерських програм та направлена на підготовку кваліфікованих 

кадрів в галузі ветеринарної медицини і може бути рекомендована для 

впровадження у освітній процес Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 
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