
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 

Підготовка лікаря ветеринарної медицини є відповідальною справою 
для закладів вищої освіти. Адже випускник повинен володіти знаннями з 
різних напрямів економіки країни, де необхідні фахівці ветеринарної 
медицини. При підготовці лікаря ветеринарної медицини важливим є 
отримання знань з лабораторної справи. Сьогодні наша держава потребує 
висококваліфікованих лабораторних працівників, які здатні працювати на 
новітньому обладнанні з високоінформативним методичним забезпеченням. 
Тому, важливим є підготовка лікарів ветеринарної медицини, які будуть 
здатні після закінчення університету влитися у структури лабораторій 
ветеринарної медицини, виконуючи покладені на них функції. 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Ґжицького бере на себе відповідальність готовити 
фахівців, котрі забезпечуватимуть продуктивну роботу лабораторій 
ветеринарної медицини, а також інших закладів, де потребують фахівців 
лабораторної страви. Основною метою освітньо-професійної програми є 
підготовка лікаря ветеринарної медицини, який крім широких знань 
практичного фахівця, здобуде необхідну підготовку для роботи у 
лабораторіях. Слід відзначити, що у Львівському національному університеті 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького є необхідна 
лабораторна база та висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. У 
навчальному процесі використовуються сучасні освітні стандарти, що 
забезпечує якісно високий рівень навчання. Здобуваючи знання за даною 
освітньо-професійною програмою, здобувач вищої освіти набуде ряд 
важливих компетентностей, необхідних для роботи у лабораторіях різного 
профілю. Зокрема, лікар ветеринарної медицини, який навчатиметься за 
даною освітньо-професійною програмою, буде здатний забезпечувати роботу 
новітнього лабораторного обладнання з використанням уніфікованих методів 
дослідження для аналізів різних субстратів організму тварин, а також 
проводити інтерпретацію отриманих результатів. Представлена освітньо-
професійна програма має необхідну кількість дисциплін для підготовки 



лікаря ветеринарної медицини, вони є послідовними і взаємодоповнюючими, 
що характеризує її як збалансовану. 

Вважаємо, що освітньо-професійна програма «Ветеринарна 
лабораторна справа» з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 211 — «Ветеринарна медицина», розроблена у 
Львівському національному університеті ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Ґжицького, забезпечить якісний освітній процес і 
може бути впроваджена у даному закладі вищої освіти. 
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