
ДЕННА та ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ

Освітній ступінь «Бакалавр»
• Екологія 
• Право 
Термін навчання на основі ПЗСО – 4 роки,
на основі  ОС «Молодший спеціаліст» - (2 роки – денна 
2,5 роки – заочна форма навчання).

Освітній ступінь «Магістр» - одноступенева 
програма підготовки (абітурієнт-магістр)

• Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза * 
(термін навчання на основі ПЗСО - 6 років, 
на основі ОС «Молодший спеціаліст» - 5 років) 

• Фармація, промислова фармація
(термін навчання на основі ПЗСО - 5 років, 
на основі ОС       «Молодший спеціаліст» - 4 роки)

* тільки денна форма навчання

Освітній ступінь «Магістр» 
на основі ОС «Бакалавр»

• Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза* 
• Екологія 
• Право 
• Освітні, педагогічні науки

Термін навчання  – 1 рік 4 міс.

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
- установи системи державної та приватної ветеринарної медицини;
-Управління Держпродспоживслужби;
-лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на 
агропродовольчих ринках та в супермаркетах;
- Служба ветеринарного контролю на державному кордоні;
- навчальні заклади І-ІV рівня акредитації тощо.

Фармація, промислова фармація

- аптеки, аптечні склади, завідувачі аптечним складом;
- фармацевтичні фабрики з виробництва препаратів;
- підприємства з виробництва дієтичних добавок, профілактичних
напоїв, парфумерних виробів та санітарно-гігієнічних засобів;
- науково-дослідні та навчальні установи з розробки та контролю
якості лікарських субстанцій і препаратів.

Місця працевлаштування випускників



Факультет ветеринарної гігієни,
екології та права – це сучасний
факультет, навчаючись на якому
Ви здобудете престижну професію
та, переймаючи досвід
авторитетних науковців, станете
визнаним фахівцем своєї справи.

Наш факультет заснований на
одній з наймасштабніший
ветеринарних шкіл України та
виховує студентів за найкращими
європейськими традиціями.

Освітні, педагогічні науки
- викладачем вищого навчального закладу;
- завідувачем навчальної лабораторії;
- керівником, заступник керівника ВНЗ;
- заступником керівника науково-дослідної
установи;

- молодшим науковим співробітником.

Право
- центральні органи виконавчої влади;
-місцеві органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування;
-органи внутрішніх справ України;
- органи прокуратури України;
- органи судової влади , тощо.

Екологія
- органи місцевого державного управління; 
- лабораторії контролю за станом середовища 
та якістю продукції;
-заповідники, центри туристичної та 
рекреаційної діяльності;
-екологічні інспекції.

Обрати факультет ветеринарної

гігієни, екології та права означає

обрати якісну освіту і стати

професіоналом.

Верши свій шлях.

Твій шанс - в руках!


