
 
 

List of educational disciplines 

of the Department of Therapy and Clinical Diagnostics 

which were updated within the framework of the OIE project 

 

1. Clinical diagnostics of animal diseases (updated the modules "General 

diagnostics", "Investigation of the digestive system"). 

2. Veterinary toxicology (updated the modules "General toxicology", 

"Toxicology of the mineral origin compounds", "Phytotoxicology", 

"Mycotoxicology"). 

 

List of pedagogical resources 

of the Department of Therapy and Clinical Diagnostics 

which were updated within the framework of the OIE project 

 

1. Developed the workbook on the topic: "Medication poisoning" from the 

discipline "Veterinary toxicology". 

The contact person ‒ Vovkotrob Nataliia, assoc. prof. of the Department of 

Therapy and Clinical Diagnostics, vona76@ukr.net. 

2. Developed methodological guidelines on the topic: "The herd's health and its 

evaluation" from the educational discipline "Clinical diagnostics of animal diseases". 

The contact person ‒ Bezukh Vasil, assoc. Prof. of the Department of Therapy 

and Clinical Diagnostics, bezukh.vasyl@ukr.net. 

3. Corresponding additions to the new edition of the textbook on "Clinical 

Diagnosis of Animal Diseases" were published, which came out of printing on 

January 1, 2017. 

The contact person ‒ Bezukh Vasil, assoc. Prof. of the Department of Therapy 

and Clinical Diagnostics, bezukh.vasyl@ukr.net. 
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Перелік навчальних дисциплін  

кафедри терапії та клінічної діагностики,  

які були оновлені в рамках проекту МЕБ  

1. Клінічна діагностика хвороб тварин (оновлені модулі “Загальна 

діагностика”, “Дослідження органів травлення”). 

2. Ветеринарна токсикологія (оновлені модулі “Загальна токсикологія”, 

“Токсикологія сполук мінерального походження”, “Фітотоксикологія”, 

“Мікотоксикологія”). 

 

Перелік педагогічних ресурсів 

кафедри терапії та клінічної діагностики,  

які були оновлені та розроблені в рамках проекту МЕБ  

1. Розроблений конспект-роздатковий матеріал на тему: “Отруєння 

лікарськими препаратами” з навчальної дисципліни “Ветеринарна 

токсикологія”. 

Контактна особа – доцент кафедри терапії та клінічної діагностики 

Вовкотруб Наталія Володимирівна, vona76@ukr.net. 

2. Розроблені методичні вказівки на тему: “Здоров’я стада та його оцінка” 

з навчальної дисципліни “Клінічна діагностика хвороб тварин”. 

Контактна особа – доцент кафедри терапії та клінічної діагностики Безух 

Василь Михайлович, bezukh.vasyl@ukr.net. 

3. Внесені відповідні доповнення в нове видання підручника з “Клінічної 

діагностики хвороб тварин”, який вийшов з друку 1.11.2017 р.  

Контактна особа – доцент кафедри терапії та клінічної діагностики Безух 

Василь Михайлович, bezukh.vasyl@ukr.net. 
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