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СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Внутрішні хвороби тварин»

Н апрям 6.110101 „Ветеринарна
медицина”

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Нормативна чи вибіркова нормативна

Семестр 6,7,8

Кількість кредитів ЕСТ8 6
Модулів (розділів, блоків змістових модулів) 6
Загальна кількість годин 216

Види навчальної діяльності та види навчальних занять, обсяг годин:

Лекції 72
Лабораторні 108
Самостійна робота, 36
у тому числі курсова робота 18

Форма підсумкових контрольних заходів екзамен
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