
1 курс водні біоресурси (заочна форма) 
НАСТАНОВЧА СЕСІЯ  

 22.11.2021 
Понеділок 

23.11.2021 
Вівторок 

24.11.2021 
Середа 

25.11.2021 
Четвер 

26.11.2021 
П’ятниця 

27.11.2021 
Субота 

1 пара Органічна 
хімія  

(Лекція) 

Гідроботаніка 
(Лекція) 

Гідроботаніка 
(Лекція) 

Зоологія 
безхребетних та 
хорд.  (Лекція) 

Біофізика 
(Лекція)  

2 пара Органічна 
хімія  

(Лабор., 
практ.) 

Гідроботаніка 
(Лабор., практ.) 

Гідроботаніка 
(Лекція) 

Біофізика 
(Лекція) 

Поведінка 
тварин (Лекція)  

3 пара Фізколоїдна 
хімія 

(Лекція) 

Іноземна мова за 
фах. спрям. 

(Лабор., практ.) 

Гідроботаніка 
(Лабор., практ.) 

Біофізика 
(Лабор., практ.) 

Поведінка 
тварин (Лабор., 

практ.) 
 

4 пара Фізколоїдна 
хімія  

(Лабор., 
практ.) 

Іноземна мова за 
фах. спрям. 

(Лабор., практ.) 

Зоологія 
безхребетних та 
хорд. (Лекція) 

Біофізика 
(Лабор., практ.) 

Поведінка 
тварин (Лабор., 

практ.) 
 

5 пара 
 

Іноземна мова за 
фах. спрям. 

(Лабор., практ.) 

Зоологія 
безхребетних та 
хорд. (Лабор., 

практ.) 

Біофізика 
(Лабор., практ.)   

6 пара   Зоологія 
безхребетних та 
хорд. (Лабор., 

практ.) 

   

 
Декан           А.О. Бойко 



1 курс водні біоресурси (заочна форма) 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 

 29.11.2021 
Понеділок 

30.11.2021 
Вівторок 

01.12.2021 
Середа 

02.12.2021 
Четвер 

03.12.2021 
П’ятниця 

04.12.2021 
Субота 

1 пара Українська 
мова за фах. 

спрям. (Лабор., 
практ.) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 

(Лекція) 

Зоологія 
безхребетних та 

хордових 
(Лекція) 

Філософія 
(Лекція) 

 Основи фахової 
діяльності 
(Лекція) 

 

2 пара Українська 
мова за фах. 

спрям. (Лабор., 
практ.) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 
(Лабор., практ.) 

Зоологія 
безхребетних та 

хордових 
(Лабор., практ.) 

Філософія 
(Лабор., практ.) 

Основи фахової 
діяльності 

(Лабор., практ.) 
 

3 пара Українська 
мова за фах. 

спрям. (Лабор., 
практ.) 

Прикладна 
математика 

(Лекція) 

Прикладна 
математика 

(Лекція) 

Зоологія 
безхребетних та 

хордових 
(Лекція) 

Основи фахової 
діяльності 

(Лабор., практ.) 
 

4 пара Історія та 
етнокультура 

України 
(Лекція) 

Прикладна 
математика 

(Лабор., практ.) 

Прикладна 
математика 

(Лабор., практ 

Зоологія 
безхребетних та 

хордових 
(Лабор., практ.) 

  

5 пара Історія та 
етнокультура 

України(Лабор., 
практ.) 

 
Прикладна 
математика 

(Лабор., практ.) 
   

       
 

Декан           А.О. Бойко 



РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ  (заочна форма) 
1 курс водні біоресурси (заочна форма) 

Заліки 
Історія України 29.11.2021 
Філософія 02.12.2021 
Українська мова за фах. спрям. 29.11.2021 
Зоологія безхребетних та хордових 02.12.2021 
Основи фахової діяльності 03.12.2021 

Іспити 
Неорганічна  та аналітична хімія 30.11.2021 
Прикладна математика 01.12.2021 

 
 

Декан           А.О. Бойко 
 

 



1 курс (СП)  ТВППТ (заочна форма) 
НАСТАНОВЧА СЕСІЯ  

 22.11.2021 
Понеділок 

23.11.2021 
Вівторок 

24.11.2021 
Середа 

25.11.2021 
Четвер 

26.11.2021 
П’ятниця 

27.11.2021 
Субота 

1 пара Фізіологія с.г. 
тварин 

(Лекція) 

Органічна хімія 
(Лекція) 

Біологічна,фізична 
та фізк. Хімії 

(Лекція) 

Вища 
математика 

(Лекція) 

Генетика з 
біометрією 

(Лекція) 
 

2 пара Фізіологія с.г. 
тварин 

(Лекція) 

Органічна хімія 
(Лекція) 

Біологічна,фізична 
та фізк. Хімії 

(Лекція) 

Вища 
математика 

(Лекція) 

Генетика з 
біометрією 

(Лекція) 
 

3 пара Фізіологія с.г. 
тварин (Лабор., 

практ.) 

Органічна хімія 
(Лабор., практ.) 

Біологічна,фізична 
та фізк. Хімії 

(Лабор., практ.) 

Вища 
математика 

(Лабор., практ.) 

Генетика з 
біометрією 

(Лабор., практ.) 
 

4 пара Фізіологія с.г. 
тварин (Лабор., 

практ.) 

Органічна хімія 
(Лабор., практ.) 

Біологічна,фізична 
та фізк. Хімії 

(Лабор., практ.) 

Вища 
математика 

(Лабор., практ.) 

Генетика з 
біометрією 

(Лабор., практ.) 
 

5 пара 
 

Ботаніка з 
основами 
агрономії 
(Лекція) 

Ботаніка з 
основами 

агрономії (Лабор., 
практ.) 

Ботаніка з 
основами 
агрономії 
(Лекція) 

Генетика з 
біометрією 

(Лабор., практ.) 
 

6 пара       
 

 

Декан           А.О. Бойко 
 



1 курс (СП)  ТВППТ (заочна форма) 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 

 29.11.2021 
Понеділок 

30.11.2021 
Вівторок 

01.12.2021 
Середа 

02.12.2021 
Четвер 

03.12.2021 
П’ятниця 

04.12.2021 
Субота 

1 пара 
Філософія 
(Лекція) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 

(Лекція) 

Прикладна 
зоологія (Лекція) 

Нарисна 
геометрія 
(Лекція) 

Техн. ви-ва 
прод. 

козівництва 
(Лекція) 

 

2 пара 
Філософія 

(Лабор., практ.) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 

(Лекція) 

Фізика 
(Лабор., практ.) 

Нарисна 
геометрія 

(Лабор., практ.) 

Техн. ви-ва 
прод. 

козівництва 
(Лабор., практ.) 

 

3 пара 
Фізика 

(Лекція) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 
(Лабор., практ.) 

Іноземна мова 
(Лабор., практ.) 

Нарисна 
геометрія 

(Лабор., практ.) 

Техн. ви-ва 
прод. 

козівництва 
(Лабор., практ.) 

 

4 пара Фізика 
(Лабор., практ.) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 
(Лабор., практ.) 

Іноземна мова 
(Лабор., практ.) 

Прикладна 
зоологія (Лабор., 

практ.) 
  

5 пара 
  Іноземна мова 

(Лабор., практ.) 

Прикладна 
зоологія (Лабор., 

практ.) 
  

6 пара       

 

Декан           А.О. Бойко 



РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ  (заочна форма) 
1 курс (СП)  ТВППТ (заочна форма) 

Заліки 
Філософія 29.11.2021 
Іноземна мова 01.12.2021 
Нарисна геометрія 02.12.2021 
Прикладна зоологія 02.12.2021 
Техн. ви-ва прод. козівництва 03.12.2021 
Фізика 01.12.2021 

Іспити 
Неорганічна  та аналітична хімія 30.11.2021    

 
 
 

Декан           А.О. Бойко 
 



 
1 курс  ТВППТ (заочна форма) 

НАСТАНОВЧА СЕСІЯ  

 22.11.2021 
Понеділок 

23.11.2021 
Вівторок 

24.11.2021 
Середа 

25.11.2021 
Четвер 

26.11.2021 
П’ятниця 

27.11.2021 
Субота 

1 пара Вища 
математика 

(Лекція) 

Іноземна мова за 
фах. спрям. 

(Лабор., практ.) 

Обчисл. техн і 
програмув. 

(Лекція) 

Філософія 
(Лекція) 

Генетика з 
біометрією 

(Лекція) 
 

2 пара Вища 
математика 

(Лабор., практ.) 

Іноземна мова за 
фах. спрям. 

(Лабор., практ.) 

Обчисл. техн і 
програмув. 

(Лабор., практ.) 

Органічна хімія 
(Лекція) 

Генетика з 
біометрією 

(Лекція) 
 

3 пара 
Фізика (Лекція) Фізика  

(Лабор., практ.) 

Обчисл. техн і 
програмув. 

(Лабор., практ.) 

Органічна хімія 
(Лабор., практ.) 

Генетика з 
біометрією 
(Лабор., практ.) 

 

4 пара Фізика  
(Лабор., практ.) 

Вища 
математика 

(Лекція) 

Іноземна мова за 
фах. спрям. 

(Лабор., практ.) 

Органічна хімія 
(Лабор., практ.) 

Генетика з 
біометрією 

(Лабор., практ.) 
 

5 пара Фізика  
(Лабор., практ.) 

Вища 
математика 

(Лабор., практ.) 

Генетика з 
біометрією 

(Лабор., практ.) 

Органічна хімія 
(Лабор., практ.) 

Філософія 
(Лабор., практ.)  

6 пара     Філософія 
(Лабор., практ.)  

 
 

Декан           А.О. Бойко 
 

 



 

 
1 курс ТВППТ (заочна форма) 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 
 29.11.2021 

Понеділок 
30.11.2021 
Вівторок 

01.12.2021 
Середа 

02.12.2021 
Четвер 

03.12.2021 
П’ятниця 

04.12.2021 
Субота 

1 пара Українська 
мова за фах. 

спрям. (Лабор., 
практ.) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 

(Лекція) 

Морф. с.-
г.тварин 
(Лекція) 

Основи фахової 
діяльності 
(Лекція) 

Прикладна 
зоологія  
(Лекція) 

 

2 пара Українська 
мова за фах. 

спрям. (Лабор., 
практ.) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 
(Лабор., практ.) 

Морф. с.-
г.тварин 
(Лекція) 

Історія та 
етнокультура 

України (Лабор., 
практ.) 

Прикладна 
зоологія (Лабор., 

практ.) 
 

3 пара Українська 
мова за фах. 

спрям. (Лабор., 
практ.) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 

(Лекція) 

Морф. с.-
г.тварин (Лабор., 

практ.) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 
(Лабор., практ.) 

 Основи фахової 
діяльності 
(Лабор., практ.) 

 

4 пара Історія та 
етнокультура 

України 
(Лекція) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 
(Лабор., практ.) 

Морф. с.-
г.тварин (Лабор., 

практ.) 
 

Основи фахової 
діяльності 

(Лабор., практ.) 
 

5 пара   Морф. с.-
г.тварин    

 

Декан           А.О. Бойко 
 
 
 



 
 

РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ  (заочна форма) 
1 курс ТВППТ 

Заліки Дата 
Історія та етнокультура України 02.12.2021 
Основи фахової діяльності 03.12.2021 
Українська мова за фах. спрям. 29.11.2021 
Прикладна зоологія 03.12.2021 

Іспити 
Неорганічна  та аналітична хімія 02.12.2021 
Морф. с.-г.тварин. Цитологія, 
гістологія,ембр. 

01.12.2021 

 
 
Декан           А.О. Бойко 

 



 
 

1 курс  ТВППТ (зоофізіотерапія) (заочна форма) 
НАСТАНОВЧА СЕСІЯ  

 22.11.2021 
Понеділок 

23.11.2021 
Вівторок 

24.11.2021 
Середа 

25.11.2021 
Четвер 

26.11.2021 
П’ятниця 

27.11.2021 
Субота 

1 пара Основи 
ветеринарної 

медицини 
(Лекція) 

Іноземна мова за 
фах. спрям. 

(Лабор., практ.) 

Обчисл. техн і 
програмув. 

(Лекція) 

Історія та 
етнокультура 

України (Лекція) 

Генетика з 
біометрією 

(Лекція) 
 

2 пара Основи 
ветеринарної 

медицини 
(Лабор., практ.) 

Іноземна мова за 
фах. спрям. 

(Лабор., практ.) 

Обчисл. техн і 
програмув. 

(Лабор., практ.) 

Історія та 
етнокультура 

України (Лабор., 
практ.) 

Генетика з 
біометрією 

(Лекція)  

3 пара 
Фізика (Лекція) Фізика  

(Лабор., практ.) 

Обчисл. техн і 
програмув. 

(Лабор., практ.) 

Органічна хімія 
(Лекція) 

Генетика з 
біометрією 
(Лабор., практ.) 

 

4 пара 
Фізика (Лекція) 

Основи 
ветеринарної 

медицини 
(Лекція) 

Іноземна мова за 
фах. спрям. 

(Лабор., практ.) 

Органічна хімія 
(Лекція) 

Генетика з 
біометрією 

(Лабор., практ.) 
 

5 пара 
Фізика  

(Лабор., практ.) 

Основи 
ветеринарної 

медицини 
(Лабор., практ.) 

Генетика з 
біометрією 

(Лабор., практ.) 

Органічна хімія 
(Лабор., практ.) 

Історія та 
етнокультура 

України (Лабор., 
практ.) 

 

    Органічна хімія 
(Лабор., практ.)   

 
Декан           А.О. Бойко 



 

1 курс ТВППТ (зоофізіотерапія) (заочна форма) 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 

 29.11.2021 
Понеділок 

30.11.2021 
Вівторок 

01.12.2021 
Середа 

02.12.2021 
Четвер 

03.12.2021 
П’ятниця 

04.12.2021 
Субота 

1 пара Українська 
мова за фах. 

спрям. (Лабор., 
практ.) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 

(Лекція) 

Анатомія тварин 
(Лекція) 

Обладнання при 
утримані диких 
та домашніх тв. 

(Лекція) 

Обладнання при 
утримані диких 
та домашніх тв. 

(Лекція) 

 

2 пара Українська 
мова за фах. 

спрям. (Лабор., 
практ.) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 
(Лабор., практ.) 

Анатомія тварин 
(Лекція) 

Обладнання при 
утримані диких 
та домашніх тв. 
(Лабор., практ.) 

 Основи фахової 
діяльності 
(Лекція) 

 

3 пара Українська 
мова за фах. 

спрям. (Лабор., 
практ.) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 
(Лабор., практ.) 

Анатомія тварин 
(Лекція) 

Обладнання при 
утримані диких 
та домашніх тв. 
(Лабор., практ.) 

Основи фахової 
діяльності 

(Лабор., практ.) 
 

4 пара Філософія 
(Лекція) 

Анатомія тварин 
(Лабор., практ.) 

Анатомія тварин 
(Лабор., практ.) 

Анатомія тварин 
(Лабор., практ.) 

Основи фахової 
діяльності 

(Лабор., практ.) 
 

5 пара Філософія 
(Лабор., практ.)      

 

Декан           А.О. Бойко 
 



 
 

РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ (зоофізіотерапія) (заочна форма) 
1 курс ТВППТ 

Заліки Дата 
Філософія 29.11.2021 
Основи фахової діяльності 03.12.2021 
Українська мова за фах. спрям. 29.11.2021 
Обладнання при утримані диких та 
домашніх тв. 

03.12.2021 

Іспити 
Неорганічна  та аналітична хімія 30.11.2021 
Анатомія тварин 01.12.2021 

 
 
Декан           А.О. Бойко 

 
 



 
 

1 курс магістри  ТВППТ  (заочна форма) 
НАСТАНОВЧА СЕСІЯ  

 29.11.2021 
Понеділок 

30.11.2021 
Вівторок 

01.12.2021 
Середа 

02.12.2021 
Четвер 

03.12.2021 
П’ятниця 

04.12.2021 
Субота 

1 пара Світове с/г та 
ЗЕД 

(Лекція) 

Технологія мяса і 
мясн. прод. 

(Лекція) 

Селекція с-г 
тварин 

(Лекція) 

Біологія продукт. 
с/г тв. 

(Лекція) 

Цивільний захист 
(Лекція)  

2 пара Світове с/г та 
ЗЕД 

(Лекція) 

Організація 
племін. cправи  

(Лекція) 

Організація 
племін. cправи  

(Лекція) 

Біологія продукт. 
с/г тв. 

(Лабор., практ.) 
Цивільний захист 

Лабор., практ.) 
 

3 пара Світове с/г та 
ЗЕД 

(Лабор., практ.) 

Технологія мяса і 
мясн. прод. 

(Лабор., практ.) 

Селекція с-г 
тварин 

(Лабор., практ.) 

Біологія продукт. 
с/г тв. 

(Лекція) 

Організація 
аграрн. Бізн 

(Лекція) 
 

4 пара Світове с/г та 
ЗЕД 

(Лабор., практ.) 

Технологія мяса і 
мясн. прод. 

(Лабор., практ.) 

Селекція с-г 
тварин 

(Лабор., практ.) 

Біологія продукт. 
с/г тв. 

(Лекція) 

Організація 
аграрн. бізн. 

(Лабор., практ.) 
 

5 пара 
  

Організація 
племін. cправи  
(Лабор., практ.) 

   

6 пара       
 

Декан           А.О. Бойко 
 



 

1 курс магістри  ТВППТ (заочна форма) 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 

 
06.12.2021 
Понеділок 

07.12.2021 
Вівторок 

08.12.2021 
Середа 

09.12.2021 
Четвер 

10.12.2021 
П’ятниця 

11.12.2021 
Субота 

1 пара 
Спеціалізоване 

мясне скот. 
(Лекція) 

Технол.молока та 
мол.прод. 
(Лекція) 

Модел. техн. 
процес. у 

тваринництві 
(Лекція) 

Cелекція ДРХ 
(Лекція) 

Охорона праці у 
тваринництві 

(Лекція) 
 

2 пара 
Спеціалізоване 

мясне скот. 
(Лабор., практ.) 

Технол.молока та 
мол.прод. 

(Лабор., практ.) 

Технол.молока та 
мол.прод. 
(Лекція) 

Cелекція ДРХ 
(Лекція) 

Охорона праці у 
тваринництві 

(Лабор., практ.) 
 

3 пара 
Спеціалізоване 

мясне скот. 
(Лабор., практ.) 

Селекція с/г 
тварин (Лекція) 

Модел. техн. 
процес. у 

тваринництві 
(Лабор., практ.) 

Cелекція ДРХ 
(Лабор., практ.) 

Інтелектуальна 
власність 
(Лекція) 

 

4 пара 
Технол.молока 

та мол.прод. 
(Лабор., практ.) 

Селекція с/г 
тварин (Лабор., 

практ.) 

Модел. техн. 
процес. у 

тваринництві 
(Лабор., практ.) 

Cелекція ДРХ 
(Лабор., практ.) 

Інтелектуальна 
власність 

(Лабор., практ.) 
 

5 пара       
 
 

Декан           А.О. Бойко 



 
 

РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ  (заочна форма) 
1 курс магістри  ТВППТ 

Заліки 
Селекція с/г тварин 07.12.2021 
Охорона праці у тваринництві 10.12.2021 
Інтелектуальна власність  10.12.2021 

Іспити 
Технол. молока та мол. прод. 08.12.2021 
Модел. техн. процес. у 
тваринництві + курсова 

08.12.2021 

Спеціалізоване м’ясне скот. 06.12.2021 
Cелекція ДРХ 09.12.2021 

 
 

Декан           А.О. Бойко 



2 курс магістри  ТВППТ (заочна форма) 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 

 

 22.11.2021 
Понеділок 

23.11.2021 
Вівторок 

24.11.2021 
Середа 

25.11.2021 
Четвер 

26.11.2021 
П’ятниця 

27.11.2021 
Субота 

1 пара Ділова іноземна 
мова (Лабор., 

практ.) 

Технологія кормів 
і корм. добавок 

(Лекція) 

Управління 
персоналом 

(Лекція) 

Годівля плем. і 
високопрод. 

тварин (Лекція) 

Методика 
викладання у 
вищій школі 

(Лекція) 

 

2 пара Ділова іноземна 
мова (Лабор., 

практ.) 

Технологія кормів 
і корм. добавок 
(Лабор., практ.) 

Управління 
персоналом 

(Лабор., практ.) 

Годівля плем. і 
високопрод. 

тварин (Лабор., 
практ.) 

Методика 
викладання у 
вищій школі 

(Лабор., практ.) 

 

3 пара Ділова іноземна 
мова (Лабор., 

практ.) 

Технологія кормів 
і корм. добавок 
(Лабор., практ.) 

Управління 
персоналом 

(Лабор., практ.) 

Годівля плем. і 
високопрод. 

тварин (Лабор., 
практ.) 

Методика 
викладання у 
вищій школі 

(Лабор., практ.) 

 

4 пара Інформаційні 
технології  
(Лекція) 

Інформаційні 
технології 

(Лабор., практ.) 

Сучасні методи 
досліджень у 
твар. (Лекція) 

Макро та 
мікроекономіка 

(Лекція) 

Сучасні методи 
досліджень у 
твар. (Лабор., 

практ.) 

 

5 пара 
 

Інформаційні 
технології 

(Лабор., практ.) 

Макро та 
мікроекономіка 
(Лабор., практ.) 

Макро та 
мікроекономіка 
(Лабор., практ.) 

Годівля плем. і 
високопрод. 

тварин (Лабор., 
практ.) 

 

6 пара       
 
 

Декан           А.О. Бойко 



 
 

РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ  (заочна форма) 
2 курс магістри  ТВППТ 

Заліки 
Ділова іноземна мова 22.11.2021 
Інформаційні технології  23.11.2021 
Управління персоналом 24.11.2021 
Сучасні методи досліджень у твар. 26.11.2021 
Макро та мікроекономіка 25.11.2021 
Методика викладання у вищій школі 26.11.2021 

Іспити 
Технологія кормів і корм. добавок 23.11.2021 
Годівля плем. і високопрод. тварин + курсова 26.11.2021 

 
 

Декан           А.О. Бойко 



2 курс (СП)  ТВППТ (заочна форма) 
НАСТАНОВЧА СЕСІЯ  

 

 22.11.2021 
Понеділок 

23.11.2021 
Вівторок 

24.11.2021 
Середа 

25.11.2021 
Четвер 

26.11.2021 
П’ятниця 

27.11.2021 
Субота 

1 пара Техн.обл.цех.по 
перер.прод.тварин.  

(Лекція) 

Техн. ви-ва прод. 
Свинарства 

(Лекція) 

Техн. ви-ва прод. 
Свинарства 

(Лекція) 

Технологія вироб. 
прод. 

Бджільництва 
(Лекція) 

Технологія вироб. 
прод. 

Птахівництва 
(Лекція) 

 

2 пара Техн.обл.цех.по 
перер.прод.тварин. 

(Лабор., практ.) 

Технологія вироб. 
прод. 

Птахівництва 
(Лекція) 

Техн. ви-ва прод. 
Свинарства 

(Лабор., практ.) 

Технологія вироб. 
прод. 

Бджільництва 
(Лабор., практ.) 

Технологія вироб. 
прод. 

Птахівництва 
(Лабор., практ.) 

 

3 пара Техн.обл.цех.по 
перер.прод.тварин. 

(Лабор., практ.) 

Технологія 
відтворення 

тварин (Лекція) 

Технологія вироб. 
прод. 

Птахівництва 
(Лабор., практ.) 

Технологія вироб. 
прод. 

Бджільництва 
(Лабор., практ.) 

Технологія вироб. 
прод. 

Птахівництва 
(Лабор., практ.) 

 

4 пара Техн. ви-ва прод. 
Свинарства 

(Лабор., практ.) 

Технологія 
відтворення 

тварин (Лабор., 
практ.) 

Технологія вироб. 
прод. 

Птахівництва 
(Лабор., практ.) 

Технологія 
відтворення 

тварин (Лабор., 
практ.) 

Техн. ви-ва прод. 
Свинарства 

(Лабор., практ.) 
 

5 пара 
  

Техн. ви-ва прод. 
Свинарства 

(Лабор., практ.) 
   

6 пара       
 

Декан           А.О. Бойко 
 



2 курс (СП)  ТВППТ (заочна форма) 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 

 29.11.2021 
Понеділок 

30.11.2021 
Вівторок 

01.12.2021 
Середа 

02.12.2021 
Четвер 

03.12.2021 
П’ятниця 

04.12.2021 
Субота 

1 пара Гігієна тварин 
(Лекція)  

Розведення с.-г. 
тварин (Лекція) 

Годівля с.-г. 
тварин і техн. 

кормів(Лекція) 

Годівля с.-г. 
тварин і техн. 

кормів (Лекція) 

Мікробіологія 
(Лекція)  

2 пара Гігієна тварин 
(Лабор., 
практ.) 

Розведення с.-г. 
тварин  

(Лабор., ракт.) 

Годівля с.-г. 
тварин і техн. 

кормів (Лабор., 
ракт.) 

Годівля с.-г. 
тварин і техн. 

кормів (Лабор., 
ракт.) 

Мікробіологія 
(Лекція)  

3 пара Розведення с.-
г. тварин 
(Лекція) 

Гігієна тварин 
(Лекція) 

Техн. ви-ва прод. 
аквакульт. 
(Лекція) 

Годівля с.-г. 
тварин і техн. 

кормів (Лабор., 
ракт.) 

Мікробіологія 
(Лабор., ракт.)  

4 пара Розведення с.-
г. тварин  

(Лабор., ракт.) 

Гігієна тварин 
(Лабор., практ.) 

Техн. ви-ва прод. 
аквакульт. 
(Лекція) 

Годівля с.-г. 
тварин і техн. 

кормів (Лабор., 
ракт.) 

Охорона праці 
(Лабор., ракт.)  

5 пара 
 

Техн. ви-ва 
прод. аквакульт. 
(Лабор., ракт.) 

Техн. ви-ва прод. 
аквакульт. 

(Лабор., ракт.) 

Охорона праці 
(Лекція)   

6 пара       
 

Декан           А.О. Бойко 
 



РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ  (заочна форма) 
2 курс (СП)  ТВППТ (заочна форма) 

Заліки 
Мікробіологія 03.12.2021 
Охорона праці 03.12.2021 

Іспити 
Розведення с.-г. тварин 30.11.2021 
Гігієна тварин 30.11.2021 
Техн. ви-ва прод. аквакульт 01.12.2021 
Годівля с.-г. тварин і техн. кормів + 
курсовий проект 

02.12.2021 

 
Декан           А.О. Бойко 

 



 
2 курс  ТВППТ (зоофізіотерапія) (заочна форма) 

НАСТАНОВЧА СЕСІЯ  
 22.11.2021 

Понеділок 
23.11.2021 
Вівторок 

24.11.2021 
Середа 

25.11.2021 
Четвер 

26.11.2021 
П’ятниця 

27.11.2021 
Субота 

1 пара Етологія тварин 
(Лекція) 

Годівля с.-г. 
тварин і техн. 

кормів (Лекція) 

Розведення с.-г. 
тварин (Лекція) 

Гігієна та 
добробут тварин 

(Лекція) 

Годівля 
екзотичних 

тварин (Лекція) 
 

2 пара 
Етологія тварин 
(Лабор., практ.) 

Годівля с.-г. 
тварин і техн. 

кормів (Лекція) 

Розведення с.-г. 
тварин (Лекція) 

Гігієна та 
добробут тварин 

(Лекція) 

Годівля 
екзотичних 

тварин (Лабор., 
практ.) 

 

3 пара 
Етологія тварин 
(Лабор., практ.) 

Годівля с.-г. 
тварин і техн. 

кормів (Лабор., 
практ.) 

Розведення с.-г. 
тварин (Лабор., 

практ.) 

Гігієна та 
добробут тварин 
(Лабор., практ.) 

Годівля 
екзотичних 

тварин (Лабор., 
практ.) 

 

4 пара Годівля с.-г. 
тварин і техн. 

кормів (Лабор., 
практ.) 

Розведення с.-г. 
тварин (Лабор., 

практ.) 

Розведення с.-г. 
тварин (Лабор., 

практ.) 

Гігієна та 
добробут тварин 
(Лабор., практ.) 

Годівля с.-г. 
тварин і техн. 

кормів (Лабор., 
практ.) 

 

5 пара 
  

Гігієна та 
добробут тварин 
(Лабор., практ.) 

   

6 пара       
 

Декан           А.О. Бойко 



2 курс ТВППТ (зоофізіотерапія) (заочна форма) 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 

 29.11.2021 
Понеділок 

30.11.2021 
Вівторок 

01.12.2021 
Середа 

02.12.2021 
Четвер 

03.12.2021 
П’ятниця 

04.12.2021 
Субота 

1 пара 

Фізіологія с.г. 
тварин (Лекція) 

Біологічна,фізична 
та фізк. хімії 

(Лекція) 

Основи ортопедії 
та травматології 

(Лекція) 

Технологія 
відтворення тварин 

(Лекція) 

Терапія і 
профілактика 

внутрішніх хвороб 
домашніх і диких 
тварин (Лекція) 

 

2 пара 

Фізіологія с.г. 
тварин (Лабор., 

практ.) 

Біологічна,фізична 
та фізк. хімії 

(Лабор., практ.) 

Основи ортопедії 
та травматології 

(Лекція) 

Технологія 
відтворення тварин 

(Лабор., практ.) 

Терапія і 
профілактика 

внутрішніх хвороб 
домашніх і диких 
тварин (Лабор., 

практ.) 

 

3 пара 
Фізіологія с.г. 

тварин (Лабор., 
практ.) 

Технологія 
відтворення 

тварин (Лабор., 
практ.) 

Основи ортопедії 
та травматології 
(Лабор., практ.) 

Терапія і 
профілактика 

внутрішніх хвороб 
домашніх і диких 
тварин (Лекція) 

Породи та селекція 
собак (Лекція)  

4 пара 

Біологічна,фізична 
та фізк. хімії 

(Лабор., практ.) 

Основи ортопедії 
та травматології 
(Лабор., практ.) 

Основи ортопедії 
та травматології 
(Лабор., практ.) 

Терапія і 
профілактика 

внутрішніх хвороб 
домашніх і диких 
тварин (Лабор., 

практ.) 

Породи та селекція 
собак (Лабор., 

практ.) 
 

5 пара 
 

Породи та 
селекція котів 

(Лекція) 

Породи та 
селекція котів 

(Лабор., практ.) 
   

6 пара       
 
Декан           А.О. Бойко 



РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ (зоофізіотерапія) (заочна форма) 
2 курс ТВППТ 

Іспити  
Фізіологія с.г. тварин 29.11.2021 
Біологічна,фізична та фізк. хімії 30.11.2021 
Основи ортопедії та травматології 01.12.2021 

Заліки 
Технологія відтворення тварин 02.12.2021 
Породи та селекція котів 01.12.2021 
Терапія і профілактика внутрішніх 
хвороб домашніх і диких тварин 

03.12.2021 

Породи та селекція собак 03.12.2021 
 

Декан           А.О. Бойко 
 
 



 
2 курс  ТВППТ (заочна форма) 

НАСТАНОВЧА СЕСІЯ  
 22.11.2021 

Понеділок 
23.11.2021 
Вівторок 

24.11.2021 
Середа 

25.11.2021 
Четвер 

26.11.2021 
П’ятниця 

27.11.2021 
Субота 

1 пара Етологія тварин 
(Лекція) 

Годівля с.-г. 
тварин і техн. 

кормів (Лекція) 

Розведення с.-г. 
тварин (Лекція) 

Гігієна та 
добробут тварин 

(Лекція) 

Годівля 
екзотичних 

тварин (Лекція) 
 

2 пара 
Етологія тварин 
(Лабор., практ.) 

Годівля с.-г. 
тварин і техн. 

кормів (Лекція) 

Розведення с.-г. 
тварин (Лекція) 

Гігієна та 
добробут тварин 

(Лекція) 

Годівля 
екзотичних 

тварин (Лабор., 
практ.) 

 

3 пара 
Радіобіологія 

(Лекція) 

Годівля с.-г. 
тварин і техн. 

кормів (Лабор., 
практ.) 

Розведення с.-г. 
тварин (Лабор., 

практ.) 

Гігієна та 
добробут тварин 

(Лекція) 

Зоотехнічний 
облік (Лекція)  

4 пара Радіобіологія 
(Лабор., практ.) 

Розведення с.-г. 
тварин (Лекція) 

Розведення с.-г. 
тварин (Лабор., 

практ.) 

Гігієна та 
добробут тварин 
(Лабор., практ.) 

Зоотехнічний 
облік (Лабор., 

практ.) 
 

5 пара Годівля с.-г. 
тварин і техн. 

кормів (Лабор., 
практ.) 

Розведення с.-г. 
тварин (Лабор., 

практ.) 

Гігієна та 
добробут тварин 
(Лабор., практ.) 

Гігієна та 
добробут тварин 
(Лабор., практ.) 

  

6 пара       
 

Декан           А.О. Бойко 



2 курс ТВППТ (заочна форма) 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 

 29.11.2021 
Понеділок 

30.11.2021 
Вівторок 

01.12.2021 
Середа 

02.12.2021 
Четвер 

03.12.2021 
П’ятниця 

04.12.2021 
Субота 

1 пара Фізіологія с.г. 
тварин (Лекція) 

Біологічна,фізична 
та фізк. хімії 

(Лекція) 

Генетика з 
біометрією 

(Лекція) 

Нарисна 
геометрія 
(Лекція) 

Ботаніка з основами 
агрономії (Лекція)  

2 пара Фізіологія с.г. 
тварин (Лабор., 

практ.) 

Біологічна,фізична 
та фізк. хімії 

(Лабор., практ.) 

Генетика з 
біометрією 

(Лабор., практ.) 

Мікробіологія 
(Лекція) 

Ботаніка з основами 
агрономії  

3 пара Фізіологія с.г. 
тварин (Лабор., 

практ.) 

 Генетика з 
біометрією 

(Лабор., практ.)  

Нарисна 
геометрія 

(Лабор., практ.) 

Мікробіологія 
(Лабор., практ.) 

Ботаніка з основами 
агрономії (Лабор., 

практ.) 
 

4 пара Біологічна,фізична 
та фізк. хімії 

(Лабор., практ.) 

Генетика з 
біометрією 

(Лабор., практ.) 

Нарисна 
геометрія 

(Лабор., практ.) 

Мікробіологія 
(Лабор., практ.)   

5 пара       
6 пара       

 
Декан           А.О. Бойко 



РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ (заочна форма) 
2 курс ТВППТ 

Іспити  
Фізіологія с.г. тварин 29.11.2021 
Біологічна,фізична та фізк. хімії 30.11.2021 
Генетика з біометрією 01.12.2021 

Заліки 
Нарисна геометрія 02.12.2021 
Мікробіологія 02.12.2021 
Ботаніка з основами агрономії 03.12.2021 

 
Декан           А.О. Бойко 

 
 
 



3 курс СП водні біоресурси та аквакультура (заочна форма)  
НАСТАНОВЧА СЕСІЯ  

 22.11.2021 
Понеділок 

23.11.2021 
Вівторок 

24.11.2021 
Середа 

25.11.2021 
Четвер 

26.11.2021 
П’ятниця 

27.11.2021 
Субота 

1 пара Аквакультура 
природних 

водойм. (Лекція) 

Аквакультура 
штучних водойм. 

(Лекція) 

Екон. рибогоспод. 
підпр. (Лекція) 

Бух. облік у рибн. 
(Лекція) 

Осмнови 
переробки риби 

та морепродуктів 
(Лекція) 

 

2 пара Аквакультура 
природних 

водойм. (Лабор., 
практ.) 

Аквакультура 
штучних водойм 

(Лекція) 

Екон. рибогоспод. 
підпр. (Лабор., 

практ.) 

Рибальство 
(Лекція) 

Осмнови 
переробки риби 

та морепродуктів 
(Лекція) 

 

3 пара Аквакультура 
природних 

водойм. (Лабор., 
практ.) 

Аквакультура 
штучних водойм 
(Лабор., практ.) 

Екон. рибогоспод. 
підпр. (Лабор., 

практ.) 

Рибальство 
(Лекція) 

Осмнови 
переробки риби 

та морепродуктів 
(Лабор., практ.) 

 

4 пара Аквакультура 
штучних водойм 
(Лабор., практ.) 

Аквакультура 
штучних водойм 
(Лабор., практ.) 

Бух. облік у рибн. 
(Лабор., практ.) 

Рибальство 
(Лекція) 

Осмнови 
переробки риби 

та морепродуктів 
(Лабор., практ.) 

 

5 пара 
Рибальство 

(Лабор., практ.) 
Рибальство 

(Лабор., практ.) 
Бух. облік у рибн. 
(Лабор., практ.) 

Рибальство 
(Лабор., практ.) 

Осмнови 
переробки риби 

та морепродуктів 
(Лабор., практ.) 

 

6 пара       
 

Декан           А.О. Бойко 
 



3 курс СП водні біоресурси та аквакультура (заочна форма)  
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 

 29.11.2021 
Понеділок 

30.11.2021 
Вівторок 

01.12.2021 
Середа 

02.12.2021 
Четвер 

03.12.2021 
П’ятниця 

04.12.2021 
Субота 

1 пара Декоративна 
аквакультура та 

аквадизайн 
(Лекція) 

Біологічні основ. 
рибн. господ. 

(Лекція) 

Розведення і 
селекція риб 

(Лекція) 

Годівля риб 
(Лекція) 

Годівля риб 
(Лекція)  

2 пара Декоративна 
аквакультура та 

аквадизайн 
(Лекція) 

Біологічні основ. 
рибн. господ. 

(Лекція) 

Розведення і 
селекція риб 

(Лекція) 

Годівля риб 
(Лекція) 

Іхтіопатологія 
(cанітарія) 
(Лекція) 

 

3 пара Декоративна 
аквакультура та 

аквадизайн 
(Лабор., практ.) 

Біологічні основ. 
рибн. господ. 

(Лабор., практ.) 

Розведення і 
селекція риб 

(Лабор., практ.) 

Годівля риб 
(Лабор., практ.) 

Іхтіопатологія 
(cанітарія) 
(Лекція) 

 

4 пара Декоративна 
аквакультура та 

аквадизайн 
(Лабор., практ.) 

Біологічні основ. 
рибн. господ. 

(Лабор., практ.) 

Розведення і 
селекція риб 

(Лабор., практ.) 

Годівля риб 
(Лабор., практ.) 

Іхтіопатологія 
(cанітарія) 

(Лабор., практ.) 
 

5 пара 
 

Біологічні основ. 
рибн. господ. 

(Лабор., практ.) 

Розведення і 
селекція риб 

(Лабор., практ.) 

Годівля риб 
(Лабор., практ.) 

Іхтіопатологія 
(cанітарія) 

(Лабор., практ.) 
 

6 пара       
 

 
Декан           А.О. Бойко 

 
 



РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ  (заочна форма) 
      3 курс СП водні біоресурси та аквакультура (заочна форма) 

Іспити  
Розведення і селекція риб 01.12.2021 
Годівля риб 02.12.2021 
Іхтіопатологія (cанітарія) 03.12.2021 
  

Заліки 
Декоративна аквакультура та аквадизайн 29.11.2021 
Біологічні основ. рибн. господ 30.11.2021 

 
Декан           А.О. Бойко 

 



3 курс (СП)  ТВППТ (заочна форма) 
НАСТАНОВЧА СЕСІЯ  

 22.11.2021 
Понеділок 

23.11.2021 
Вівторок 

24.11.2021 
Середа 

25.11.2021 
Четвер 

26.11.2021 
П’ятниця 

27.11.2021 
Субота 

1 пара 
Техн. ви-ва прод. 

вівч.(Лекція) 
Техн. ви-ва прод. 

вівч. (Лекція) 

Техн. переробки 
прод. 

тваринництва 
(Лекція) 

Техн. ви-ва прод. 
кролів. і звірів. 

(Лекція) 

Машини і мех. у 
виробн.проц. у 

тв. (Лекція) 
 

2 пара 
Техн. виробн. 
ялов.(Лекція) 

Техн. ви-ва прод. 
вівч. 

(Лабор., практ.) 

Техн. переробки 
прод. 

тваринництва 
(Лекція) 

Техн. ви-ва прод. 
кролів. і звірів. 

(Лекція) 

Машини і мех. у 
виробн.проц. у 

тв. (Лабор., 
практ.) 

 

3 пара Техн. ви-ва прод. 
вівч. 

(Лабор., практ.) 

Техн. ви-ва прод. 
вівч.  

(Лабор., практ.) 

Техн. переробки 
прод. 

тваринництва 
(Лабор., практ.) 

Техн. ви-ва прод. 
кролів. і звірів. 
(Лабор., практ.) 

Машини і мех. у 
виробн.проц. у 

тв. (Лабор., 
практ.) 

 

4 пара Техн. ви-ва прод. 
вівч. 

(Лабор., практ.) 

Техн. виробн. 
ялов (Лабор., 

практ.) 

Техн. переробки 
прод. 

тваринництва 
(Лабор., практ.) 

Техн. ви-ва прод. 
кролів. і звірів. 
(Лабор., практ.) 

Орг. виробн. 
проц. у тварин. 

(Лекція) 
 

5 пара 
 

Техн. виробн. 
ялов (Лабор., 

практ.) 

Техн. переробки 
прод. 

тваринництва 
(Лабор., практ.) 

Техн. переробки 
прод. 

тваринництва 
(Лабор., практ.) 

Орг. виробн. 
проц. у тварин. 
(Лабор., практ.) 

 

6 пара       
 

Декан           А.О. Бойко 
 



3 курс (СП)  ТВППТ (заочна форма) 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 

 

 29.11.2021 
Понеділок 

30.11.2021 
Вівторок 

01.12.2021 
Середа 

02.12.2021 
Четвер 

03.12.2021 
П’ятниця 

04.12.2021 
Субота 

1 пара Конярство 
(Лекція) 

Технологія 
виробн. молока 

(Лекція) 

Менеджмент та 
маркетинг 
(Лекція) 

Економ. у 
тваринництві 

(Лекція) 

Зоотехнічний 
облік (Лекція)  

2 пара Конярство 
(Лекція) 

Технологія 
виробн. молока 

(Лекція) 

Менеджмент та 
маркетинг 

(Лабор., практ.) 

Бух. облік утвар. 
(Лекція) 

Зоотехнічний 
облік (Лабор., 

практ.) 
 

3 пара Конярство 
(Лабор., практ.) 

Технологія 
виробн. молока 

(Лекція) 

Менеджмент та 
маркетинг 

(Лабор., практ.) 

Економ. у 
тваринництві 

(Лабор., практ.) 

Зоотехнічний 
облік (Лабор., 

практ.) 
 

4 пара Конярство 
(Лабор., практ.) 

Технологія 
виробн. молока 
(Лабор., практ.)  

Економ. у 
тваринництві 

(Лабор., практ.) 

Бух. облік утвар. 
(Лабор., практ.) 

Основи наук 
досл.та патентув.  

5 пара 
 

Технологія 
виробн. молока 
(Лабор., практ.) 

Технологія 
виробн. молока 
(Лабор., практ.) 

Бух. облік утвар. 
(Лабор., практ.) 

Основи наук 
досл.та патентув. 
(Лабор., практ.) 

 

6 пара       
 

Декан           А.О. Бойко 
 
 



РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ  (заочна форма) 
3 курс (СП)  ТВППТ (заочна форма) 

Іспити  
Конярство 29.11.2021 
Економ. у тваринництві та Бух. облік 
утвар 

01.12.2021 

Технологія виробництва молока і 
яловичини  + курсовий проект 

01.12.2021 

Заліки 
Менеджмент та маркетинг 01.12.2021 
Зоотехнічний облік 03.12.2021 
Основи наук досл.та патентув 03.12.2021 

 
Декан           А.О. Бойко 

 



4 курс ТВППТ  (заочна форма) 
НАСТАНОВЧА СЕСІЯ  

 22.11.2021 
Понеділок 

23.11.2021 
Вівторок 

24.11.2021 
Середа 

25.11.2021 
Четвер 

26.11.2021 
П’ятниця 

27.11.2021 
Субота 

1 пара Техн. прод. 
забою та авт. 

тех. проц. у тв. 
(Лекція) 

Техн. переробки 
прод. 

тваринництва 
(Лекція) 

Техн. ви-ва прод. 
вівч. (Лекція) 

Техн. виробн. 
ялов. (Лекція) 

Техн. ви-ва прод. 
кролів. і звірів. 

(Лекція) 
 

2 пара Техн. прод. 
забою та авт. 

тех. проц. у тв. 
(Лекція) 

Техн. переробки 
прод. 

тваринництва 
(Лекція) 

Техн. ви-ва прод. 
вівч. (Лекція) 

Техн. виробн. 
ялов. (Лабор., 

практ.) 

Машини і мех. у 
виробн.проц. у тв. 

(Лекція) 
 

3 пара Техн. прод. 
забою та авт. 

тех. проц. у тв. 
(Лабор., практ.) 

Техн. переробки 
прод. 

тваринництва 
(Лабор., практ.) 

Техн. ви-ва прод. 
вівч. (Лабор., 

практ.) 

Техн. виробн. 
ялов. (Лабор., 

практ.) 

Машини і мех. у 
виробн.проц. у тв. 

(Лабор., практ.) 
  

4 пара Техн. прод. 
забою та авт. 

тех. проц. у тв. 
(Лабор., практ.) 

Техн. переробки 
прод. 

тваринництва 
(Лабор., практ.) 

Техн. ви-ва прод. 
вівч. (Лабор., 

практ.) 

Техн. ви-ва прод. 
кролів. і звірів. 

(Лабор., практ.) 

Машини і мех. у 
виробн.проц. у тв. 

(Лабор., практ.) 
 

5 пара Техн. прод. 
забою та авт. 

тех. проц. у тв. 
(Лабор., практ.) 

Техн. переробки 
прод. 

тваринництва 
(Лабор., практ.) 

Техн. ви-ва прод. 
вівч. (Лабор., 

практ.) 

Техн. ви-ва прод. 
вівч. (Лабор., 

практ.) 

Техн. ви-ва прод. 
кролів. і звірів. 

(Лабор., практ.) 
 

 

6 пара       
 



4 курс ТВППТ  (заочна форма) 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 

 29.11.2021 
Понеділок 

30.11.2021 
Вівторок 

01.12.2021 
Середа 

02.12.2021 
Четвер 

03.12.2021 
П’ятниця 

04.12.2021 
Субота 

1 пара Конярство. 
(Лекція) 

Техн. ви-ва прод. 
синарства 
(Лекція) 

Менеджмент та 
маркетинг 
(Лекція) 

Техн. ви-ва прод. 
аквакульт. 
(Лекція) 

Основи наук 
досл.та патентув. 

(Лекція) 
 

2 пара Конярство. 
(Лабор., практ.) 

Техн. ви-ва прод. 
синарства 
(Лекція) 

Менеджмент та 
маркетинг 

(Лабор., практ.) 

Техн. ви-ва прод. 
аквакульт. 
(Лекція) 

Ембріоінженерна 
біотехнологія 

(Лекція) 
 

3 пара Конярство. 
(Лабор., практ.) 

Техн. ви-ва прод. 
синарства 
(Лекція) 

Безпека 
життєдіяльності 

(Лекція) 

Техн. ви-ва прод. 
аквакульт. 

(Лабор., практ.) 

Ембріоінженерна 
біотехнологія 

(Лабор., практ) 
 

4 пара Техн. ви-ва 
прод. свинарства 
(Лабор., практ.) 

Техн. ви-ва прод. 
свинарства 

(Лабор., практ.) 

Безпека 
життєдіяльності 
(Лабор., практ.) 

Основи наук 
досл.та патентув. 
(Лабор., практ) 

Ембріоінженерна 
біотехнологія 

(Лабор., практ) 
 

5 пара 
 

Техн. ви-ва прод. 
свинарства 

(Лабор., практ.) 

Техн. ви-ва прод. 
аквакульт. 

(Лабор., практ.) 

Основи наук 
досл.та патентув. 
(Лабор., практ) 

  

6 пара 
 

Техн. ви-ва прод. 
свинарства 

(Лабор., практ.) 
.) .)   

 

Декан           А.О. Бойко 



РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ  (заочна форма) 
4 курс ТВППТ (заочна форма) 

Іспити  
Конярство 29.11.2021 
Техн. ви-ва прод. синарства + курсовий 
проект 

30.11.2021 

Техн. ви-ва прод. аквакульт 02.12.2021 
Заліки 

Менеджмент та маркетин 01.12.2021 
Безпека життєдіяльност 01.12.2021 
Основи наук досл.та патентув 03.12.2021 
Ембріоінженерна біотехнологія 03.12.2021 

 
Декан           А.О. Бойко 



4 курс водні біоресурси та аквакультура (заочна форма)  
НАСТАНОВЧА СЕСІЯ  

 22.11.2021 
Понеділок 

23.11.2021 
Вівторок 

24.11.2021 
Середа 

25.11.2021 
Четвер 

26.11.2021 
П’ятниця 

27.11.2021 
Субота 

1 пара Рибоїдні птахи і 
ссавці  (Лекція) 

Технічні засоби в 
аквакультурі 

(Лекція) 

Основи рибоохор. 
та рибог. закон. 

(Лекція) 

Проектування 
рибницьких 

підпр. (Лекція) 

Аквакультура 
природних 

водойм (Лекція) 

Аквакультура 
штучних водойм 

(Лекція) 
2 пара Рибоїдні птахи і 

ссавці  (Лекція) 

Технічні засоби в 
аквакультурі 

(Лекція) 

Основи рибоохор. 
та рибог. закон. 

(Лабор., практ.) 

Проектування 
рибницьких 

підпр. (Лекція) 

Аквакультура 
природних 

водойм (Лекція) 

Аквакультура 
штучних водойм 

(Лекція) 
3 пара 

Рибоїдні птахи і 
ссавці  (Лекція) 

Технічні засоби в 
аквакультурі 

(Лабор., практ.) 

Проектування 
рибницьких 

підпр. (Лекція) 

Менедж.і марк.у 
рибництві 
(Лекція) 

Аквакультура 
природних 

водойм (Лабор., 
практ.) 

Аквакультура 
штучних водойм 
(Лабор., практ.) 

4 пара Рибоїдні птахи і 
ссавці  (Лабор., 

практ.) 

Технічні засоби в 
аквакультурі 

(Лабор., практ.) 

Проектування 
рибницьких 

підпр. (Лабор., 
практ.) 

Менедж.і марк.у 
рибництві 

(Лабор., практ.) 

Аквакультура 
природних 

водойм (Лабор., 
практ.) 

Аквакультура 
штучних водойм 
(Лабор., практ.) 

5 пара Рибоїдні птахи і 
ссавці  (Лабор., 

практ.) 

Основи рибоохор. 
та рибог. закон. 

(Лабор., практ.) 

Проектування 
рибницьких 

підпр. (Лабор., 
практ.) 

Менедж.і марк.у 
рибництві 

(Лабор., практ.) 

Аквакультура 
природних 

водойм (Лабор., 
практ.) 

Аквакультура 
штучних водойм 
(Лабор., практ.) 

6 пара Рибоїдні птахи і 
ссавці  (Лабор., 

практ.) 

Проектування 
рибницьких 

підпр. (Лабор., 
практ.) 

Проектування 
рибницьких 

підпр. (Лабор., 
практ.) 
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4 курс водні біоресурси та аквакультура (заочна форма)  
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 

 29.11.2021 
Понеділок 

30.11.2021 
Вівторок 

01.12.2021 
Середа 

02.12.2021 
Четвер 

03.12.2021 
П’ятниця 

04.12.2021 
Субота 

1 пара Екон. 
рибогоспод. 

підпр. (Лекція) 

Бух. облік у рибн. 
(Лекція) 

Рибальство 
(Лекція) 

Технологія 
переробки риби 

(Лекція) 

Аквакультура 
природних 

водойм. (Лекція) 

Аквакультура 
штучних водойм. 

(Лекція) 
2 пара Бух. облік у 

рибн. (Лекція) 
Бух. облік у рибн. 
(Лабор., практ.) 

Рибальство 
(Лекція) 

Технологія 
переробки риби 

(Лекція) 

Аквакультура 
природних 

водойм. (Лекція) 

Аквакультура 
штучних водойм. 

(Лекція) 
3 пара Екон. 

рибогоспод. 
підпр.  (Лабор., 

практ.) 

Рибальство 
(Лекція) 

Технологія 
переробки риби 

(Лекція) 

Основи 
тваринництва 

(Лекція) 

Аквакультура 
природних 

водойм. (Лабор., 
практ.) 

Аквакультура 
штучних водойм. 
(Лабор., практ.) 

4 пара Екон. 
рибогоспод. 

підпр.  (Лабор., 
практ.) 

Рибальство 
(Лабор., практ.) 

Рибальство 
(Лабор., практ.) 

Основи 
тваринництва 

(Лекція) 

Аквакультура 
природних 

водойм. (Лабор., 
практ.) 

Аквакультура 
штучних водойм. 
(Лабор., практ.) 

5 пара Бух. облік у 
рибн. (Лабор., 

практ.) 

Рибальство 
(Лабор., практ.) 

Технологія 
переробки риби 
(Лабор., практ.) 

Основи 
тваринництва 

(Лабор., практ.) 

Технологія 
переробки риби 
(Лабор., практ.) 

Аквакультура 
штучних водойм. 
(Лабор., практ.) 

6 пара 
 Рибальство 

(Лабор., практ.) 

Технологія 
переробки риби 
(Лабор., практ.) 

Основи 
тваринництва 

(Лабор., практ.) 

Технологія 
переробки риби 
(Лабор., практ.) 
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РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ  (заочна форма) 
      4 курс водні біоресурси та аквакультура (заочна форма) 

Іспити  
Технологія переробки риби 03.12.2021 

Заліки 
Екон. рибогоспод. підпр 29.11.2021 
Бух. облік у рибн 30.11.2021 
Рибальство 01.12.2021 
Основи тваринництва 02.12.2021 
Аквакультура природних водойм. 03.12.2021 
Аквакультура штучних водойм. 04.12.2021 
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