
 
1 курс водні біоресурси та аквакультура (заочна форма) 

НАСТАНОВЧА СЕСІЯ  

 
09.03.2021 
Понеділок 

10.03.2021 
Вівторок 

11.03.2021 
Середа 

12.03.2021 
Четвер 

13.03.2021 
П’ятниця 

14.03.2021 
Субота 

1 пара 
Гідроекологія 

(Лекція) 

Гістол. й 
ембріолог. вод. тв. 

(Лекція) 

Гідрологія і 
метеорологія 

(Лекція) 

Гідробіологія 
(Лекція) 

Генетика риб 
(Лекція) 

 

2 пара Гідроекологія 
(Лекція) 

 Гістол. й 
ембріолог. вод. тв. 

(Лабор., практ.) 

Гідрологія і 
метеорологія 

(Лекція) 

Гідробіологія 
(Лабор., практ.) 

Генетика риб 
(Лекція) 

 

3 пара Гідроекологія 
(Лабор., практ.) 

Гістол. й 
ембріолог. вод. тв. 

(Лабор., практ.) 

Гідрологія і 
метеорологія 

(Лабор., практ.) 

Гідробіологія 
(Лабор., практ.) 

Генетика риб 
(Лабор., практ.) 

 

4 пара Гідроекологія 
(Лабор., практ.) 

Біохімія гідро 
біонтів (Лекція) 

Гідрологія і 
метеорологія 

(Лабор., практ.) 

Гідрохімія 
(Лекція) 

Генетика риб 
(Лабор., практ.) 

 

5 пара 
 

Біохімія гідро 
біонтів (Лабор., 

практ.) 

Генетика риб 
(Лабор., практ.) 

Гідрохімія 
(Лабор., практ.) 

  

6 пара       
 

Декан           А.О. Бойко 
  



1 курс водні біоресурси та аквакультура (заочна форма)  
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 

 
15.03.2021 
Понеділок 

16.03.2021 
Вівторок 

17.03.2021 
Середа 

18.03.2021 
Четвер 

19.03.2021 
П’ятниця 

20.03.2021 
Субота 

1 пара Біофізика 
(Лекція) 

Органічна хімія  
(Лекція) 

Іноземна мова за 
фах. спрям. 

(Лабор., практ.) 

Зоологія 
безхребетних та 
хорд. (Лекція) 

Гідроботаніка 
(Лекція)  

2 пара Біофізика 
(Лекція) 

Органічна хімія  
(Лабор., практ.) 

Поведінка тварин 
(Лекція) 

Зоологія 
безхребетних та 
хорд. (Лекція) 

Гідроботаніка 
(Лекція)  

3 пара 
Біофізика 

(Лабор., практ.) 
Фізколоїдна хімія 

(Лекція) 
Поведінка тварин 
(Лабор., практ.) 

Зоологія 
безхребетних та 
хорд. (Лабор., 

практ.) 

Гідроботаніка 
(Лабор., практ.)  

4 пара 
Біофізика 

(Лабор., практ.) 
Фізколоїдна хімія 
(Лабор., практ.) 

Поведінка тварин 
(Лабор., практ.) 

Зоологія 
безхребетних та 
хорд. (Лабор., 

практ.) 

Гідроботаніка 
(Лабор., практ.)  

5 пара 
 

Іноземна мова за 
фах. спрям. 

(Лабор., практ.) 
  Гідроботаніка 

(Лабор., практ.)  

6 пара       
 

 
Декан           А.О. Бойко 

  



 
РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ  (заочна форма)  

1 курс водні біоресурси та аквакультура 
Заліки 

Органічна хімія. Фізколоїдна хімія 15.03.2021 
Іноземна мова за фах. спрям. 17.03.2021 
Поведінка тварин 17.03.2021 

Іспити 
Біофізика 15.03.2021 
Зоологія безхребетних та хорд. + 
курсова робота 

18.03.2021 

Гідроботаніка 19.03.2021 
 

Декан           А.О. Бойко 
  



2 курс (СП)  водні біоресурси та аквакультура  (заочна форма) 
НАСТАНОВЧА СЕСІЯ (не суміжні) 

 
08.03.2021 
Понеділок 

09.03.2021 
Вівторок 

10.03.2021 
Середа 

11.03.2021 
Четвер 

12.03.2021 
П’ятниця 

13.03.2021 
Субота 

1 пара Основи 
акваріумістики 

(Лекція) 

Розведення і 
селекція риб 

(Лекція) 

Годівля риб 
(Лекція) 

Біологічні основ. 
рибн. господ. 

(Лекція) 

Іхтіопатологія 
(cанітарія) 
(Лекція) 

 

2 пара Основи 
акваріумістики 

(Лекція) 

Розведення і 
селекція риб 

(Лекція) 

Годівля риб 
(Лекція) 

Біологічні основ. 
рибн. господ. 

(Лекція) 

Іхтіопатологія 
(cанітарія) 
(Лекція) 

 

3 пара Основи 
акваріумістики 
(Лабор., практ.) 

Розведення і 
селекція риб 

(Лабор., практ.) 

Годівля риб 
(Лабор., практ.) 

Біологічні основ. 
рибн. господ. 

(Лабор., практ.) 

Іхтіопатологія 
(cанітарія) 

(Лабор., практ.) 
 

4 пара Основи 
акваріумістики 
(Лабор., практ.) 

Розведення і 
селекція риб 

(Лекція) 

Годівля риб 
(Лабор., практ.) 

Біологічні основ. 
рибн. господ. 

(Лабор., практ.) 

Іхтіопатологія 
(cанітарія) 

(Лабор., практ.) 
 

5 пара 
 

Розведення і 
селекція риб 

(Лекція) 

Годівля риб 
(Лабор., практ.) 

Біологічні основ. 
рибн. господ. 

(Лабор., практ.) 

Іхтіопатологія 
(cанітарія) 

(Лабор., практ.) 
 

6 пара       
 

Декан           А.О. Бойко 
  



2 курс (СП)  водні біоресурси та аквакультура  (заочна форма) 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ (не суміжні) 

 
15.03.2021 
Понеділок 

16.03.2021 
Вівторок 

17.03.2021 
Середа 

18.03.2021 
Четвер 

19.03.2021 
П’ятниця 

20.03.2021 
Субота 

1 пара Іхтіопатологія 
(Лекція) 

Загальна та спец. 
Іхтіологія 
(Лекція) 

Загальна та спец. 
Іхтіологія 
(Лекція) 

Розведення і 
селекція риб 

(Лекція) 

Рибогосп. гідрот. 
з основами геод 

(Лекція) 
 

2 пара Іхтіопатологія 
(Лекція) 

Загальна та спец. 
Іхтіологія 
(Лекція) 

Загальна та спец. 
Іхтіологія (Лабор., 

практ.) 

Розведення і 
селекція риб 

(Лабор., практ.) 

Біологічні рес. 
гідросфери 

(Лекція) 
 

3 пара Іхтіопатологія 
(Лабор., практ.) 

Загальна та спец. 
Іхтіологія (Лабор., 

практ.) 

Загальна та спец. 
Іхтіологія (Лабор., 

практ.) 

Рибогосп. гідрот. 
з основами геод. 

(Лекція) 

Біологічні рес. 
гідросфери 

(Лекція) 
 

4 пара Іхтіопатологія 
(Лабор., практ.) 

Загальна та спец. 
Іхтіологія (Лабор., 

практ.) 

Розведення і 
селекція риб 

(Лабор., практ.) 

Рибогосп. гідрот. 
з основами геод. 
(Лабор., практ.) 

Біологічні рес. 
гідросфери 

(Лабор., практ.) 
 

5 пара 
 

Загальна та спец. 
Іхтіологія (Лабор., 

практ.) 
 

Рибогосп. гідрот. 
з основами геод. 
(Лабор., практ.) 

Біологічні рес. 
гідросфери 

(Лабор., практ.) 
 

6 пара       
 

 
Декан           А.О. Бойко 

  



 
РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ  (заочна форма) 

2 курс (СП)  водні біоресурси та аквакультура (не суміжні) 
Заліки 

Іхтіопатологія 15.03.2021 
Розведення і селекція риб 18.03.2021 
Біологічні рес. гідросфери 19.03.2021 

Іспити 
Загальна та спец. Іхтіологія + курсова 
робота 

17.03.2021 

Рибогосп. гідрот. з основами геод + 
курсовий проект 

19.03.2021 

 

Декан           А.О. Бойко 
 

  



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

 
08.03.2021 
Понеділок 

09.03.2021 
Вівторок 

10.03.2021 
Середа 

11.03.2021 
Четвер 

12.03.2021 
П’ятниця 

13.03.2021 
Субота 

1 пара Іхтіопатологія 
(Лекція) 

Загальна та спец. 
Іхтіологія 
(Лекція) 

Загальна та спец. 
Іхтіологія 
(Лекція) 

Розведення і 
селекція риб 

(Лекція) 

Рибогосп. гідрот. 
з основами геод 

(Лекція) 
 

2 пара Іхтіопатологія 
(Лекція) 

Загальна та спец. 
Іхтіологія 
(Лекція) 

Загальна та спец. 
Іхтіологія (Лабор., 

практ.) 

Розведення і 
селекція риб 

(Лабор., практ.) 

Біологічні рес. 
гідросфери 

(Лекція) 
 

3 пара Іхтіопатологія 
(Лабор., практ.) 

Загальна та спец. 
Іхтіологія (Лабор., 

практ.) 

Загальна та спец. 
Іхтіологія (Лабор., 

практ.) 

Рибогосп. гідрот. 
з основами геод. 

(Лекція) 

Біологічні рес. 
гідросфери 

(Лекція) 
 

4 пара Іхтіопатологія 
(Лабор., практ.) 

Загальна та спец. 
Іхтіологія (Лабор., 

практ.) 

Розведення і 
селекція риб 

(Лабор., практ.) 

Рибогосп. гідрот. 
з основами геод. 
(Лабор., практ.) 

Біологічні рес. 
гідросфери 

(Лабор., практ.) 
 

5 пара 
 

Загальна та спец. 
Іхтіологія (Лабор., 

практ.) 
 

Рибогосп. гідрот. 
з основами геод. 
(Лабор., практ.) 

Біологічні рес. 
гідросфери 

(Лабор., практ.) 
 

6 пара       
 

Декан           А.О. Бойко 
 

  



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

 15.03.2021 
Понеділок 

16.03.2021 
Вівторок 

17.03.2021 
Середа 

18.03.2021 
Четвер 

19.03.2021 
П’ятниця 

20.03.2021 
Субота 

1 пара Методика дослід. 
у риб. (Лекція) 

Розведення і 
селекція риб 

(Лекція) 

Біологічні основ. 
рибн. господ. 

(Лекція) 

Основи 
акваріумістики 

(Лекція) 

Іхтіопатологія 
(cанітарія) 
(Лекція) 

Годівля риб 
(Лекція) 

2 пара Методика дослід. 
у риб. (Лабор., 

практ.) 

Розведення і 
селекція риб 

(Лекція) 

Біологічні основ. 
рибн. господ. 

(Лекція) 

Основи 
акваріумістики 

(Лекція) 

Іхтіопатологія 
(cанітарія) 
(Лекція) 

Годівля риб 
(Лекція) 

3 пара Методика дослід. 
у риб. (Лабор., 

практ.) 

Розведення і 
селекція риб 

(Лабор., практ.) 

Іхтіопатологія 
(cанітарія) 
(Лекція) 

Основи 
акваріумістики 
(Лабор., практ.) 

Іхтіопатологія 
(cанітарія) 

(Лабор., практ.) 

Годівля риб  
(Лабор., практ.) 

4 пара Годівля риб 
(Лекція) 

Розведення і 
селекція риб 

(Лабор., практ.) 

Біологічні основ. 
рибн. господ. 

(Лабор., практ.) 

Основи 
акваріумістики 
(Лабор., практ.) 

Іхтіопатологія 
(cанітарія) 

(Лабор., практ.) 
 

5 пара Годівля риб  
(Лабор., практ.) 

Біологічні основ. 
рибн. господ. 

(Лекція) 

Біологічні основ. 
рибн. господ. 

(Лабор., практ.) 

Годівля риб  
(Лабор., практ.) 

Годівля риб  
(Лабор., практ.)  

6 пара 
 

Біологічні основ. 
рибн. господ. 

(Лабор., практ.) 
    

 

Декан           А.О. Бойко 
 

  



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

Іспити  
Розведення і селекція риб 16.03.2021 
Біологічні основ. рибн. господ. 17.03.2021 
Основи акваріумістики 18.03.2021 
Іхтіопатологія (cанітарія) 19.03.2021 
Годівля риб + курсова робота 20.03.2021 

Заліки 
Методика дослід. у риб. 15.03.2021 

 
 

Декан           А.О. Бойко 
 

 

  



 

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

 
08.03.2021 
Понеділок 

09.03.2021 
Вівторок 

10.03.2021 
Середа 

11.03.2021 
Четвер 

12.03.2021 
П’ятниця 

13.03.2021 
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 (Лекція) 

Мікробіологія 
(Лабор., ракт.)  

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. 

(Лабор., ракт.) 

Годівля с.-г. 
тварин і техн. 

кормів (Лабор., 
ракт.) 

Охорона праці 
(Лабор., ракт.)  

5 пара Охорона праці 
(Лекція)  

Техн. ви-ва прод. 
аквакульт. 

(Лабор., ракт.) 
 Охорона праці 

(Лабор., ракт.)  

6 пара       
 

 
Декан           А.О. Бойко 

 

  



 
1 курс (СП)  ТВППТ (заочна форма) 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 

 
15.03.2021 
Понеділок 

16.03.2021 
Вівторок 

17.03.2021 
Середа 

18.03.2021 
Четвер 

19.03.2021 
П’ятниця 

20.03.2021 
Субота 

1 пара Фізіологія с.г. 
тварин 

(Лекція) 

Органічна хімія 
(Лекція) 

Вища математика 
(Лекція) 

Генетика з 
біометрією 

(Лекція) 

Ботаніка з 
основами 
агрономії 
(Лекція) 

 

2 пара Фізіологія с.г. 
тварин 

(Лабор., 
практ.) 

Органічна хімія 
(Лабор., практ.) 

Вища математика 
(Лабор., практ.) 

Генетика з 
біометрією 

(Лекція) 

Ботаніка з 
основами 
агрономії 
(Лекція) 

 

3 пара Фізіологія с.г. 
тварин 

(Лабор., 
практ.) 

Органічна хімія 
(Лабор., практ.) 

Біологічна,фізична 
та фізк. Хімії 

(Лекція) 

Генетика з 
біометрією 

(Лабор., практ.) 

Ботаніка з 
основами 
агрономії 

(Лабор., практ.) 

 

4 пара Ботаніка з 
основами 
агрономії 
(Лабор., 
практ.) 

Біологічна,фізична 
та фізк. Хімії 

(Лекція) 

Біологічна,фізична 
та фізк. Хімії 

(Лабор., практ.) 

Вища 
математика 

(Лабор., практ.) 

Генетика з 
біометрією 

(Лабор., практ.) 
 

5 пара 
 

Біологічна,фізична 
та фізк. Хімії 

(Лабор., практ.) 

Біологічна,фізична 
та фізк. Хімії 

(Лабор., практ.) 

Вища 
математика 

(Лабор., практ.) 
  

6 пара       
 

 
Декан           А.О. Бойко 

  



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

Іспити  
Фізіологія с.г. тварин 15.03.2021    
Органічна хімія 16.03.2021    
Біологічна,фізична та фізк. хімії 17.03.2021    
Вища математика 18.03.2021    
Генетика з біометрією 19.03.2021    

Заліки 
Ботаніка з основами агрономії 19.03.2021    

 
 

Декан           А.О. Бойко 
 
  



1 курс  ТВППТ (заочна форма) 
НАСТАНОВЧА СЕСІЯ  

 
08.03.2021 
Понеділок 

09.03.2021 
Вівторок 

10.03.2021 
Середа 

11.03.2021 
Четвер 

12.03.2021 
П’ятниця 

13.03.2021 
Субота 

1 пара Мікробіологія 
(Лекція) 

Генетика з 
біометрією 

(Лекція) 

Фізіологія с.г. 
тварин (Лекція) 

Ботаніка з 
основами 

агрономії (Лекція) 

Нарисна 
геометрія 
(Лекція) 

 

2 пара 
Мікробіологія 

(Лабор., практ.) 

Генетика з 
біометрією 

(Лабор., практ.) 

Фізіологія с.г. 
тварин (Лабор., 

практ.) 

Ботаніка з 
основами 

агрономії (Лабор., 
практ.) 

Нарисна 
геометрія 
(Лекція)  

3 пара Біологічна,фізична 
та фізк. хімії 

(Лекція) 

Фізіологія с.г. 
тварин (Лекція) 

Генетика з 
біометрією 

(Лекція) 

Ботаніка з 
основами 

агрономії (Лабор., 
практ.) 

Нарисна 
геометрія 
(Лабор., практ.)  

4 пара Біологічна,фізична 
та фізк. хімії 

(Лабор., практ.) 

Фізіологія с.г. 
тварин (Лабор., 

практ.) 

Генетика з 
біометрією 

(Лабор., практ.) 

Біологічна,фізична 
та фізк. хімії 

(Лабор., практ.) 

Нарисна 
геометрія 

(Лабор., практ.) 
 

5 пара 
 

Фізіологія с.г. 
тварин (Лабор., 

практ.) 
    

 
 

Декан           А.О. Бойко 
 

 

  



 
1 курс ТВППТ (заочна форма) 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 

 
15.03.2021 
Понеділок 

16.03.2021 
Вівторок 

17.03.2021 
Середа 

18.03.2021 
Четвер 

19.03.2021 
П’ятниця 

20.03.2021 
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) Філософія 

(Лабор., практ.) 
Фізика  

(Лабор., практ.) 
Органічна хімія 
(Лабор., практ.) 

Генетика з 
біометрією 
(Лабор., практ.) 

 

4 пара Фізика  
(Лабор., практ.) 

Вища 
математика 

(Лекція) 

Фізика  
(Лабор., практ.) 

Органічна хімія 
(Лабор., практ.) 

Генетика з 
біометрією 

(Лабор., практ.) 
 

5 пара 
 

Вища 
математика 

(Лабор., практ.) 

Філософія 
(Лабор., практ.) 

Органічна хімія 
(Лабор., практ.)   

 
 
 

Декан           А.О. Бойко 
  



 
РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ  (заочна форма) 

1 курс ТВППТ 
Заліки Дата 

Іноземна мова за фах. спрям. 16.03.2021 
Обчисл. техн і програмув. 17.03.2021 
Фізика  17.03.2021 
Філософія 18.03.2021 
Генетика з біометрією 19.03.2021 

Іспити 
Вища математика 16.03.2021 
Органічна хімія 18.03.2021 

 
 
Декан           А.О. Бойко 

  



1 курс магістри  ТВППТ  (заочна форма) 
НАСТАНОВЧА СЕСІЯ  

 12.04.2021 
Понеділок 

13.04.2021 
Вівторок 

14.04.2021 
Середа 

15.04.2021 
Четвер 

16.04.2021 
П’ятниця 

17.04.2021 
Субота 

1 пара Ділова іноземна 
мова (Лабор., 

практ.) 

Управління 
персоналом 

(Лекція) 

Технологія кормів 
і корм. добавок 

(Лекція) 

Годівля плем. і 
високопрод. 

тварин (Лекція) 

Методика 
викладання у 
вищій школі 

(Лекція) 

 

2 пара Ділова іноземна 
мова (Лабор., 

практ.) 

Управління 
персоналом 

(Лабор., практ.) 

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

Годівля плем. і 
високопрод. 

тварин (Лабор., 
практ.) 

Методика 
викладання у 
вищій школі 

(Лабор., практ.) 

 

3 пара Ділова іноземна 
мова (Лабор., 

практ.) 

Управління 
персоналом 

(Лабор., практ.) 

Технологія кормів 
і корм. добавок 
(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) 

Годівля плем. і 
високопрод. 

тварин (Лабор., 
практ.) 

Макро та 
мікроекономіка 

(Лекція) 
 

5 пара 
 

Інформаційні 
технології 

(Лабор., практ.) 

Сучасні методи 
досліджень у 
твар. (Лабор., 

практ.) 

Макро та 
мікроекономіка 
(Лабор., практ.) 

Макро та 
мікроекономіка 
(Лабор., практ.) 

 

6 пара       
 
 
Декан           А.О. Бойко 

  



1 курс магістри  ТВППТ  (заочна форма) 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 

 
19.04.2021 
Понеділок 

20.04.2021 
Вівторок 

21.04.2021 
Середа 

22.04.2021 
Четвер 

23.04.2021 
П’ятниця 

24.04.2021 
Субота 

1 пара Організація 
аграрн. бізн. 

(Лекція) 

Технологія мяса і 
мясн. прод. 

(Лекція) 

Селекція с-г 
тварин 

(Лекція) 

Біологія продукт. 
с/г тв. 

(Лекція) 

Організація 
племін. cправи  

(Лекція) 
 

2 пара Організація 
аграрн. бізн. 

(Лабор., практ.) 

Технологія мяса і 
мясн. прод. 

(Лабор., практ.) 

Селекція с-г 
тварин 

(Лабор., практ.) 

Біологія продукт. 
с/г тв. 

(Лекція) 

Організація 
племін. cправи  
(Лабор., практ.) 

 

3 пара Світове с/г та 
ЗЕД 

(Лекція) 

Технологія мяса і 
мясн. прод. 

(Лабор., практ.) 

Селекція с-г 
тварин 

(Лабор., практ.) 

Біологія продукт. 
с/г тв. 

(Лекція) 

Цивільний захист 
(Лекція)  

4 пара Світове с/г та 
ЗЕД 

(Лабор., практ.) 

Організація 
племін. cправи  
(Лабор., практ.) 

Організація 
племін. cправи  

(Лекція) 

Біологія продукт. 
с/г тв. 

(Лабор., практ.) 
Цивільний захист 

Лабор., практ.)  

5 пара       
 

Декан           А.О. Бойко 
  



 
РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ  (заочна форма) 

1 курс магістри  ТВППТ 
Заліки 

Світове с/г та ЗЕД 19.04.2021 
Організація аграрн. бізн. 19.04.2021 
Цивільний захист 23.04.2021 

Іспити 
Технологія мяса і мясн. прод. 20.04.2021 
Селекція с-г тварин 21.04.2021 
Біологія продукт. с/г тв. 22.04.2021 
Організація племін. cправи (курсова 
робота) 

23.04.2019 

 
Декан           А.О. Бойко 

 
 
  



2 курс ТВППТ  (заочна форма) 
НАСТАНОВЧА СЕСІЯ  

 
08.03.2021 
Понеділок 

09.03.2021 
Вівторок 

10.03.2021 
Середа 

11.03.2021 
Четвер 

12.03.2021 
П’ятниця 

13.03.2021 
Субота 

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

Гігієна тварин 
(Лекція) 

Економ. у 
тваринництві 

(Лекція) 

Бух. облік у твар. 
(Лекція) 

Охорона праці 
(Лекція) 

 
 

2 пара Розведення с.-г. 
тварин (Лабор., 

практ.) 

Гігієна тварин 
(Лабор., практ.) 

Годівля с.-г. 
тварин і техн. 

кормів (Лекція) 

Зберіг. та конт. 
якості корм. 

(Лекція) 
 

Охорона праці 
Лабор., практ.) 

 
 

3 пара Розведення с.-г. 
тварин (Лабор., 

практ.) 

Розведення с.-г. 
тварин (Лекція) 

Годівля с.-г. 
тварин і техн. 

кормів (Лабор., 
практ.) 

Зберіг. та конт. 
якості корм. 

(Лабор., практ.) 

Бух. облік у твар. 
(Лабор., практ.) 

 
 

4 пара Економ. у 
тваринництві 

(Лабор., практ.) 

Розведення с.-г. 
тварин (Лабор., 

практ.) 

Годівля с.-г. 
тварин і техн. 

кормів (Лабор., 
практ.) 

Зберіг. та конт. 
якості корм. 

(Лабор., практ.) 
 

Бух. облік у твар. 
(Лабор., практ.) 

 

5 пара       
 

Декан           А.О. Бойко 
 

  



2 курс   ТВППТ  (заочна форма) 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 

 
15.03.2021 
Понеділок 

16.03.2021 
Вівторок 

17.03.2021 
Середа 

18.03.2021 
Четвер 

19.03.2021 
П’ятниця 

20.03.2021 
Субота 

1 пара 
Гігієна тварин 

(Лекція) 
Екологія у тв. 

(Лекція) 

Годівля 
екзотичних тв. 

(Лекція) 

Годівля с.-г. тв. і 
техн. кормів 

(Лекція) 

Розведення с.-г. 
тварин (Лекція) 

 

2 пара 
Гігієна тварин 

(Лабор., практ.) 
Екологія у тв. 

(Лабор., практ.) 

Годівля 
екзотичних тв. 
(Лабор., практ.) 

Годівля с.-г. тв. і 
техн. кормів 

(Лекція) 

Розведення с.-г. 
тварин (Лекція) 

 

3 пара 
Гігієна тварин 

(Лабор., практ.) 
Радіобіологія 

(Лекція) 
Етологія тварин 

(Лекція) 

Годівля с.-г. тв і 
техн. кормів 

(Лабор., практ.) 

Розведення с.-г. 
тварин  

(Лабор., практ.) 
 

4 пара 
 

Радіобіологія 
(Лабор., практ.) 

Етологія тварин 
(Лабор., практ.) 

Годівля с.-г. тв і 
техн. кормів 

(Лабор., практ.) 

Розведення с.-г. 
тварин  

(Лабор., практ.) 
 

5 пара 
  

Зоотехнічний 
облік (Лекція) 

Зоотехнічний 
облік (Лабор., 

практ.) 
  

6 пара       
 

Декан           А.О. Бойко 
  



РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ  (заочна форма) 
2 курс ТВППТ 

Заліки 
Гігієна тварин 15.03.2021 
Екологія у тв. 16.03.2021 
Радіобіологія 16.03.2021 
Годівля екзотичних тв. 17.03.2021 
Етологія тварин 17.03.2021 
Зоотехнічний облік 18.03.2021 

Іспити 
Годівля с.-г. тв і техн. кормів 18.03.2021 
Розведення с.-г. тварин 19.03.2021 

 
Декан           А.О. Бойко 

 
  



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

 
08.03.2021 
Понеділок 

09.03.2021 
Вівторок 

10.03.2021 
Середа 

11.03.2021 
Четвер 

12.03.2021 
П’ятниця 

13.03.2021 
Субота 

1 пара 
Конярство 
(Лекція) 

Технологія 
виробництва 

молока і 
яловичини 

(Лекція) 

Технологія 
виробництва 

молока і 
яловичини 

(Лекція) 

Менеджмент та 
маркетинг 
(Лекція) 

Зоотехнічний 
облік (Лекція)  

2 пара 
Конярство  

(Лабор., практ.) 

Технологія 
виробництва 

молока і 
яловичини 

(Лабор., практ.) 

Технологія 
виробництва 

молока і 
яловичини 

(Лекція) 

Менеджмент та 
маркетинг (Лабор., 

практ.) 

Зоотехнічний 
облік (Лабор., 

практ.) 
 

3 пара 
Економ. у 

тваринництві 
(Лекція) 

Конярство 
(Лекція) 

Технологія 
виробництва 

молока і 
яловичини 

(Лабор., практ.) 

Бух. облік утвар. 
(Лекція) 

Основи наук 
досл.та патентув. 

(Лекція) 
 

4 пара 
Економ. у 

тваринництві 
(Лекція) 

Конярство  
(Лабор., практ.) 

Технологія 
виробництва 

молока і 
яловичини 

(Лабор., практ.) 

Бух. облік утвар. 
(Лабор., практ.) 

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

 

5 пара 

 
Зоотехнічний 
облік (Лабор., 

практ.) 

Технологія 
виробництва 

молока і 
яловичини 

(Лабор., практ.) 

Бух. облік утвар. 
(Лабор., практ.)   

6 пара       
 

Декан           А.О. Бойко 
  



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

 
15.03.2021 
Понеділок 

16.03.2021 
Вівторок 

17.03.2021 
Середа 

18.03.2021 
Четвер 

19.03.2021 
П’ятниця 

20.03.2021 
Субота 

1 пара Технологія 
виробництва 

продукції 
свинарства 

(Лекція) 

Технологія 
виробництва 

продукції 
свинарства 

(Лекція) 

Технологія 
виробництва 

прод.бджільництва 
(Лекція) 

 
Техн.обл.цех.по 

перер.прод.тварин. 
(Лекція) 

Технологія 
виробництва 

продукції 
птахівництва 

(Лекція) 

 

2 пара Технологія 
виробництва 

продукції 
свинарства 

(Лабор., практ.) 

Технологія 
виробництва 

продукції 
свинарства 

(Лабор., практ.) 

Технологія 
виробництва 

прод.бджільництва 
(Лабор., практ.) 

Техн.обл.цех.по 
перер.прод.тварин. 

(Лекція) 

Технологія 
виробництва 

продукції 
птахівництва 

(Лекція) 

 

3 пара Технологія 
виробництва 

продукції 
птахівництва 

(Лабор., практ.) 

Технологія 
виробництва 

продукції 
свинарства 

(Лабор., практ.) 

Технологія 
відтворення 

(Лекція) 

Техн.обл.цех.по 
перер.прод.тварин. 

(Лекція) 

Технологія 
виробництва 

продукції 
птахівництва 

(Лабор., практ.) 

 

4 пара 

 
Технологія 
відтворення 

Лабор., практ.) 

Технологія 
відтворення 

Лабор., практ.) 

Технологія 
виробництва 

продукції 
птахівництва 

(Лабор., практ.) 

Технологія 
виробництва 

продукції 
птахівництва 

(Лабор., практ.) 

 

5 пара       
 

Декан           А.О. Бойко 
  



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

Заліки 
Технологія відтворення 17.03.2021 
Технологія виробництва 
прод.бджільництва 

18.03.2021 

Техн.обл.цех.по перер.прод.тварин. 18.03.2021 
Іспити 

Технологія виробництва продукції 
свинарства + курсовий проект 

16.03.2021 

Технологія виробництва продукції 
птахівництва + курсовий проект 

19.03.2021 

 

Декан           А.О. Бойко 
 



3 курс ТВППТ  (заочна форма) 
НАСТАНОВЧА СЕСІЯ  

 08.03.2021 
Понеділок 

09.03.2021 
Вівторок 

10.03.2021 
Середа 

11.03.2021 
Четвер 

12.03.2021 
П’ятниця 

13.03.2021 
Субота 

1 пара Техн. ви-ва 
прод. аквакульт. 

(Лекція) 

Конярство 
(Лекція) 

Техн. ви-ва прод. 
Свинарства 

(Лекція) 

Менеджмент та 
маркетинг 
(Лекція) 

Ембріоінженерна 
біотехнологія 

(Лекція) 
 

2 пара Техн. ви-ва 
прод. аквакульт. 

(Лекція) 

Конярство 
(Лабор., практ.) 

Техн. ви-ва прод. 
Свинарства 

(Лекція) 

Менеджмент та 
маркетинг 

(Лабор., практ.) 

Ембріоінженерна 
біотехнологія 

(Лабор., практ.) 
 

3 пара Техн. ви-ва 
прод. аквакульт. 
(Лабор., практ.) 

Конярство 
(Лабор., практ.) 

Техн. ви-ва прод. 
Свинарства 

(Лабор., практ.) 

Безпека 
життєдіяльності 

(Лекція) 

Ембріоінженерна 
біотехнологія 

(Лабор., практ.) 
 

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

Основи наук 
досл.та патентув. 

(Лекція) 

Техн. ви-ва прод. 
Свинарства 

(Лабор., практ.) 

Безпека 
життєдіяльності 
(Лабор., практ.) 

  

5 пара 
 

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

Техн. ви-ва прод. 
Свинарства 

(Лабор., практ.) 
   

6 пара       
 

Декан           А.О. Бойко 
 



3 курс ТВППТ  (заочна форма) 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ 

 15.03.2021 
Понеділок 

16.03.2021 
Вівторок 

17.03.2021 
Середа 

18.03.2021 
Четвер 

19.03.2021 
П’ятниця 

20.03.2021 
Субота 

1 пара Проект. та будів. 
підпр. по 

виробн. (Лекція) 

Технологія вироб. 
прод. 

Птахівництва 
(Лекція) 

Декоративне 
тваринництво 

(Лекція) 

Технологія вироб. 
прод. 

Бджільництва 
(Лекція) 

Технологія вироб. 
прод. 

Птахівництва 
(Лекція) 

 

2 пара Проект. та будів. 
підпр. по 

виробн. (Лабор., 
практ.) 

Технологія вироб. 
прод. 

Птахівництва 
(Лабор., практ.) 

Декоративне 
тваринництво 

(Лабор., практ.) 

Технологія вироб. 
прод. 

Бджільництва 
(Лабор., практ.) 

Технологія вироб. 
прод. 

Птахівництва 
(Лабор., практ.) 

 

3 пара Технологія 
вироб. прод. 
Птахівництва 

(Лекція) 

Декоративне 
тваринництво 

(Лабор., практ.) 

Техн.обл.цех.по 
перер.прод.тварин. 

(Лекція) 

Технологія вироб. 
прод. 

Бджільництва 
(Лабор., практ.) 

Технологія вироб. 
прод. 

Птахівництва 
(Лабор., практ.) 

 

4 пара Технологія 
вироб. прод. 
Птахівництва 

(Лабор., практ.) 

Проект. та будів. 
підпр. по виробн. 
(Лабор., практ.) 

Техн.обл.цех.по 
перер.прод.тварин. 

(Лабор., практ.) 

Технологія вироб. 
прод. 

Бджільництва 
(Лабор., практ.) 

Технологія вироб. 
прод. 

Птахівництва 
(Лабор., практ.) 

 

5 пара 
   

Технологія вироб. 
прод. 

Бджільництва 
(Лекція) 

  

6 пара       
 

Декан           А.О. Бойко 



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

Іспити  
Технологія вироб. прод. Бджільництва 18.03.2021 
Технологія вироб. прод. Птахівництва + 
курсовий проект 

19.03.2021 

Заліки 
Проект. та будів. підпр. по виробн 16.03.2021 
Декоративне тваринництво 17.03.2021 
Техн.обл.цех.по перер.прод.тварин 17.03.2021 

 
Декан           А.О. Бойко 

 
 


