
1 курс водні біоресурси (заочна форма) 

НАСТАНОВЧА СЕСІЯ  

 17.10.2022 
Понеділок 

18.10.2022 
Вівторок 

19.10.2022 
Середа 

20.10.2022 
Четвер 

21.10.2022 
П’ятниця 

22.10.2022 
Субота 

1 пара Українська 
мова за фах. 

спрям. (Лабор., 
практ.) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 

(Лекція) 

Прикладна 
зоологія  (Лекція) 

Філософія 
(Лекція) 

Прикладна 
зоологія  
(Лекція) 

 

2 пара Українська 
мова за фах. 

спрям. (Лабор., 
практ.) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 
(Лабор., практ.) 

Прикладна 
зоологія (Лабор., 

практ.) 
Філософія 

(Лабор., практ.) 

Прикладна 
зоологія 

(Лабор., практ.)  

3 пара Історія та 
етнокультура 

України 
(Лекція) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 
(Лабор., практ.) 

Прикладна 
математика 

(Лекція) 

Філософія 
(Лабор., практ.) 

 Вступ до 
спеціальності 
(Лекція) 

 

4 пара Історія та 
етнокультура 

України 
(Лабор., практ.) 

Прикладна 
математика 

(Лабор., практ.) 

Прикладна 
математика 

(Лекція) 

Прикладна 
зоологія 

(Лабор., практ.) 

Вступ до 
спеціальності 

(Лабор., практ.) 
 

5 пара Історія та 
етнокультура 

України(Лабор., 
практ.) 

 
Прикладна 
математика 

(Лабор., практ.) 
 

Вступ до 
спеціальності 

(Лабор., практ.) 
 

6 пара       
 

 

Декан           А.О. Бойко 
 



 
 

1 курс  ТВППТ (заочна форма) 
НАСТАНОВЧА СЕСІЯ  

 17.10.2022 
Понеділок 

18.10.2022 
Вівторок 

19.10.2022 
Середа 

20.10.2022 
Четвер 

21.10.2022 
П’ятниця 

22.10.2022 
Субота 

1 пара Українська 
мова за фах. 

спрям. (Лабор., 
практ.) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 

(Лекція) 

Морф. с.-
г.тварин 
(Лекція) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 

(Лекція) 

Зоопсихологія та 
порівняльна 
психологія 

тварин (Лекція) 

 

2 пара Українська 
мова за фах. 

спрям. (Лабор., 
практ.) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 

(Лекція) 

Морф. с.-
г.тварин 
(Лекція) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 
(Лабор., практ.) 

Зоопсихологія та 
порівняльна 
психологія 

тварин (Лабор., 
практ.) 

 

3 пара Історія та 
етнокультура 

України 
(Лекція) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 
(Лабор., практ.) 

Морф. с.-
г.тварин (Лабор., 

практ.) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 
(Лабор., практ.) 

 Основи фахової 
діяльності 
(Лекція) 

 

4 пара Історія та 
етнокультура 

України 
(Лабор., практ.) 

Морф. с.-
г.тварин 

Морф. с.-
г.тварин (Лабор., 

практ.) 

Зоопсихологія та 
порівняльна 
психологія 

тварин (Лабор., 
практ.) 

Основи фахової 
діяльності 

(Лабор., практ.) 
 

5 пара Історія та 
етнокультура 

України(Лабор., 
практ.) 

     

 
 

Декан           А.О. Бойко 
 



 

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

 17.10.2022 
Понеділок 

18.10.2022 
Вівторок 

19.10.2022 
Середа 

20.10.2022 
Четвер 

21.10.2022 
П’ятниця 

22.10.2022 
Субота 

1 пара Українська 
мова за фах. 

спрям. (Лабор., 
практ.) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 

(Лекція) 

Анатомія тварин 
(Лекція) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 

(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) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 
(Лабор., практ.) 

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

 

3 пара Історія та 
етнокультура 

України 
(Лекція) 

Неорганічна  та 
аналітична хімія 
(Лабор., практ.) 

Анатомія тварин 
(Лабор., практ.) 

Обладнання при 
утримані диких 
та домашніх тв. 

(Лекція) 

 Основи фахової 
діяльності 
(Лекція) 

 

4 пара Історія та 
етнокультура 

України 
(Лабор., практ.) 

Анатомія тварин 
(Лабор., практ.) 

Анатомія тварин 
(Лабор., практ.) 

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

Основи фахової 
діяльності 

(Лабор., практ.) 
 

5 пара Історія та 
етнокультура 

України(Лабор., 
практ.) 

     

 
 

Декан           А.О. Бойко 
 



 
 

1 курс магістри  ТВППТ  (заочна форма) 
НАСТАНОВЧА СЕСІЯ  

 17.10.2022 
Понеділок 

18.10.2022 
Вівторок 

19.10.2022 
Середа 

20.10.2022 
Четвер 

21.10.2022 
П’ятниця 

22.10.2022 
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.) 

Cелекція ДРХ 
(Лекція) 

Модел. техн. 
процес. у 

тваринництві 
(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 


