
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 

__________________ Ясінецька І.А. 

„____” ___________________ 2020р. 
 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

2-курсу заочної форми навчання  спеціальності 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» ОС «бакалавр»  

навчально-наукового інституту дистанційної освіти на 2 семестр 2019-2020 н.р.  

з 16.03.2020 р. по 04.04.2020 р.  
 

Дата Дні Час Назва дисципліни 

16.03.20р. пн 

13.30-14.50 Фізіологія сільськогосподарських тварин лекція ауд.25 в/к 

15.00-16.20 Генетика з біометрією лекція ауд.57 в/к  

16.30-17.50 Біохімія тварин з основами фіз. та кол хімії лекція ауд.60  к.2 

17.03.20р. вт 

13.30-14.50 Біохімія тварин з основами фіз. та кол хімії лекція ауд.60 в/к 

15.00-16.20 Фізіологія сільськогосподарських тварин лекція ауд.25 в/к 

16.30-17.50 Гігієна тварин лекція ауд. 1 в/к  

18.00-19.20 Основи екології лекція ауд.58  г.к. 

18.03.20р. ср 

13.30-14.50 Генетика з біометрією лекція ауд. 57 в/к. 

15.00-16.20 Біохімія тварин з основами фіз. та кол хімії лекція ауд.60 к.2 

16.30-17.50  Біотехнологія лекція ауд.54 в/к  

18.00-19.20 Фізіологія сільськогосподарських тварин лекція ауд.25 в/к 

19.03.20р. чт 

13.30-14.50 Біохімія тварин з основами фіз. та кол хімії лекція ауд.60  к.2 

15.00-16.20 Генетика з біометрією лекція ауд.57 в/к 

16.30-17.50 Гігієна тварин лекція ауд.1 в/к  

18.00-19.20 Основи екології лекція ауд.58 г.к. 

20.03.20р. пт 

13.30-14.50 Біохімія тварин з основами фіз. та кол хімії лекція ауд.60 к.2 

 15.00-16.20 Фізіологія сільськогосподарських тварин лекція ауд.25 в/к  

16.30-17.50 Гігієна тварин лекція ауд. 1 в/к  

18.00-19.20  Біотехнологія лекція ауд.54 в/к 

21.03.20р. сб 

8.20-10.05 Фізіологія сільськогосподарських тварин лекція ауд.25 в/к  

10.15-11.50 Біохімія тварин з основами фіз. та кол хімії лабор. ауд.60  к.2 

12.00-13.20 Генетика з біометрією лабор. ауд.57 в/к 

23.03.20р. пн 

13.30-14.50 Біотехнологія лекція ауд.54 в/к  

15.00-16.20 Біохімія тварин з основами фіз. та кол хімії лабор. ауд.60 к.2 

16.30-17.50 Фізіологія сільськогосподарських тварин лабор. ауд. 25 в/к  

18.00-19.20 Генетика з біометрією лабор. ауд. 57 в/к 

24.03.20р. вт 

13.30-14.50 Біохімія тварин з основами фіз. та кол хімії лабор. ауд.60 к.2 

15.00-16.20 Фізіологія сільськогосподарських тварин лабор. ауд.25 в/к  

16.30-17.50 
Генетика з біометрією 

лабор. 

залік 

ауд. 57 в/к 



18.00-19.20 Біотехнологія лабор. ауд.54 в/к 

25.03.20р. ср 

13.30-14.50 Біотехнологія лабор. ауд.54 в/к  

15.00-16.20 Біохімія тварин з основами фіз. та кол хімії лабор. ауд.60 к.2 

16.30-17.50 Фізіологія сільськогосподарських тварин лабор. ауд.25 в/к 

26.03.20р. чт 

13.30-14.50 Біотехнологія лекція ауд.54 в/к 

15.00-16.20 Основи екології лабор. ауд.58 г.к. 

16.30-17.50 Гігієна тварин лабор. ауд.1 в/к  

27.03.20р. пн 

13.30-14.50 Біохімія тварин з основами фіз. та кол хімії лабор. ауд.60 к.2 

15.00-16.20 Гігієна тварин лабор. ауд.1  в/к 

16.30-17.50 Біотехнологія лабор. ауд.54 в/к  

28.03.20р. сб        13.30 Біохімія тварин з основами фіз. та кол хімії практ. ІСПИТ 

30.03.20р. пн 

13.30-14.50 Фізіологія сільськогосподарських тварин лабор. ауд.25 в/к 

15.00-16.20 Гігієна тварин лабор. ауд.1 в/к 

16.30-17.50 Біотехнологія лабор. ауд.54 в/к  

31.03.20р. вт 

13.30-14.50 Фізіологія сільськогосподарських тварин лабор. ауд.25 в/к  

15.00-16.20 Гігієна тварин лабор. ауд.1  в/к 

16.30-17.50 Біотехнологія лабор. ауд.54 в/к 

01.04.20р. ср 

13.30-14.50 Гігієна тварин лабор. ауд.1 в/к  

15.00-16.20 Біотехнологія лабор ауд.54 в/к 

16.30-17.50 
Основи екології 

лабор 

залік. 

ауд.58 г.к. 

02.04.20р. чт 13.30 Фізіологія сільськогосподарських тварин ІСПИТ  

03.04.20р. пт. 13.30 Гігієна тварин ІСПИТ  

04.04.20р. сб.       13.30 Біотехнологія ІСПИТ   

 

 

В звязку із карантином 

  відбулись  зміни в термінах складання іспитів та заліків 

 

Дата Перенесення Навчальна дисципліна 
Вид 

атестації 

Викладач, що 

проводить 

лекції/практичні 

заняття 

25.05.20р. 

. 
22.06.20р Генетика з біометрією 

 

залік 
Доц.Щербатюк Н.В. 

25.05.20р 22.06.20р. 
Біохімія тварин з основами фіз. 

та кол хімії 
іспит 

Доц.Коваль Т.В. 

 

26.05.20р. 

 

23.06.20р. 

 
Основи екології залік Проф.Чинчик О.С. 

26.05.20р. 

 
24.06.20р 

Фізіологія 

сільськогосподарських тварин 
іспит Доц.Цвігун О.А. 

27.05.20р. 
25.06.20р. 

 
Гігієна тварин 

іспит 

 

Доц.ЛайтерМоскалюк 

С.В. 

28.05.20р. 26.06.20р. Біотехнологія Іспит  Доц. Євстафієва Ю.М. 
 

 

 

 

        Директор ННІДО Волощук Ю.О. 



 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 

__________________ Ясінецька І.А. 

„____” ___________________ 2020р. 
 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

1-курсу СТН заочної форми навчання  спеціальності 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» ОС «бакалавр»  

навчально-наукового інституту дистанційної освіти на 2 семестр 2019-2020 н.р.  

з 23.03.2020 р. по 12.04.2020 р.  
 

Дата Дні Час Назва дисципліни 

23.03.20р. пн 

13.30-14.50 Мікробіологія лекція ауд.36 в/к 

15.00-16.20 Годівля тварин, ТВ і оцінка якості кормів лекція ауд.56 в/к  

16.30-17.50 Генетика, розведення тварин та біотехнологія  лекція ауд.55 в/к 

24.03.20р. вт 

13.30-14.50 Годівля тварин, ТВ і оцінка якості кормів лекція ауд.56  в/к 

15.00-16.20 Мікробіологія лекція ауд.36 в/к 

16.30-17.50 Генетика, розведення тварин та біотехнологія лекція ауд. 55 в/к  

18.00-19.20 Гігієна тварин лекція ауд.1 в/к 

25.03.20р. ср 

13.30-14.50 Генетика, розведення тварин та біотехнологія лекція ауд. 55 в/к. 

15.00-16.20 Годівля тварин, ТВ і оцінка якості кормів лекція ауд.56  в/к 

16.30-17.50 Історія та культура України лекція ауд. 25  к.1 

18.00-19.20 Біологія собак лекція  

26.03.20р. чт 

13.30-14.50 Мікробіологія лекція ауд.36 в/к 

15.00-16.20 Годівля тварин, ТВ і оцінка якості кормів лекція ауд.56 в/к 

16.30-17.50 Історія та культура України лекція ауд. 25  к.1 

18.00-19.20 Українська мова практ. ауд. 25  к.1 

27.03.20р. пт 

13.30-14.50 Гігієна тварин лекція ауд.1 в/к 

 15.00-16.20 Годівля тварин, ТВ і оцінка якості кормів лекція ауд 56 в/к  

16.30-17.50 Біологія собак лекція  

18.00-19.20 Українська мова практ. ауд. 25  к.1 

28.03.20р. сб 

8.20-10.05 Гігієна тварин лекція ауд.1 в/к  

10.15-11.50 Біологія собак лекція  

12.00-13.20 Історія та культура України лабор. ауд.57 в/к 

29.03.20р. пн 

13.30-14.50 Біологія собак лекція  

15.00-16.20 Українська мова практ. ауд. 25  к.1 

16.30-17.50 Історія та культура України лабор. ауд. 25  к.1 

18.00-19.20 Гігієна тварин лабор. ауд. 1 в/к 

30.03.20р. вт 

13.30-14.50 
Українська мова 

практ 

залік 

ауд. 25  к.1 

15.00-16.20 Біологія собак практ.  



16.30-17.50 
Гігієна тварин 

лабор. 

 

ауд. 1 в/к 

18.00-19.20 Генетика, розведення тварин та біотехнологія лабор. ауд.55 в/к 

31.03.20р. ср 

13.30-14.50 Біологія собак практ.  

15.00-16.20 Гігієна тварин лабор. ауд.1  в/к 

16.30-17.50 Генетика, розведення тварин та біотехнологія лабор. ауд.55 в/к 

18.00-19.20 Мікробіологія лабор. ауд.36 в/к 

01.04.20р. чт 

13.30-14.50 Біологія собак практ.  

15.00-16.20 Іноземна мова практ. ауд.  к.1 

16.30-17.50 Мікробіологія лабор. ауд.36 в/к  

18.00-19.20 Гігієна тварин лабор. ауд.1  в/к 

02.04.20р. пн 

13.30-14.50 Біологія собак практ  

15.00-16.20 Біологія собак практ  

16.30-17.50 Історія та культура України лабор. ауд.54 в/к  

18.00-19.20 Годівля тварин, ТВ і оцінка якості кормів лабор. ауд.56 в/к 

03.04.20р. сб 
8.20-10.05 

Біологія собак 
практ. 

залік 

 

  10.15-11.50 Іноземна мова практ. ауд.  к.1 

  12.00-13.20 Гігієна тварин практ ауд.1  в/к 

  
  13.30-14.50 

Мікробіологія 
лабор. 

залік 

ауд.36 в/к  

04.04.20р. пн 13.30 Історія та культура України ІСПИТ  

05.04.20р. вт 

13.30-14.50 Іноземна мова практ. ауд.    к.1  

15.00-16.20 Генетика, розведення тварин та біотехнологія лабор. ауд.55  в/к 

16.30-17.50 Годівля тварин, ТВ і оцінка якості кормів лабор. ауд.56 в/к 

   Годівля тварин, ТВ і оцінка якості кормів   

06.04.20р. ср 13.30 Іноземна мова ІСПИТ  

07.04.20р. чт 13.30 Гігієна тварин ІСПИТ  

08.04.20р. пт. 13.30 Генетика, розведення тварин та біотехнологія ІСПИТ  

09.04.20р. сб. 
8.20-10.05 Годівля тварин, ТВ і оцінка якості кормів лабор.  ауд.56 в/к 

10.15-11.50 Годівля тварин, ТВ і оцінка якості кормів лабор.  ауд.56 в/к 

11.04.20р.  13.30-14.50 Годівля тварин, ТВ і оцінка якості кормів практ   ауд.56 в/к 

12.04.20р.         13.30 Годівля тварин, ТВ і оцінка якості кормів ІСПИТ  

 

В звязку із карантином 

  відбулись  зміни в термінах складання іспитів та заліків 

 

Дата Перенесення Навчальна дисципліна 
Вид 

атестації 

Викладач, що 

проводить 

лекції/практичні 

заняття 

27.04.20р. 
22.06.20р 

 
Українська мова 

 

залік 
Красуцький О.М. 

27.04.20р. 
22.06.20р. 

 
Історія та культура України іспит 

Проф.Каденюк Ос,. 

 



28.04.20р. 
23.06.20р. 

 
Біологія собак залік  

28.04.20р. 
23.06.20р. 

 
Іноземна мова іспит  

29.04.20р. 
24.06.20р. 

 
Гігієна тварин 

іспит 

 

Доц.ЛайтерМоскалюк 

С.В. 

30.04.20р. 
24.06.20р. 

 
Мікробіологія залік Доц.Супрович Т.М. 

30.04.20р. 25.06.20р. 
Годівля тварин, ТВ і оцінка 

якості кормів 

Іспит., 

Курс.проект  
Доц. Євстафієва Ю.М. 

04.05.20р. 26.06.20р. 
Генетика, розведення тварин та 

біотехнологія 

іспит 
Доц.Щуплик В.В. 

 

 

 

 

 

        Директор ННІДО Волощук Ю.О. 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 

__________________ Ясінецька І.А. 

„____” ___________________ 2020р. 
 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

2-курсу CТН заочної форми навчання  спеціальності 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» ОС «бакалавр»  

навчально-наукового інституту дистанційної освіти на 2 семестр 2019-2020 н.р.  

з 06.04.2020 р. по 25.04.202 р.  
 

Дата Дні Час Назва дисципліни 

06.04.20р. пн 

13.30-14.50 ТВП  вівчарства і козівництва і конярства лекція ауд.68 в/к 

15.00-16.20 ТВ молока, яловичини та м’ясне скотарство лекція ауд.67 в/к  

16.30-17.50 ТВ продукції свинарства та бджільництва лекція ауд.64 в/к 

07.04.20р. вт 

13.30-14.50 ТВ харчов.прод-тів,пп молока так пер.туш тварин лекція ауд.63 в/к 

15.00-16.20 ТВП  вівчарства і козівництва і конярства лекція ауд.68 в/к 

16.30-17.50 ТВ молока, яловичини та м’ясне скотарство лекція ауд.67 в/к  

18.00-19.20 ТВ продукції свинарства та бджільництва лекція ауд.64 в/к 

08.04.20р. ср 

13.30-14.50 ТВ молока, яловичини та м’ясне скотарство лекція ауд.67 в/к 

15.00-16.20 ТВ продукції свинарства та бджільництва лекція ауд.64 в/к 

16.30-17.50  ТВП  вівчарства і козівництва і конярства лекція ауд.68 в/к  

18.00-19.20 ТВ харчов.прод-тів,пп молока так пер.туш тварин лекція ауд.63 в/к 

09.04.20р. чт 

13.30-14.50  ТВП  вівчарства і козівництва і конярства лекція ауд.68 в/к 

15.00-16.20 ТВ харчов.прод-тів,пп молока так пер.туш тварин лекція ауд.63 в/к 

16.30-17.50 Технолог.забезп.і оцінка прид.приміщень з ВППТ лекція ауд.67 в/к  

18.00-19.20 Професійна адаптація та апробація і впров.новацій лекція ауд.56 в/к 

10.04.20р. пт 

13.30-14.50 ТВ продукції свинарства та бджільництва лекція ауд.64 в/к 

 15.00-16.20 ТВП  вівчарства і козівництва і конярства лекція ауд.68 в/к  

16.30-17.50 Технолог.забезп.і оцінка прид.приміщень з ВППТ лекція ауд.67 в/к  

18.00-19.20 Професійна адаптація та апробація і впров.новацій лекція ауд.56 в/к 

11.04.20р. сб 

8.20-10.05 ТВ харчов.прод-тів,пп молока так пер.туш тварин лекція ауд.63 в/к  

10.15-11.50 Технолог.забезп.і оцінка прид.приміщень з ВППТ лекція ауд.67 в/к  

12.00-13.20 Професійна адаптація та апробація і впров.новацій лекція ауд.56 в/к 

13.30-14.50 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лекція ауд.63 в/к  

13.04.20р. пн 

13.30-14.50 ТВ харчов.прод-тів,пп молока так пер.туш тварин лекція ауд.63 в/к  

15.00-16.20 Технолог.забезп.і оцінка прид.приміщень з ВППТ лекція ауд.67 в/к 

16.30-17.50 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лекція ауд.63 в/к  

18.00-19.20  ТВП  вівчарства і козівництва і конярства лабор. ауд.68 в/к 

14.04.20р. вт 

13.30-14.50 Професійна адаптація та апробація і впров.новацій лекція. ауд.56 в/к 

15.00-16.20 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лабор. ауд.63 в/к  

16.30-17.50  ТВП  вівчарства і козівництва і конярства лабор. ауд.68 в/к 



18.00-19.20 ТВ молока, яловичини та м’ясне скотарство лабор. ауд.67 в/к 

15.04.20р. ср 

13.30-14.50 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лекція ауд.63 в/к  

15.00-16.20 Правознавство лекція кафедра 

16.30-17.50 ТВ молока, яловичини та м’ясне скотарство лабор. ауд.67 в/к 

18.00-19.20 ТВ продукції свинарства та бджільництва лабор. ауд.64 в/к  

16.04.20р. чт 

13.30-14.50 Правознавство лекція кафедра 

15.00-16.20  ТВП  вівчарства і козівництва і конярства лабор. ауд.68 в/к 

16.30-17.50 ТВ продукції свинарства та бджільництва лабор. ауд.64 в/к  

18.00-19.20 ТВ харчов.прод-тів,пп молока так пер.туш тварин лабор. ауд.63 в/к  

17.04.20р. пн 

13.30-14.50  ТВП  вівчарства і козівництва і конярства лабор. ауд.68 в/к 

15.00-16.20 ТВ молока, яловичини та м’ясне скотарство лабор. ауд.67 в/к 

16.30-17.50 ТВ продукції свинарства та бджільництва лабор. ауд.64 в/к  

18.00-19.20 ТВ харчов.прод-тів,пп молока так пер.туш тварин лабор. ауд.63 в/к  

18.04.20р. сб 

8.20-10.05  ТВП  вівчарства і козівництва і конярства практ. ауд.68 в/к 

10.15-11.50 ТВ молока, яловичини та м’ясне скотарство лабор. ауд.67 в/к  

12.00-13.20 ТВ продукції свинарства та бджільництва лабор. ауд.64 в/к  

13.30-14.50 ТВ харчов.прод-тів,пп молока так пер.туш тварин лабор. ауд.63 в/к  

20.04.20р. пн 

13.30-14.50 ТВ молока, яловичини та м’ясне скотарство практ. ауд.67 в/к 

15.00-16.20 ТВ продукції свинарства та бджільництва лабор. ауд.64 в/к 

16.30-17.50 ТВ харчов.прод-тів,пп молока так пер.туш тварин лабор. ауд.63 в/к  

18.00-19.20 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лабор. ауд.63 в/к  

21.04.20р. вт 

13.30-14.50 ТВ харчов.прод-тів,пп молока так пер.туш тварин практ. ауд.63 в/к  

15.00-16.20 Технолог.забезп.і оцінка прид.приміщень з ВППТ лабор. ауд.67 в/к 

16.30-17.50 Професійна адаптація та апробація і впров.новацій лабор. ауд.56 в/к 

18.00-19.20 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лабор. ауд.63 в/к  

22.04.20р. ср 

13.30-14.50 ТВ харчов.прод-тів,пп молока так пер.туш тварин лабор. ауд.63 в/к  

15.00-16.20 Технолог.забезп.і оцінка прид.приміщень з ВППТ лабор ауд.67 в/к 

16.30-17.50 Професійна адаптація та апробація і впров.новацій практ. ауд.56 в/к 

18.00-19.20 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лабор. ауд.63 в/к  

23.04.20р. чт 

13.30-14.50 Технолог.забезп.і оцінка прид.приміщень з ВППТ лабор ауд.67 в/к 

15.00-16.20 Професійна адаптація та апробація і впров.новацій лабор ауд.56 в/к 

16.30-17.50 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лабор. ауд.63 в/к  

18.00-19.20 Правознавство практ. кафедра 

24.04.20р. пт. 

13.30-14.50 Професійна адаптація та апробація і впров.новацій практ. ауд.56 в/к 

15.00-16.20 Технолог.забезп.і оцінка прид.приміщень з ВППТ практ. ауд.67 в/к 

16.30-17.50 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лабор. ауд.63 в/к  

18.00-19.20 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лабор. ауд.63 в/к  

25.04.20р. сб. 
8.20-10.05 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лабор. ауд.63 в/к  

10.15-11.50 Правознавство практ. кафедра 

 

 

 

 

 

 

 

 



В звязку із карантином 

  відбулись  зміни в термінах складання іспитів та заліків 

Дата Перенесення Навчальна дисципліна 
Вид 

атестації 

Викладач, що 

проводить 

лекції/практичні 

заняття 

30.04.20р. 
01.06.20р. 

 

Професійна адаптація та 

апробація і впров.новацій 

 

 

залік 
Проф.Цвігун А.Т. 

27.04.20р. 
01.06.20р. 

 

ТВП  вівчарства і козівництва і 

конярства 

 

іспит 
Проф.Тимофійшин І.І. 

 

27.04.20р. 
02.06.20р. 

 

ТВ молока, яловичини та 

м’ясне скотарство 

 

іспит 

 
Доц.Димчук А.В. 

  28.04.20р 
02.06.20р. 

 
Правознавство залік Викл.Мальченко Д.К. 

29.04.20р. 
03.06.20р. 

 

ТВ харчов.прод-тів,пп молока 

та пер.туш тварин 

 

Іспит 

курс.проект 
Доц.Гончар В.І. 

30.04.20р. 
04.06.20р. 

 

Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ 

і безп. харч.прод. 

 

залік Проф.Приліпко Т.М. 

29.04.20р 

05.06.20р. 

Технолог.забезп.і оцінка 

прид.приміщень з ВППТ 

 

Іспит  

Доц.Димчук А.В. 

30.04.20р 

06.06.20р. 

ТВ продукції свинарства та 

бджільництва 

 

іспит 

Доц. Щутяк О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

        Директор ННІДО Волощук Ю.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 

__________________ Ясінецька І.А. 

„____” ___________________ 2020 р. 
 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять та екзаменаційної  сесії  для  здобувачів вищої освіти студентів  1 – 

курсу  « ОС « Магістр» заочної форми навчання  спеціальності 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва навчально-наукового інституту 

дистанційної освіти  на 2 семестр 2019-2020 н.р. 

                           з  06 квітня  по  17 квітня   2020 року                       
 

Дата Дні Час Назва дисципліни 

06.04.20р. пн 

13.30-14.50 Технологія м’яса і м’ясних продуктів лекція ауд.63 в/к 

15.00-16.20 Селекція сільськогосподарських тварин лекція ауд.57в/к  

16.30-17.50 Управління технологічними процесами лекція ауд.66 в/к 

07.04.20р. вт 

13.30-14.50 Наукові основи формування поживності кормів лекція ауд.56 в/к 

15.00-16.20 Технологія м’яса і м’ясних продуктів лекція ауд.63 в/к 

16.30-17.50 Моделювання технологічних процесів тварин-ва лекція ауд.66 в/к 

18.00-19.20 Генетика популяцій лекція ауд.55 в/к 

08.04.20р. ср 

13.30-14.50 Селекція сільськогосподарських тварин лекція ауд.57в/к  

15.00-16.20 Управління технологічними процесами лекція ауд.66 в/к 

16.30-17.50 Наукові основи формування поживності кормів лекція ауд.56 в/к 

18.00-19.20 Системи нормування годівлі тварин лекція ауд.56 в/к 

09.04.20р. чт 

13.30-14.50 Технологія м’яса і м’ясних продуктів лекція ауд.63 в/к 

15.00-16.20 Селекція сільськогосподарських тварин лекція ауд.57в/к  

16.30-17.50 Наукові основи формування поживності кормів лекція ауд.56 в/к 

18.00-19.20 Системи нормування годівлі тварин лекція ауд.56 в/к 

10.04.20р. пт 

13.30-14.50 Моделювання технологічних процесів тварин-ва лекція ауд.66 в/к 

 15.00-16.20 Генетика популяцій лекція ауд.55 в/к 

16.30-17.50 Системи нормування годівлі тварин лекція ауд.56 в/к 

18.00-19.20 Управління технологічними процесами лабор. ауд.66 в/к 

11.04.20р. сб 

8.20-10.05 Моделювання технологічних процесів тварин-ва лекція ауд.66 в/к 

10.15-11.50 Управління технологічними процесами лабор. ауд.66 в/к 

12.00-13.20 Наукові основи формування поживності кормів лабор. ауд.56 в/к 

13.30-14.50 Моделювання технологічних процесів тварин-ва лабор.  

13.04.20р. пн 

13.30-14.50 Технологія м’яса і м’ясних продуктів лабор. ауд.63 в/к 

15.00-16.20 Наукові основи формування поживності кормів лабор. ауд.56 в/к 

16.30-17.50 Моделювання технологічних процесів тварин-ва лабор. ауд.66 в/к 

18.00-19.20 Селекція сільськогосподарських тварин лабор. ауд.57в/к  

14.04.20р. вт 
13.30-14.50 Наукові основи формування поживності кормів лабор. ауд.56 в/к 

15.00-16.20 Технологія м’яса і м’ясних продуктів лабор. ауд.63 в/к 



16.30-17.50 Селекція сільськогосподарських тварин лабор. ауд.57в/к  

18.00-19.20 Генетика популяцій лабор. ауд.55 в/к 

15.04.20р. ср 

13.30-14.50 Моделювання технологічних процесів тварин-ва лабор. ауд.66 в/к 

15.00-16.20 Технологія м’яса і м’ясних продуктів лабор. ауд.63 в/к 

16.30-17.50 Селекція сільськогосподарських тварин лабор. ауд.57в/к  

  18.00-19.20 Генетика популяцій лабор. ауд.55 в/к 

16.04.20р. чт 

13.30-14.50 Системи нормування годівлі тварин лабор. ауд.56 в/к 

15.00-16.20 Селекція сільськогосподарських тварин лабор. ауд.57в/к  

16.30-17.50 Генетика популяцій лабор. ауд.55 в/к 

 

17.04.20р. 
пн 

13.30-14.50 Системи нормування годівлі тварин лабор. ауд.56 в/к 

15.00-16.20 Системи нормування годівлі тварин лабор. ауд.56 в/к 

 

В звязку із карантином 

  відбулись  зміни в термінах складання іспитів та заліків 
 

 

Дата 
Перенесен

ня 

Навчальна дисципліна 

 

Вид 

атестації 

Викладач, що проводить 

лекції/практичні заняття 

27.04.20р. 22.06.20р. 

Управління технологічними 

процесами 

 

залік Проф.Приліпко Т.М. 

27.04.20р. 22.06.20р. 

Наукові основи формування 

поживності кормів 

 

залік Доц.Бучковська В.І. 

28.04.20р. 23.06.20р. 
Моделювання технологічних 

процесів тварин-ва 

залік,курс. 

проект 
Проф.Приліпко Т.М. 

29.04.20р. 24.06.20р. 

Технологія м’яса і м’ясних 

продуктів 

 

іспит Проф.Приліпко Т.М. 

30.04.20р. 25.06.20р. 

Селекція сільськогосподарських 

тварин 

 

іспит Доц.Щербатюк Н.В. 

29.04.20р. 
26.06.20р. Генетика популяцій 

 

залік 
Доц.Щуплик В.В. 

30.04.20р. 27.06.20р. 
Системи нормування годівлі 

тварин 

залік 
Проф.Цвігун А.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Директор ННІДО Волощук Ю.О 

 

 

 

 

 



 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 

__________________ Ясінецька І.А. 

„____” ___________________ 2020р. 
 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

4- курсу заочної форми навчання  спеціальності 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» ОС «бакалавр»  

навчально-наукового інституту дистанційної освіти на 2 семестр 2019-2020 н.р.  

з 06.04.2020 р. по 18.04.2020 р.  
 

Дата Дні Час Назва дисципліни 

06.04.20р. пн 

13.30-14.50 Технологія виробництва молока і яловичини лекція ауд.67 в/к 

15.00-16.20 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лекція ауд.63 в/к  

16.30-17.50 Апробація і впровадження інновацій лекція ауд.56 в/к 

07.04.20р. вт 

13.30-14.50 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лекція ауд.63 в/к 

15.00-16.20 Технологія виробництва молока і яловичини лекція ауд.67 в/к 

16.30-17.50 Апробація і впровадження інновацій лекція ауд.56 в/к  

08.04.20р. ср 

13.30-14.50 Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві лекція ауд.188 к.7 

15.00-16.20 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лекція ауд.63 в/к 

16.30-17.50 Технологія виробництва молока і яловичини лекція ауд.67 в/к  

09.04.20р. чт 

13.30-14.50 Апробація і впровадження інновацій лекція ауд.56 в/к 

15.00-16.20 Технологія виробництва молока і яловичини лекція ауд.67 в/к 

16.30-17.50 Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві лекція ауд.188 к.7 

10.04.20р. пт 

13.30-14.50 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лекція ауд.63 в/к 

 15.00-16.20 Технологія виробництва продукції  свинарства лекція ауд.64 в/к  

16.30-17.50 Технологія виробництва молока і яловичини лекція ауд.67 в/к  

11.04.20р. сб 

8.20-10.05 Технологія виробництва продукції  свинарства лекція ауд.64 в/к  

10.15-11.50 Технологія виробництва молока і яловичини лабор. ауд.67 в/к  

12.00-13.20 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лекція ауд.63 в/к 

13.04.20р. пн 

13.30-14.50 Технологія виробництва молока і яловичини лабор. ауд.67 в/к  

15.00-16.20 Технологія виробництва продукції  свинарства лабор. ауд.64 в/к 

16.30-17.50 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лабор. ауд.63 в/к  

14.04.20р. вт 

13.30-14.50 Технологія виробництва молока і яловичини лабор. ауд.67 в/к 

15.00-16.20 Технологія виробництва продукції  свинарства лабор. ауд.64 в/к  

16.30-17.50 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лабор. ауд.63 в/к 

15.04.20р. ср 

13.30-14.50 Апробація і впровадження інновацій лабор. ауд.56 в/к  

15.00-16.20 Технологія виробництва молока і яловичини лабор. ауд.67 в/к  

16.30-17.50 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лабор. ауд.63 в/к 

16.04.20р. чт 
13.30-14.50 Технологія виробництва молока і яловичини лабор. ауд.67 в/к  

15.00-16.20 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лабор. ауд.63 в/к 



16.30-17.50 Апробація і впровадження інновацій лабор. ауд.56 в/к  

17.04.20р. пн 

13.30-14.50 Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і безп. харч.прод. лабор. ауд.63 в/к 

15.00-16.20 Апробація і впровадження інновацій лабор. ауд.56 в/к 

16.30-17.50 Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві практ. ауд.188 к.7 

18.04.20р. сб 
8.20-10.05 Апробація і впровадження інновацій практ. ауд.56 в/к 

10.15-11.50 Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві практ. ауд.188 к.7 

 

 

В звязку із карантином 

  відбулись  зміни в термінах складання іспитів та заліків 

 
 

 

Дата 
Перенесен

ня 

Навчальна дисципліна 

 

 

Вид 

атестації 

Викладач, що 

проводить 

лекції/практичні 

заняття 

27.04.20р. 22. 06.20р. 

Технологія виробництва продукції  

свинарства 

 

 

іспит 
Доц.Шутяк О.В. 

28.04.20р. 23.06.20р. 

Апробація і впровадження 

інновацій 

 

залік Проф.Цвігун АТ. 

29.04.20р. 24.06.20р. 
Технологія виробництва молока і 

яловичини 
іспит Доц.Димчук А.В. 

 29.04.20р 25.06.20р. 
Економіка і бухгалтерський облік у 

тваринництві 
залік Доц.Заходим М.В. 

30.04.20р. 26.06.20р. 

Товар.,станд., орган.ВП та ТКЯ і 

безп. харч.прод. 

 

залік Проф. Приліпко Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

        Директор ННІДО Волощук Ю.О. 

 

 

 


