ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи
_______________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА
„_____” ___________________ 2021 р.

РОЗКЛАД
навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти
2 курс заочної форми навчання спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва" ОС «бакалавр» навчально-наукового інституту заочної і
дистанційної освіти на 2021-2022 н.р. з 22.11.21 р. по 10.12.21 р.
Час
13.30-14.50
22.11.21 пн 15.00-16.20
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
15.00-16.20
23.11.21 вт
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
15.00-16.20
24.11.21 ср 16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
25.11.21 чт 15.00-16.20
16.30-17.50
18.00-19.20
12.50-14.10
14.20-15.40
26.11.21 пт
15.50-17.10
17.20-18.40
08.20-09.40
09.50-11.10
27.11.21 сб 11.20-12.40
12.50-14.10

Назва дисципліни
Біохімія тварин з основами фізичної і
колоїдної хімії
Біохімія тварин з основами фізичної і
колоїдної хімії
Економіка у тваринництві
Економіка у тваринництві
Генетика з біометрією
Генетика з біометрією
Виробництво та оцінка якості кормів
Виробництво та оцінка якості кормів
Організація виробничих процесів
Організація виробничих процесів
Мікробіологія
Технологічне забезпечення і оцінка
придатності приміщень з ВППТ
Біохімія тварин з основами фізичної і
колоїдної хімії
Біохімія тварин з основами фізичної і
колоїдної хімії
Польове кормовиробництво
Польове кормовиробництво
Організація виробничих процесів
Організація виробничих процесів
Генетика з біометрією
Генетика з біометрією
Виробництво та оцінка якості кормів
Виробництво та оцінка якості кормів
Генетика з біометрією
Технологічне забезпечення і оцінка
придатності приміщень з ВППТ

Ауд.
лекція
лабор
лекція
практ
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лекція
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор

Дистанційне навчання

Дата Дні

13.30-14.50
15.00-16.20
29.11.21 пн
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
30.11.21 вт 15.00-16.20
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
15.00-16.20
01.12.21 ср 16.30-17.50
18.00-19.20

Виробництво та оцінка якості кормів
Виробництво та оцінка якості кормів
Мікробіологія
Мікробіологія
Біохімія тварин з основами фізичної і
колоїдної хімії
Біохімія тварин з основами фізичної і
колоїдної хімії
Іноземна мова
Іноземна мова
Виробництво та оцінка якості кормів
Виробництво та оцінка якості кормів
Генетика з біометрією
Технологічне забезпечення і оцінка
придатності приміщень з ВППТ

13.30-14.50 Організація виробничих процесів
02.12.21 чт

15.00-16.20 Виробництво та оцінка якості кормів
Технологічне забезпечення і оцінка
16.30-17.50
придатності приміщень з ВППТ
Технологічне забезпечення і оцінка
18.00-19.20
придатності приміщень з ВППТ
12.50-14.10 Економіка у тваринництві
14.20-15.40 Економіка у тваринництві

03.12.21 пт

15.50-17.10
17.20-18.40

13.30-14.50
15.00-16.20
06.12.21 пн
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50

Біохімія тварин з основами фізичної і
колоїдної хімії
Біохімія тварин з основами фізичної і
колоїдної хімії
Мікробіологія
Мікробіологія
Генетика з біометрією
Генетика з біометрією
Польове кормовиробництво

15.00-16.20 Польове кормовиробництво
07.12.21 вт
16.30-17.50
18.00-19.20
08.12.21 ср 15.00-16.20
13.30-14.50
09.12.21 чт
15.00-16.20
10.12.21 пт 12.50-14.10

Біохімія тварин з основами фізичної і
колоїдної хімії
Іноземна мова
Генетика з біометрією
Виробництво та оцінка якості кормів
Технологічне забезпечення і оцінка
придатності приміщень з ВППТ
Біохімія тварин з основами фізичної і
колоїдної хімії

лекція
лабор
лекція
лабор

56 в.к.
56 в.к.
1 в.к.
1 в.к.

лекція

52, к.2

лабор

58 к.2

практ
практ
лекція
лабор
лабор

41, к.1
41, к.1
56 в.к.
56 в.к.
57 в.к.

лекція

17 к.3, н.пл

лабор
залік
лабор

19 к.3.н.пл.
56 в.к.

лабор

17 к.3, н.пл

лабор

17 к.3, н.пл

лекція
практ
залік

188 к.7

лекція

52, к.2

лабор

58 к.2

лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
залік

1 в.к.
1 в.к.
57 в.к.
57 в.к.
86 г.к.

лабор

58 к.2

практ
іспит
іспит
лабор
залік

41, к.1
57 в.к.
56 в.к.

іспит

188 к.7

86 г.к.

17 к.3, н.пл
52, к.2

Дата

Навчальна дисципліна

Вид
Викладачі, що проводять
атестації лекції/практичні заняття

02.12.21 Організація виробничих процесів

залік

Кузьмінська І.М.

03.12.21 Економіка у тваринництві

залік

Заходим М.В.

06.12.21 Мікробіологія

залік

Супрович Т.М.

07.12.21 Польове кормовиробництво

залік

Коруняк О.П.

08.12.21 Генетика з біометрією

іспит

Щербатюк Н.В.

09.12.21 Виробництво та оцінка якості кормів
Технологічне забезпечення і оцінка
09.12.21 придатності приміщень з виробництва і
переробки продукції тваринництва
Біохімія тварин з основами фізичної і
10.12.21
колоїдної хімії

іспит

Бучковська В.І.

залік

Косташ В.Б.

іспит

Коваль Т.В.

Директор ННІЗДО

Юлія ВОЛОЩУК

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи
_______________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА
„_____” ___________________ 2021 р.

РОЗКЛАД
навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти
1 СТН курсу заочної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва» навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти
на 2021-2022 н.р. з 08.11.21 р. по 26.11.21 р.

08.11.21

09.11.21

10.11.21

11.11.21

12.11.21

15.11.21

16.11.21

17.11.21

18.11.21

Дні

Час

Назва дисципліни

13.30-14.50 Морфологія, фізіологія тварин та радіобіологія
пн 15.00-16.20 Морфологія, фізіологія тварин та радіобіологія
16.30-17.50 Біотехнологія
Агрономія з основами польового
13.30-14.50
кормовиробництва
вт
15.00-16.20 Біофізика
16.30-17.50 Хімія
13.30-14.50 Морфологія, фізіологія тварин та радіобіологія
ср 15.00-16.20 Морфологія, фізіологія тварин та радіобіологія
16.30-17.50 Біотехнологія
13.30-14.50 Хімія
15.00-16.20 Хімія
чт
Агрономія з основами польового
16.30-17.50
кормовиробництва
12.50-14.10 Морфологія, фізіологія тварин та радіобіологія
пт 14.20-15.40 Біотехнологія
15.50-17.10 Біотехнологія
Морфологія, фізіологія тварин та
13.30-14.50
радіобіологія
пн
Морфологія, фізіологія тварин та
15.00-16.20
радіобіологія
16.30-17.50 Біотехнологія
13.30-14.50 Академічне письмо
15.00-16.20 Академічне письмо
вт
16.30-17.50 Біофізика
18.00-19.20 Біофізика
13.30-14.50 Біотехнологія
ср 15.00-16.20 Морфологія, фізіологія тварин та радіобіологія
16.30-17.50 Морфологія, фізіологія тварин та радіобіологія
13.30-14.50 Інформаційні технології
15.00-16.20 Інформаційні технології
чт
16.30-17.50 Філософія
18.00-19.20 Філософія

Ауд.

лекція
лабор
лекція
лекція
лекція
лекція
лекція
лабор
лабор
лекція
лабор
лабор
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
практ
практ
лекція
лабор
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
практ

Дистанційне навчання

Дата

15.00-16.20 Інформаційні технології
22.11.21 пн

16.30-17.50 Біофізика
18.00-19.20 Біофізика
13.30-14.50 Хімія

23.11.21 вт

15.00-16.20 Хімія

Агрономія з основами польового
кормовиробництва
13.30-14.50 Біотехнологія
24.11.21 ср 15.00-16.20
16.30-17.50 Іноземна мова
13.30-14.50 Філософія
16.30-17.50

15.00-16.20 Філософія
25.11.21 чт

16.30-17.50 Академічне письмо
18.00-19.20 Академічне письмо

26.11.21 пт 12.50-14.10

Дата

Морфологія, фізіологія тварин та
радіобіологія

Навчальна дисципліна

22.11.21 Інформаційні технології
22.11.21 Біофізика
23.11.21 Хімія
Агрономія з основами польового
23.11.21
кормовиробництва
24.11.21 Біотехнологія
25.11.21 Філософія
25.11.21 Академічне письмо
Морфологія, фізіологія тварин та
26.11.21
радіобіологія
Іноземна мова
Директор ННІЗДО

лекція
лабор
лекція
лекція
лабор
лабор
лекція
лабор
залік
лекція
лабор
залік
лекція
лабор
залік
лабор
залік
іспит
практ
лекція
практ
залік
практ
практ
залік
іспит

Дистанційне
навчання

12.50-14.10 Хімія
14.20-15.40 Хімія
19.11.21 пт
Агрономія з основами польового
15.50-17.10
кормовиробництва
8.20-9.40 Морфологія, фізіологія тварин та радіобіологія
20.11.21 сб 9.50-11.10 Морфологія, фізіологія тварин та радіобіологія
11.20-12.40 Біотехнологія
13.30-14.50 Інформаційні технології

190, к.6

120, к.6

58, к.2
86, г.к.
54, в.к.

27, к.1

47, к.1
2 а.к.

Вид
Викладачі, що проводять
атестації лекції/практичні заняття
залік
залік
залік

доц. Мушеник І.М.
доц. Збаравська Л.Ю.
доц. Роговик Л.Й.

залік

ас. Небаба К.С.

іспит
залік
залік

доц. Євстафієва Ю.М.
доц. Боднар А.М.
доц. Прокопова О.П.

іспит

Пливанюк Є.В.

-

Кунцьо О.І.
Юлія ВОЛОЩУК

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи
_______________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА
„_____” ___________________ 2021 р.

РОЗКЛАД
навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти
2 курсу заочної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва» ОС «магістр» ОПП КІНОЛОГІЯ навчально-наукового інституту
заочної і дистанційної освіти на 2021-2022 н.р. з 25.10.21 р. по 13.11.21 р.
Дні

25.10.21 пн
26.10.21 вт
27.10.21 ср
28.10.21 чт
29.10.21 пт

Час

13.30-14.50
15.00-16.20
13.30-14.50
15.00-16.20
13.30-14.50
15.00-16.20
13.30-14.50
15.00-16.20
12.50-14.10
14.20-15.40
11.20-12.40

30.10.21 сб
12.50-14.10
01.11.21 пн
02.11.21 вт
03.11.21 ср

04.11.21 чт
05.11.21 пт

13.30-14.50
15.00-16.20
13.30-14.50
15.00-16.20
13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50
13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50
12.50-14.10
14.20-15.40
11.20-12.40

06.11.21 сб
12.50-14.10
8.20-9.40
07.11.21 нд
9.50-11.10

Назва дисципліни

Дресура та етологія собак
Дресура та етологія собак
Спеціальне собаківництво
Спеціальне собаківництво
Дресура та етологія собак
Дресура та етологія собак
Племінна робота та відтворення собак
Годівля службових собак
Спеціальне собаківництво
Спеціальне собаківництво
Польова хірургія та хвороби службових
собак
Польова хірургія та хвороби службових
собак
Племінна робота та відтворення собак
Племінна робота та відтворення собак
Дресура та етологія собак
Дресура та етологія собак
Спеціальне собаківництво
Спеціальне собаківництво
Племінна робота та відтворення собак
Дресура та етологія собак
Дресура та етологія собак
Племінна робота та відтворення собак
Годівля службових собак
Годівля службових собак
Польова хірургія та хвороби службових
собак
Польова хірургія та хвороби службових
собак
Польова хірургія та хвороби службових
собак
Польова хірургія та хвороби службових
собак

Ауд.

лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор

Дистанційне навчання

Дата

08.11.21 пн

13.30-14.50 Спеціальне собаківництво
15.00-16.20 Спеціальне собаківництво

лекція
лабор

16.30-17.50 Виробнича практика

залік

09.11.21 вт 13.30-14.50 Племінна робота та відтворення собак
13.30-14.50 Годівля службових собак
10.11.21 ср
15.00-16.20 Годівля службових собак
11.11.21 чт 13.30-14.50 Дресура та етологія собак
12.11.21 пт 12.50-14.10 Спеціальне собаківництво
Польова хірургія та хвороби службових
8.20-9.40
собак
13.11.21 сб
Польова хірургія та хвороби службових
9.50-11.10
собак

Дата

Перенесено
на:

08.11.21

16.11.21

09.11.21

16.11.21

10.11.21
11.11.21
12.11.21

19.11.21
18.11.21
19.11.21

13.11.21

20.11.21

Директор ННІЗДО

Навчальна дисципліна
Виробнича практика
Племінна робота та відтворення
собак
Годівля службових собак
Дресура та етологія собак
Спеціальне собаківництво
Польова хірургія та хвороби
службових собак

іспит
лекція
лабор
залік
іспит
іспит

кафедра
ТВПТК
55 в.к.
54 в.к.
62 в.к.
67 в.к.

лабор
лабор
залік

11 в.к.

Вид
Викладачі, що проводять
атестації лекції/практичні заняття
залік

кафедра ТВПТК

іспит

доц. Шуплик В.В.

залік
іспит
іспит

доц. Євстафієва Ю.М.
доц. Пустова Н.В.
доц. Димчук А.В.

залік

проф. Чумаков К.А.
Юлія ВОЛОЩУК

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи
_______________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА
„_____” ___________________ 2021 р.

РОЗКЛАД
навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти
5 курсу заочної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва» навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти
на 2021-2022 н.р. з 25.10.21 р. по 12.11.21 р.
Дні

Час
13.30-14.50

25.10.21 пн 15.00-16.20

26.10.21 вт

16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
15.00-16.20

27.10.21 ср

16.30-17.50
18.00-19.20

28.10.21 чт

13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50
18.00-19.20
12.50-14.10

29.10.21 пт

14.20-15.40

15.50-17.10
17.20-18.40
8.20-9.40
9.50-11.10
30.10.21 сб
11.20-12.40
12.50-14.10
13.30-14.50
15.00-16.20
01.11.21 пн
16.30-17.50
18.00-19.20

Назва дисципліни
Технологія виробництва продукції вівчарства і
козівництва
Технологія виробництва продукції вівчарства і
козівництва
Конярство та кінозаводство
Конярство та кінозаводство
Технологія виробництва харчових продуктів
Технологія виробництва харчових продуктів
Технологія первинної переробки молока
Технологія первинної переробки молока
Професійна адаптація
Професійна адаптація
Технологія виробництва продукції вівчарства і
козівництва
Технологія виробництва продукції вівчарства і
козівництва
Технологія виробництва харчових продуктів
Технологія виробництва харчових продуктів
Конярство та кінозаводство
Конярство та кінозаводство
Технологія виробництва продукції вівчарства і
козівництва
Технологія виробництва продукції вівчарства і
козівництва
Технологія первинної переробки молока
Технологія первинної переробки молока
Організація виробничих процесів
Організація виробничих процесів
Професійна адаптація
Професійна адаптація
Технологія виробництва харчових продуктів
Технологія виробництва харчових продуктів
Конярство та кінозаводство
Конярство та кінозаводство

Ауд.
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
практ
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
практ
лекція
лабор
лекція
лабор

Дистанційне навчання

Дата

02.11.21 вт

03.11.21 ср

15.00-16.20
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50

04.11.21 чт

05.11.21

15.00-16.20

16.30-17.50
18.00-19.20
12.50-14.10
14.20-15.40
пт
15.50-17.10
17.20-18.40
13.30-14.50

08.11.21 пн

Технологія виробництва продукції вівчарства і
козівництва
Технологія виробництва продукції вівчарства і
козівництва
Технологія первинної переробки молока
Технологія первинної переробки молока
Технологія виробництва харчових продуктів
Технологія виробництва харчових продуктів
Організація виробничих процесів
Організація виробничих процесів
Технологія виробництва продукції вівчарства і
козівництва
Технологія виробництва продукції вівчарства і
козівництва
Конярство та кінозаводство
Конярство та кінозаводство
Технологія виробництва харчових продуктів
Технологія виробництва харчових продуктів
Професійна адаптація
Професійна адаптація
Організація виробничих процесів

лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лабор
практ
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
практ
лекція
лабор
залік
практ
залік
іспит
лабор
практ
залік

15.00-16.20 Організація виробничих процесів
16.30-17.50 Професійна адаптація

09.11.21 вт

13.30-14.50 Конярство та кінозаводство
13.30-14.50 Технологія первинної переробки молока
15.00-16.20 Технологія первинної переробки молока

10.11.21 ср

11.11.21 чт
12.11.21 пт

Технологія виробництва продукції вівчарства і
козівництва
Технологія виробництва продукції вівчарства і
18.00-19.20
козівництва
13.30-14.50 Технологія виробництва харчових продуктів
Технологія виробництва продукції вівчарства
12.50-14.10
і козівництва
16.30-17.50

Вид
атестації

Дата

Перенесено
на:

08.11.21
08.11.21
09.11.21

16.11.21
16.11.21
17.11.21

10.11.21

17.11.21

11.11.21

18.11.21

Технологія виробництва харчових
продуктів

іспит,
курсова
робота

12.11.21

19.11.21

Технологія виробництва продукції
вівчарства і козівництва

іспит

Директор ННІЗДО

Навчальна дисципліна

Професійна адаптація
Організація виробничих процесів
Конярство та кінозаводство
Технологія первинної переробки
молока

Дистанційне навчання

13.30-14.50

17, к.3. н.пл.
57 в.к.
67 в.к.
17, к.3. н.пл.

лекція
практ
іспит

17, к.3. н.пл.

іспит

68 в.к.

Викладачі, що проводять
лекції/практичні заняття

залік
залік
іспит

доц. Щербатюк Н.В.
доц. Косташ В.Б.
доц. Димчук А.В.

залік

доц. Косташ В.Б.
проф. Приліпко Т.М.
ас. Понько Л.П.

Юлія ВОЛОЩУК

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи
_______________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА
„_____” ___________________ 2021 р.

РОЗКЛАД
навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти
4 курсу заочної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва» навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти
на 2021-2022 н.р. з 25.10.21 р. по 12.11.21 р.
Дні

Час

13.30-14.50
15.00-16.20
25.10.21 пн
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
26.10.21 вт 15.00-16.20
16.30-17.50
13.30-14.50
15.00-16.20
27.10.21 ср
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
15.00-16.20
28.10.21 чт
16.30-17.50
18.00-19.20
12.50-14.10
29.10.21 пт 14.20-15.40
15.50-17.10
8.20-9.40
9.50-11.10
30.10.21 сб
11.20-12.40
12.50-14.10
13.30-14.50
01.11.21 пн
18.00-19.20
13.30-14.50
15.00-16.20
02.11.21 вт
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
15.00-16.20
03.11.21 ср
16.30-17.50
18.00-19.20

Назва дисципліни

ТВП птахівництва
ТВП птахівництва
ТВП аквакультури
ТВП аквакультури
ТВП кролівництва і звірівництва
ТВП кролівництва і звірівництва
ТВП аквакультури
ТВП аквакультури
ТВП птахівництва
ТВП птахівництва
Розведення тварин
ТВП кролівництва і звірівництва
ТВП кролівництва і звірівництва
Розведення тварин
Розведення тварин
ТВП птахівництва
ТВП птахівництва
Розведення тварин
ТВП аквакультури
ТВП аквакультури
ТВП кролівництва і звірівництва
ТВП кролівництва і звірівництва
Менеджмент і маркетинг у тваринництві
Менеджмент і маркетинг у тваринництві
ТВП птахівництва
ТВП птахівництва
Розведення тварин
Розведення тварин
ТВП кролівництва і звірівництва
ТВП свинарства
ТВП свинарства
Технологія виробництва молока і яловичини

Ауд.
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лекція
лабор
лабор
лекція
лекція
лабор
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
практ
лекція
лабор
лекція
лабор
практ
лабор
лекція
лекція

Дистанційне навчання

Дата

13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50
18.00-19.20
12.50-14.10

04.11.21 чт

05.11.21

пт

14.20-15.40 Менеджмент і маркетинг у тваринництві
13.30-14.50

08.11.21 пн

09.11.21 вт

ТВП птахівництва
ТВП птахівництва
ТВП аквакультури
Технологія виробництва молока і яловичини
Менеджмент і маркетинг у тваринництві

15.00-16.20
16.30-17.50
13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50

Технологія виробництва продукції
кролівництва і звірівництва
ТВП птахівництва
ТВП птахівництва
Технологія виробництва молока і яловичини
Технологія виробництва молока і яловичини
Розведення тварин

18.00-19.20 Розведення тварин
13.30-14.50
10.11.21 ср

15.00-16.20
16.30-17.50
13.30-14.50
15.00-16.20

11.11.21 чт

16.30-17.50
18.00-19.20
12.50-14.10

12.11.21 пт

Технологія виробництва продукції
аквакультури
Технологія виробництва молока і яловичини
Технологія виробництва молока і яловичини
ТВП свинарства
Технологія виробництва продукції
свинарства
Технологія виробництва молока і яловичини
Технологія виробництва молока і
яловичини
Технологія виробництва продукції
птахівництва

14.20-15.40 Виробнича практика

Дата

Перенесено
на:

05.11.21

22.11.21

08.11.21

16.11.21

09.11.21

17.11.21

10.11.21

17.11.21

11.11.21

18.11.21

11.11.21

18.11.21

12.11.21

19.11.21

12.11.21

16.11.21

Директор ННІЗДО

Навчальна дисципліна

Менеджмент і маркетинг у
тваринництві
Технологія виробництва продукції
кролівництва і звірівництва
Розведення тварин
Технологія виробництва продукції
аквакультури
Технологія виробництва молока і
яловичини
Технологія виробництва продукції
свинарства
Технологія виробництва продукції
птахівництва
Виробнича практика

лекція
лабор
практ
лабор
лекція
практ
залік
іспит

62 в.к.

лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
залік

55 в.к.
55 в.к.

іспит

57 в.к.

лекція
лабор
лекція
лабор
залік
лекція
лабор
залік

55 в.к.

іспит

62 в.к.

інструктаж

Вид
атестації

193, к.7

67 в.к.

кафедра
ТВПТК

Викладачі, що проводять
лекції/практичні заняття

залік

доц. Гоголь І.А.

іспит

доц. Пустова Н.В.

залік

доц. Шуплик В.В.

іспит

доц. Щербатюк Н.В.

залік

доц. Димчук А.В.

залік

доц. Шуплик В.В.

іспит

доц. Пустова Н.В.

інструктаж кафедра ТВПТК

Юлія ВОЛОЩУК

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи
_______________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА
„_____” ___________________ 2021 р.

РОЗКЛАД
навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти
3 курс заочної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки
продукції тваринництва» ОС «бакалавр» навчально-наукового інституту заочної і дистанційної
освіти на 2021-2022 н.р. з 18.10.21 р. по 06.11.21 р.
Дні

18.10.21 пн

19.10.21 вт

20.10.21 ср

21.10.21 чт

22.10.21 пт

23.10.21 сб

25.10.21 пн

26.10.21 вт

27.10.21 ср

28.10.21 чт

Час
13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50
13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50
13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50
13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50
12.50-14.10
14.20-15.40
15.50-17.10
8.20-9.40
9.50-11.10
11.20-12.40
13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50
13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50
13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50
13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50

Назва дисципліни
Розведення тварин
Розведення тварин
Годівля тварин і технологія кормів
Технологія відтворення тварин
Годівля тварин і технологія кормів
Годівля тварин і технологія кормів
Правознавство
Правознавство
Політологія і соціологія
Розведення тварин
Розведення тварин
Технологія відтворення тварин
Охорона праці і безпека життєдіяльності
Охорона праці і безпека життєдіяльності
Політологія і соціологія
Основи ветеринарної медицини
Основи ветеринарної медицини
Технологія відтворення тварин
Годівля тварин і технологія кормів
Годівля тварин і технологія кормів
Розведення тварин
Технологія відтворення тварин
Розведення тварин
Розведення тварин
Технологія відтворення тварин
Технологія відтворення тварин
Розведення тварин
Охорона праці і безпека життєдіяльності
Охорона праці і безпека життєдіяльності
Правознавство

18.00-19.20 Правознавство

Ауд.
лекція 55 в.к.
лабор 55 в.к.
лекція 56 в.к.
лекція 16 в.к.
лекція 56 в.к.
лабор 56 в.к.
лекція 25, к.1
практ 25, к.1
лекція 27, к.1
лекція 55 в.к.
лабор 55 в.к.
лабор 16 в.к.
лекція 145, к.6
практ 145, к.6
практ 27, к.1
лекція 36 в.к.
лекція 36 в.к.
лекція 16 в.к.
лекція
лабор
лекція
лабор
лабор
лекція
лекція
лабор
лабор
лекція
практ
лекція
практ
25, к.1
залік

Дистанційне навчання

Дата

29.10.21 пт
30.10.21 сб
01.11.21 пн
02.11.21 вт
03.11.21 ср

12.50-14.10
14.20-15.40
15.50-17.10
8.20-9.40
9.50-11.10
13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50
13.30-14.50

Годівля тварин і технологія кормів
Годівля тварин і технологія кормів
Технологія відтворення тварин
Основи ветеринарної медицини
Основи ветеринарної медицини
Технологія відтворення тварин
Основи ветеринарної медицини
Розведення тварин
Політологія і соціологія

15.00-16.20 Політологія і соціологія

04.11.21 чт 13.30-14.50
05.11.21 пт 12.50-14.10
8.20-9.40
06.11.21 сб
9.50-11.10

Охорона праці і безпека життєдіяльності
Годівля тварин і технологія кормів
Основи ветеринарної медицини
Основи ветеринарної медицини

лекція
лабор
лабор
лабор
лабор
іспит
лекція
іспит
лекція
практ
залік
іспит
іспит
лабор
практ
залік

16 в.к.
55 в.к.
27, к.1
145, к.6
56 в.к.
11 в.к.

Дистанційне навчання з 25.11.21 р. по 15.11.21 р.
Дата

Перенесено
на :

Навчальна дисципліна

Правознавство
Технологія відтворення тварин
Розведення тварин
Політологія і соціологія
Охорона праці і безпека
04.11.21 19.11.21
життєдіяльності
28.10.21
01.11.21
02.11.21
03.11.21

19.11.21
16.11.21
22.11.21
22.11.21

05.11.21 17.11.21

Годівля тварин і технологія
кормів

Основи ветеринарної
06.11.21 20.11.21
медицини
Директор ННІЗДО

Вид
атестації

Викладачі, що проводять
лекції/практичні заняття

залік
іспит
іспит
залік

доц. Кіріка Д.В.
ас. Мізик В.П.
доц. Шуплик В.В.
доц. Нестеренко В.А.

іспит

доц. Супрович М.П.

іспит,
курсова
робота

доц. Бучковська В.І.

залік

ас. Чорний І.О.(лекції)
проф. Чумаков К.А.
(лабор)
Юлія ВОЛОЩУК

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи
_______________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА
„_____” ___________________ 2021 р.

РОЗКЛАД
навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти
2 СТН курс заочної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки
продукції тваринництва» ОС «бакалавр» навчально-наукового інституту заочної і дистанційної
освіти на 2021-2022 н.р. з 18.10.21 р. по 06.11.21 р.
Дата

Дні

Час
13.30-14.50

18.10.21 пн

15.00-16.20
16.30-17.50
13.30-14.50

19.10.21 вт

15.00-16.20

16.30-17.50
13.30-14.50
15.00-16.20
20.10.21 ср
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
15.00-16.20
21.10.21 чт 16.30-17.50
18.00-19.20
12.50-14.10
14.20-15.40
22.10.21 пт
15.50-17.10
17.20-18.40
8.20-9.40
23.10.21 сб 9.50-11.10
11.20-12.40
25.10.21 пн 13.30-14.50

Назва дисципліни
Біохімія тварин з основами фізичної і
колоїдної хімії
Біохімія тварин з основами фізичної і
колоїдної хімії
Охорона праці і безпека життєдіяльності
Біохімія тварин з основами фізичної і
колоїдної хімії
Біохімія тварин з основами фізичної і
колоїдної хімії
Психологія
Виробництво та оцінка якості кормів
Виробництво та оцінка якості кормів
Етологія та біоетика
Етологія та біоетика
Виробництво та оцінка якості кормів
Виробництво та оцінка якості кормів

Ауд.
лекція

51, к.2

лабор

52,к.2

лекція

145, к.6

лекція

51, к.2

лабор

52,к.2

лекція
лекція
лабор
лекція
практ
лекція
лабор

27, к.1
56, в.к.
56, в.к.
62, в.к.
62, в.к.
56, в.к.
56, в.к.
17, к.3.
Технологія виробництва харчових продуктів лекція
н.пл.
17, к.3.
Технологія виробництва харчових продуктів лабор
н.пл.
Технологія відтворення тварин
лекція 16 в.к.
Технологія відтворення тварин
лабор 16 в.к.
Виробництво та оцінка якості кормів
лекція 56, в.к.
Виробництво та оцінка якості кормів
лабор 56, в.к.
Етологія та біоетика
лекція 62, в.к.
Етологія та біоетика
практ 62, в.к.
17, к.3.
Технологія виробництва харчових продуктів лекція
н.пл.
17, к.3.
Технологія виробництва харчових продуктів лабор
н.пл.
Біохімія тварин з основами фізичної і
лекція
колоїдної хімії

15.00-16.20

Біохімія тварин з основами фізичної і
колоїдної хімії
Охорона праці і безпека життєдіяльності
Виробництво та оцінка якості кормів
Виробництво та оцінка якості кормів
Технологія відтворення тварин
Технологія відтворення тварин
Охорона праці і безпека життєдіяльності
Охорона праці і безпека життєдіяльності
Психологія
Технологія відтворення тварин
Технологія відтворення тварин
Виробництво та оцінка якості кормів
Виробництво та оцінка якості кормів
Технологія виробництва харчових продуктів
Технологія виробництва харчових продуктів

лабор

Дата

Перенесено
на :

Навчальна дисципліна

29.10.21 23.11.21 Етологія та біоетика
01.11.21 16.11.21 Охорона праці БЖД

Вид
атестації
залік
іспит

Дистанційне навчання

практ
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
практ
практ
лекція
лабор
лабор
лабор
лекція
лабор
практ
62, в.к.
залік
8.20-9.40 Технологія відтворення тварин
лекція
9.50-11.10 Технологія відтворення тварин
лабор
30.10.21 сб
11.20-12.40 Технологія виробництва харчових продуктів лекція
12.50-14.10 Технологія виробництва харчових продуктів лабор
13.30-14.50 Охорона праці і безпека життєдіяльності іспит 145, к.6
Біохімія тварин з основами фізичної і
15.00-16.20
лекція
01.11.21 пн
колоїдної хімії
Біохімія тварин з основами фізичної і
16.30-17.50
лабор
колоїдної хімії
13.30-14.50 Технологія відтворення тварин
іспит 16 в.к.
02.11.21 вт 15.00-16.20 Технологія виробництва харчових продуктів лабор
16.30-17.50 Технологія виробництва харчових продуктів лабор
13.30-14.50 Психологія
лекція
практ
15.00-16.20 Психологія
27, к.1
залік
03.11.21 ср
Біохімія тварин з основами фізичної і
16.30-17.50
лекція
колоїдної хімії
Біохімія тварин з основами фізичної і
18.00-19.20
лабор
колоїдної хімії
Технологія виробництва харчових
17, к.3.
04.11.21 чт 13.30-14.50
іспит
продуктів
н.пл.
Біохімія тварин з основами фізичної і
05.11.21 пт 12.50-14.10
іспит 51, к.2
колоїдної хімії
06.11.21 сб 8.20-9.40 Виробництво та оцінка якості кормів
іспит 56, в.к.
Дистанційне навчання з 25.11.21 р. по 15.11.21 р.
16.30-17.50
13.30-14.50
15.00-16.20
26.10.21 вт
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
27.10.21 ср 15.00-16.20
16.30-17.50
13.30-14.50
15.00-16.20
28.10.21 чт
16.30-17.50
18.00-19.20
12.50-14.10
14.20-15.40
29.10.21 пт
15.50-17.10 Етологія та біоетика

Викладачі, що проводять
лекції/практичні заняття

доц. Пустова Н.В.
доц. Супрович М.П.

02.11.21 17.11.21 Технологія відтворення тварин
03.11.21 17.11.21 Психологія
Виробництво та оцінка якості
04.11.21 18.11.21
кормів
Біохімія тварин з основами
05.11.21 19.11.21
фізичної і колоїдної хімії
Технологія виробництва
06.11.21 22.11.21
харчових продуктів
Директор ННІЗДО

іспит
залік

ас. Мізик В.П.
доц. Боднар А.М.

іспит

доц. Бучковська В.І.

іспит

доц. Коваль Т.В.

іспит,
курсова
робота

проф. Приліпко Т.М.
Юлія ВОЛОЩУК

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи
_______________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА
„_____” ___________________ 2021 р.

РОЗКЛАД
навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти
2 курс заочної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки
продукції тваринництва» ОС «магістр» навчально-наукового інституту заочної і дистанційної
освіти на 2021-2022 н.р. з 18.10.21 р. по 05.11.21 р.
Дата

Дні

18.10.21 пн
19.10.21 вт
20.10.21 ср
21.10.21 чт
22.10.21 пт
23.10.21 сб
25.10.21 пн

26.10.21 вт

27.10.21 ср

28.10.21 чт

Час
13.30-14.50
15.00-16.20
13.30-14.50
15.00-16.20
13.30-14.50
15.00-16.20
13.30-14.50
15.00-16.20
12.50-14.10
14.20-15.40
8.20-9.40
9.50-11.10
13.30-14.50
15.00-16.20
13.30-14.50
15.00-16.20

Назва дисципліни

Системи годівлі жуйних тварин
Системи годівлі жуйних тварин
Годівля несільськогосподарських тварин
Годівля несільськогосподарських тварин
Системи годівлі жуйних тварин
Системи годівлі жуйних тварин
Годівля несільськогосподарських тварин
Годівля несільськогосподарських тварин
Системи годівлі жуйних тварин
Системи годівлі жуйних тварин
Годівля несільськогосподарських тварин
Годівля несільськогосподарських тварин
Системи годівлі моногастричних тварин
Системи годівлі моногастричних тварин
Системи годівлі жуйних тварин
Системи годівлі жуйних тварин

Ауд.
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор

16.30-17.50 Виробнича практика

захист
звітів

13.30-14.50 Годівля несільськогосподарських тварин

лабор
лабор
залік

Годівля несільськогосподарських
тварин
Організація бізнесу при виробництві і
13.30-14.50
переробці продукції тваринництва
15.00-16.20

15.00-16.20
16.30-17.50
12.50-14.10
29.10.21 пт
14.20-15.40
8.20-9.40
30.10.21 сб
9.50-11.10
01.11.21 пн 13.30-14.50

Системи годівлі жуйних тварин
Системи годівлі моногастричних тварин
Системи годівлі моногастричних тварин
Системи годівлі моногастричних тварин
Системи годівлі моногастричних тварин
Системи годівлі жуйних тварин

54, в.к.
54, в.к.
54, в.к.
54, в.к.
54, в.к.
54, в.к.
54, в.к.
54, в.к.
54, в.к.
54, в.к.
54, в.к.
54, в.к.

54, в.к.

лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
іспит 54, в.к.

02.11.21 вт

13.30-14.50 Системи годівлі моногастричних тварин
15.00-16.20 Системи годівлі моногастричних тварин
13.30-14.50

03.11.21 ср
15.00-16.20
04.11.21 чт 13.30-14.50
12.50-14.10
05.11.21 пт
14.20-15.40

Організація бізнесу при виробництві і
переробці продукції тваринництва
Організація бізнесу при виробництві і
переробці продукції тваринництва
Системи годівлі моногастричних
тварин
Організація бізнесу при виробництві і
переробці продукції тваринництва
Організація бізнесу при виробництві і
переробці продукції тваринництва

лабор
лабор
лекція
практ
іспит 54, в.к.
практ
практ
178, к.7
залік

Дистанційне навчання з 25.11.21 р. по 15.11.21 р.
Дата

Перенесено
на :

Навчальна дисципліна

26.10.21 16.11.21 Виробнича практика

Годівля
27.10.21 16.11.21 несільськогосподарських
тварин
Системи годівлі жуйних
01.11.21 17.11.21
тварин
Системи годівлі
моногастричних тварин
Організація бізнесу при
05.11.21 19.11.21 виробництві і переробці
продукції тваринництва
04.11.21 18.11.21

Директор ННІЗДО

Вид
Викладачі, що проводять
атестації лекції/практичні заняття

захист
звітів
залік

кафедра ТВПТК
доц. Євстафієва Ю.М.

іспит,
курсова доц. Євстафієва Ю.М.
робота
іспит

доц. Євстафієва Ю.М.

залік

доц. Покотильська Н.В.
Юлія ВОЛОЩУК

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи
_______________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА
„_____” ___________________ 2021 р.

РОЗКЛАД
навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти
1 курс заочної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки
продукції тваринництва» ОС «магістр» навчально-наукового інституту заочної і дистанційної
освіти на 2021-2022 н.р. з 04.10.21 р. по 22.10.21 р.
Дата

Дні

Час
13.30-14.50

04.10.21 пн 15.00-16.20
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
15.00-16.20
05.10.21 вт
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
15.00-16.20
06.10.21 ср 16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
15.00-16.20
07.10.21 чт 16.30-17.50
18.00-19.20
08.10.21 пт

12.50-14.10
14.20-15.40
13.30-14.50

11.10.21 пн
15.00-16.20

Назва дисципліни
Біотехнологічні процеси виробництва і
використання кормів
Біотехнологічні процеси виробництва і
використання кормів
Технологія молока і молочних продуктів
Технологія молока і молочних продуктів
Біологія продуктивності
сільськогосподарських тварин
Біологія продуктивності
сільськогосподарських тварин
Біотехнологічні процеси виробництва і
використання кормів
Біотехнологічні процеси виробництва і
використання кормів
Технологія м'яса і м'ясних продуктів
Технологія м'яса і м'ясних продуктів
Біологія продуктивності
сільськогосподарських тварин
Біологія продуктивності
сільськогосподарських тварин
Технологія молока і молочних продуктів
Технологія молока і молочних продуктів
Біотехнологічні процеси виробництва і
використання кормів
Біотехнологічні процеси виробництва і
використання кормів
Технологія молока і молочних продуктів
Технологія молока і молочних продуктів
Наукові основи формування поживності
кормів
Наукові основи формування поживності
кормів

Ауд.
лекція

54 в.к.

лабор

54 в.к.

лекція
лабор

17,к.3 н.пл
17,к.3 н.пл

лекція

57 в.к.

лабор

57 в.к.

лекція

54 в.к.

лабор

54 в.к.

лекція
лабор

17,к.3 н.пл
17,к.3 н.пл

лекція

57 в.к.

лабор

57 в.к.

лекція
лабор

17,к.3 н.пл
17,к.3 н.пл

лекція

54 в.к.

лабор

54 в.к.

лекція
лабор

17,к.3 н.пл
17,к.3 н.пл

лекція

56 в.к.

лабор

56 в.к.

12.10.21 вт

13.10.21 ср

18.10.21 пн
19.10.21 вт
20.10.21 ср

16.30-17.50 Методика наукових досліджень
18.00-19.20 Методика наукових досліджень
Біотехнологічні процеси виробництва і
13.30-14.50
використання кормів
Біологія продуктивності
15.00-16.20
сільськогосподарських тварин
16.30-17.50 Технологія м'яса і м'ясних продуктів
18.00-19.20 Технологія м'яса і м'ясних продуктів
13.30-14.50 Технологія молока і молочних продуктів
15.00-16.20
16.30-17.50 Охорона праці в галузі і цивільний захист
18.00-19.20 Охорона праці в галузі і цивільний захист
Наукові основи формування поживності
13.30-14.50
кормів
Наукові основи формування поживності
15.00-16.20
кормів
Біологія продуктивності
13.30-14.50
сільськогосподарських тварин
13.30-14.50 Охорона праці в галузі і цивільний захист
15.00-16.20

21.10.21 чт 13.30-14.50
12.50-14.10
22.10.21 пт
14.20-15.40
23.10.21 сб 13.30-14.50

Дата
12.10.21
18.10.21
19.10.21
20.10.21
21.10.21
22.10.21
23.10.21

56 в.к.
56 в.к.

лабор

57 в.к.

лекція
лабор
лабор

17,к.3 н.пл
17,к.3 н.пл
17,к.3 н.пл

Біотехнологічні процеси виробництва і
використання кормів
Наукові основи формування поживності
кормів
Біологія продуктивності
сільськогосподарських тварин
Охорона праці в галузі і цивільний
захист
Технологія молока і молочних продуктів
Методика наукових досліджень
Технологія м'яса і м'ясних продуктів

54 в.к.

лекція 145, к.6
практ 145, к.6
лекція

56 в.к.

лабор
залік

56 в.к.

іспит 57 в.к.

лекція
практ
Охорона праці в галузі і цивільний захист
залік
Технологія молока і молочних продуктів іспит
Методика наукових досліджень
лекція
лабор
Методика наукових досліджень
залік
Технологія м'яса і м'ясних продуктів
іспит

Навчальна дисципліна

Директор ННІЗДО

лекція
лабор
лабор
залік

145, к.6
145, к.6
17,к.3 н.пл
56 в.к.
56 в.к.
17,к.3 н.пл

Вид
Викладачі, що проводять
атестації лекції/практичні заняття
залік

доц. Євстафієва Ю.М.

залік

доц. Бучковська В.І.

іспит

доц. Щербатюк Н.В.

залік

доц. Супрович М.П.

іспит
залік
іспит

проф. Приліпко Т.М.
доц. Бучковська В.І.
проф. Приліпко Т.М.
Юлія ВОЛОЩУК

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи
_______________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА
„_____” ___________________ 2021 р.

РОЗКЛАД
навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти
1 курс заочної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки
продукції тваринництва» ОС «бакалавр» навчально-наукового інституту заочної і дистанційної
освіти на 2021-2022 н.р. з 04.10.21 р. по 22.10.21 р.
Дата

Дні

04.10.21 пн

05.10.21 вт

06.10.21 ср

07.10.21 чт

08.10.21 пт

11.10.21 пн

Час
13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50
18.00-19.20
12.50-14.10
14.20-15.40
15.50-17.10
17.20-18.40
13.30-14.50
15.00-16.20
16.30-17.50

Назва дисципліни
Морфологія сільськогосподарських тварин
Морфологія сільськогосподарських тварин
Вступ до фаху
Вступ до фаху
Історія та культура України
Історія та культура України
Біонеорганічна хімія
Біонеорганічна хімія
Етологія та біоетика
Етологія та біоетика
Морфологія сільськогосподарських тварин
Морфологія сільськогосподарських тварин
Біонеорганічна хімія
Біонеорганічна хімія
Інформаційні технології
Інформаційні технології
Морфологія сільськогосподарських тварин
Морфологія сільськогосподарських тварин
Етологія та біоетика
Етологія та біоетика
Морфологія сільськогосподарських тварин
Морфологія сільськогосподарських тварин
Вступ до фаху

18.00-19.20 Вступ до фаху
13.30-14.50 Історія та культура України
12.10.21 вт

15.00-16.20 Історія та культура України

16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
13.10.21 ср
15.00-16.20

Біонеорганічна хімія
Біонеорганічна хімія
Етологія та біоетика
Етологія та біоетика

Ауд.
лекція
лабор
лекція
практ
лекція
практ
лекція
лабор
лекція
практ
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
лабор
лекція
практ
лекція
лабор
лекція
практ
залік
лекція
практ
залік
лекція
лабор
лекція
практ

5 а.к.
5 а.к.
55 в.к.
55 в.к.
28, к.1
28, к.1
58 к.2
58 к.2
62 в.к.
62 в.к.
5 а.к.
5 а.к.
58 к.2
58 к.2
190, к.7
190, к.7
5 а.к.
5 а.к.
62 в.к.
62 в.к.
5 а.к.
5 а.к.
55 в.к.
55 в.к.
28, к.1
28, к.1
58 к.2
58 к.2
62 в.к.
62 в.к.

16.30-17.50 Морфологія сільськогосподарських тварин
18.00-19.20 Морфологія сільськогосподарських тварин
13.30-14.50 Біонеорганічна хімія
18.10.21 пн

15.00-16.20 Академічне письмо
16.30-17.50 Академічне письмо
Морфологія сільськогосподарських
19.10.21 вт 13.30-14.50
тварин
13.30-14.50 Інформаційні технології
20.10.21 ср

15.00-16.20 Інформаційні технології
16.30-17.50 Вища математика
18.00-19.20 Вища математика
13.30-14.50 Академічне письмо

21.10.21 чт 15.00-16.20 Академічне письмо
16.30-17.50 Іноземна мова
12.50-14.10 Вища математика
22.10.21 пт

14.20-15.40 Вища математика

23.10.21 сб 13.30-14.50 Етологія та біоетика

Дата

Навчальна дисципліна

11.10.21 Вступ до фаху
12.10.21 Історія та культура України
18.10.21 Біонеорганічна хімія
19.10.21
20.10.21
21.10.21
22.10.21
23.10.21

Морфологія сільськогосподарських
тварин
Інформаційні технології
Академічне письмо
Вища математика
Етологія та біоетика
Іноземна мова

Директор ННІЗДО

лекція
лабор
лабор
залік
практ
практ

5 а.к.
5 а.к.
58 к.2
47, к.1
47, к.1

іспит 5 а.к.
лекція
лабор
залік
лекція
практ
практ
практ
залік
практ
лекція
практ
залік
лабор
залік

190, к.7
190, к.7
138, к.6
138, к.6
47, к.1
47, к.1
39, к.1
138, к.6
138, к.6
62 в.к.

Вид
Викладачі, що проводять
атестації лекції/практичні заняття

залік
залік
залік

доц. Шуплик В.В.
проф. Каденюк О.С.
доц. Роговик Л.Й.

іспит

доц. Савчук Л.Б.

залік
залік
залік
залік
-

доц. Мушеник І.М.
доц. Прокопова О.П.
доц. Марчук Н.А.
доц. Пустова Н.В.
Кунцьо О.І.
Юлія ВОЛОЩУК

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи
_______________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА
„_____” ___________________ 2021 р.

РОЗКЛАД
навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти
3 СТН курсу заочної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва» навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти
на 2021-2022 н.р. з 13.09.21 р. по 01.10.21 р.
Дата

Дні

Час
13.30-14.50

13.09.21 пн 15.00-16.20
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
14.09.21 вт

15.00-16.20
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50

15.09.21 ср

15.00-16.20
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
15.00-16.20

16.09.21 чт
16.30-17.50
18.00-19.20
12.50-14.10
17.09.21 пт

18.09.21 сб

14.20-15.40
15.50-17.10
17.20-18.40
8.20-9.40
9.50-11.10
11.20-12.40

Назва дисципліни
Технологія виробництва продукції кролівництва
і звірівництва
Технологія виробництва продукції кролівництва
і звірівництва
Технологія виробництва продукції свинарства
Технологія виробництва продукції свинарства
Технологія виробництва продукції вівчарства і
козівництва
Технологія виробництва продукції вівчарства і
козівництва
Товарознавство, стандартизація
Товарознавство, стандартизація
Технологія виробництва продукції кролівництва
і звірівництва
Технологія виробництва продукції кролівництва
і звірівництва
Конярство та кіннозаводство
Конярство та кіннозаводство
Технологія виробництва продукції вівчарства і
козівництва
Технологія виробництва продукції вівчарства і
козівництва
Технологічний контроль якості і безпеки
харчових продуктів
Технологічний контроль якості і безпеки
харчових продуктів
Технологія виробництва продукції кролівництва
і звірівництва
Технологія виробництва продукції кролівництва
і звірівництва
Технологія виробництва продукції свинарства
Технологія виробництва продукції свинарства
Товарознавство, стандартизація
Товарознавство, стандартизація
Технологія виробництва продукції вівчарства і
козівництва

Ауд.
лекція

62, в.к.

лабор

62, в.к.

лекція
лабор

55, в.к.
55, в.к.

лекція

68, в.к.

лабор

68, в.к.

лекція
лабор

17, к.3. н.пл.
17, к.3. н.пл.

лекція

62, в.к.

лабор

62, в.к.

лекція
лабор

67, в.к.
67, в.к.

лекція

68, в.к.

лабор

68, в.к.

лекція

17, к.3. н.пл.

лабор

17, к.3. н.пл.

лекція

62, в.к.

лабор

62, в.к.

лекція
лабор
лекція
лабор

55, в.к.
55, в.к.
17, к.3. н.пл.
17, к.3. н.пл.

лекція

68, в.к.

12.50-14.10
13.30-14.50
20.09.21 пн 15.00-16.20
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
21.09.21 вт

15.00-16.20
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50

22.09.21 ср

15.00-16.20
16.30-17.50
18.00-19.20
13.30-14.50
15.00-16.20

23.09.21 чт
16.30-17.50
18.00-19.20
12.50-14.10
24.09.21

25.09.21

27.09.21

28.09.21

29.09.21

30.09.21

пт

Технологія виробництва продукції вівчарства і
козівництва
Технологія виробництва продукції кролівництва
і звірівництва
Технологія виробництва продукції кролівництва
і звірівництва
Конярство та кіннозаводство
Конярство та кіннозаводство
Технологія виробництва продукції вівчарства і
козівництва
Технологія виробництва продукції вівчарства і
козівництва
Товарознавство, стандартизація
Товарознавство, стандартизація
Технологія виробництва молока, яловичини та
м’ясне скотарство
Технологія виробництва молока, яловичини та
м’ясне скотарство
Технологія виробництва продукції свинарства
Технологія виробництва продукції свинарства
Технологія виробництва продукції вівчарства і
козівництва
Технологічний контроль якості і безпеки
харчових продуктів
Технологія виробництва молока, яловичини та
м’ясне скотарство
Технологія виробництва молока, яловичини та
мясне скотарство
Товарознавство, стандартизація

14.20-15.40 Товарознавство, стандартизація

15.50-17.10 Конярство та кіннозаводство
17.20-18.40 Конярство та кіннозаводство
Технологічний контроль якості і безпеки
8.20-9.40
харчових продуктів
сб
Технологічний контроль якості і безпеки
9.50-11.10
харчових продуктів
Технологія виробництва продукції
13.30-14.50
кролівництва і звірівництва
пн
15.00-16.20 Конярство та кіннозаводство
13.30-14.50 Конярство та кіннозаводство
15.00-16.20 Конярство та кіннозаводство
вт 16.30-17.50 Технологія виробництва продукції свинарства
Технологія виробництва продукції
18.00-19.20
свинарства
Технологія виробництва продукції вівчарства
ср 13.30-14.50
і козівництва
Технологія виробництва молока, яловичини та
13.30-14.50
м’ясне скотарство
Технологія виробництва молока, яловичини
чт 15.00-16.20
та м’ясне скотарство
Технологічний контроль якості і безпеки
16.30-17.50
харчових продуктів

лабор

68, в.к.

лекція

62, в.к.

практ

62, в.к.

лекція
лабор

67, в.к.
67, в.к.

лекція

68, в.к.

лабор

68, в.к.

лекція
лабор

17, к.3. н.пл.
17, к.3. н.пл.

лекція

67, в.к.

лабор

67, в.к.

лекція
лабор

55, в.к.
55, в.к.

практ

68, в.к.

лабор

17, к.3. н.пл.

лекція

67, в.к.

лабор

67, в.к.

лекція
лабор
залік
лекція
лабор

17, к.3. н.пл.

лекція

17, к.3. н.пл.

лабор

17, к.3. н.пл.

іспит

62, в.к.

практ
лекція
лабор
лекція
лабор
залік

67, в.к.
67, в.к.
67, в.к.
55, в.к.

іспит

68, в.к.

лекція

67, в.к.

лабор
залік

67, в.к.

лекція

17, к.3. н.пл.

17, к.3. н.пл.
67, в.к.
67, в.к.

55, в.к.

Технологічний контроль якості і безпеки
лабор
харчових продуктів
залік
12.50-14.10 Конярство та кіннозаводство
іспит
14.20-15.40 Виробнича практика
інструктаж
18.00-19.20

01.10.21 пт

Дата
24.09.21
27.09.21
28.09.21
29.09.21
30.09.21
30.09.21
01.10.21
01.10.21

Навчальна дисципліна

Вид
атестації

Товарознавство, стандартизація
залік
Технологія виробництва продукції
іспит
кролівництва і звірівництва
Технологія виробництва продукції
залік
свинарства
Технологія виробництва продукції
іспит
вівчарства і козівництва
Технологія виробництва молока, яловичини
залік
та м’ясне скотарство
Технологічний контроль якості і безпеки
залік
харчових продуктів
іспит
Конярство та кіннозаводство
Виробнича практика
інструктаж

Директор ННІЗДО

17, к.3. н.пл.
67, в.к.
кафедра

Викладачі, що проводять
лекції/практичні заняття
Косташ В.Б.
Пустова Н.В.
Шуплик В.В.
Понько Л.П.
Димчук А.В.
Приліпко Т.М.
Димчук А.В.
Кафедра ТВПТК

Юлія ВОЛОЩУК

