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ЛiТНьОТ екЗаменацiйноТ cecii для здобувачiв вищоТ освiти за початковим piBHeM
(короткого циклу)першого року денноi форми навчання освiтньо-професiйноi програми
<Технологiя виробництва i переробки продукцii тваринництва)
зi спецiальностi 204 <технологiя виробництва i переробки продукцii тваринництва>
бiолого - техн ологiчного ф акультету на 202Ь -202 1 навчальнии piK

Jю

Iспити з дисциплiн

тllп
1

Група, дата здачi iспиry та
аудиторiя

Iсторiя суспiльства, державностi та господарства

|краiЪи

l
Т7,05.202\ р. о 10:00 год. ауд, 102

Фiлософiя

a
J

2t.05.2021r р. о 10:00 год. ауд. 102

Неорганiчна, аналiтична та органiчна хiмiя

4

Фiзiологiя тварин

26.05.202l р. о 10:00 год. ауд. 11
0|.06.202| р. о 10:00 год. ауд. 108

2

Залiки:

1

1.05-1 5.05.2021

року

1. Технологii у тваринництвi
2. Фiзична культура
3. Iноземна мова
4. Генетика з бiометрiею
5. основи сдпр процесiв Вппт

Перездача незадовiльних оцiнок: до 19.06.2021 р.

Щекан факультету

ffir,t

Iрина БАЛАБАНОВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

проректор з Нпр

ГРАНОВСЪКА
2021 piK

fr#
першОГО(баКаЛаВРСЬКОГО)
лiтньоi екзаменацiйноi cecii для здобувачiв вишоТ освiти
програми
освiтньо-професiйноi
рiвня першого року денноТ форми
кТехнологiявиробницТВагIереробкипродУкчiТтваринництВа)
11родукцiт тваринництва)
зi спецiальностi 204 <технологiя виробництва переробки
1 навчальний piK
-202
бiолого- технологiчного факультету на 2020

Група, дата здачi iспиту та
Iспити з дисциплiн

iчна, аналiтична та 9jlqццц9 хццд

Iсторiя суспiльства, державностi та

1,7.05.202| р. о 13:30 год. ауд. 108
2|.05.202t р. о 10:00 год. ауд.Л

27.05.2021р. о 08:30 год. ауд. 102
02.06.2021 р. о 10:00 год. ауд. 102

Залiки: 1 1.05-15.05.2021 рокч
1. Технологii у тваринництвi
2. Фiзичпа культура
З. Iноземна мова
4. Генетика з бiометрiею
5. Основи САПР процесiв ВППТ

Щекан факультету

Iрина

ма,(

БАЛАБАНОВА
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Лiтньоi екЗаменацiйноi ceciT для здобувачiв вищоi освiти першого (бакалаврського)
рiвня Др}того року денноi форми навчання освiтньо-професiйнот програми ктехнологiя
ВИРОбництва i переробки продукцii тваринництвa>) зi спецiальностi 204 <Технологiя
виробницТва i перерОбки продукчiТ тваринництва> бiолого- технологiчного
факультету
на 2020-202 1 навчальний piK

Jъ

Група, дата здачi iспиту та аудиторiя

Iспити з дисциплiн

пlп

1

1

Годiвля тварин i технологiя KopMiB

11.05.202l р. о 10:00 год. ауд. 33

2

Молоко i молочнi продукти

2|.05.202| р. о 10:00 год. ауд. 118

a

Технологiя вiдтворення тварин

26.05.2021 р. о 10:00 год. ауд. 108

_)

Залiки: 1 1.05-1 5.05.2021 poKv
1. Екобезпечнi технологii
2, МНД i патентування
3. основи зберiгання та пакування с.-г. продукцii
4. Радiобiологiя
5. Фiзична купьтура

Курсовий проqкт:
1.Годiвля тварин i технологiя KopMiB
Перездача незадовiльних оцiнок: до 03.07.2021 р.

Щекан факультету

,Й,,Л

Iрина БАЛАБАНОВА
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лiтньоi екзаNlенацiйноi cecii для здобувачiв вищоi освiти першого (бакалаврського)
рiвня третього року денноi форми навчання освiтньо-професiйноi програ:rли <технологiя
виробництва i переробки продукцii тваринництва) зi спецiальностi 204 ктехнологiя
виробництва i переробки продукцii тваринництва) бiолого- технологiчного факультету
на 2020-202 1 навчальний piK
J\ъ

лlп
1

2
a

J

Груuа, дата здачi iспиту та аудиторiя

Iспити з дисциплiн

2

1

Гiгiена тварин
Технологiчне обладнання
виробничих ПТПП
ТВП кролiвництва та звiрництва

26.04.202l р о 10:00 год.
ауд. 108
З0.04.2021 р. о 10:00 год.
ауд.118
ё7.0S.ZOZI р. о 08:30 год.
ауд.{23^

З0.04.202I р. о 10:00 год.
ауд.118
26.04.202Т р. о 10:00 год.
ауд. 108
1,Z05.2021p. о 11J0 год.

ауд.l23

Залiки: l 9.04-24.04.2021 року
1. Технологiя переробки молока
2. АСУ стадом у промисловому тварипництвi
з. Технологii продукцii тваринництва з комбiнованим складом сировини
4. Прогресивнi технологii

К}rрсовий проект:
1

.технологiчне обладнання виробничих

Птпп

Перездача незадовiльних оцiнок: до 05.06.2021 р.

.Щекан факультету

оh,,t

Iрина БАЛАБАНОВА

t
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Вiкторiя ГРАНОВСЪКА
2021 piK

кя

{й;l;ш9

лiтньоi екзаменацiйноТ cecii для
освiти першого (бакалаврського)
рiвня четвертого року денноi форми навчання освiтньо-професiйноi програлли
<Технологiя виробництва i переробки продlтсцii тваринництва> зi спецiальностi2а4
<Технологiя виробництва i переробки продукцii тваринництва> бiолого- техЕологiчного
факультету
на 2020-202 1 навчальний piK
}ь

Група, дата здачi iспиту та аулиторiя

Iспити з дисциплiн

п/п

1

1

тв молока i яловичини

11

2

Iноземна мова

21.05.2021р. о 13:00 год. ауд.405

J

ТВП вiвчарства й козiвництва

26.05.202t р. о 10:00 год. ауд. З3

4

Конярство

01.06.2021 р. о 10:00 год. ауд.34

Залiки:
1.
2.
З.
4.

1

,05,2а2| р. о 10:00 год. ауд. З2

1.05-15.05.2021 poKl,

Стандартизацiя продукцiТ тваринництва
Технологiя м'яса i мОясних продlктiв
Виробничi процеси у тех. Тваринництва
Мiкологiчнi основи переробки с.-г. продукцii

Курсовий проект:
1.ТВ молока i яловичини

,Щекан факультету

Iрина БАЛАБАНОВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

проректор, проректор з Нпр

ГРАНОВСЬКА
2021 piK

,жffi#

(магiстерського)
лiтньоi екзаменацiйноi ceciT для здобува
програмИ
оtЫтньо-професiйноi
рiвня першого року денноТ форми навчання
<Технологiя виробництва i переробки продукцii тваринництвa>)
зi спецiальностi 204 <Технологiя виробництва i переробки продlкцii тваринництва>
бiолого- технологiчного факультету на 2020-202t навчальний piK

Jt

Група, дата здачi iспиry та
аудиторiя

Iспити з дисциплiн

п/п

1

Впт

о 10:00 год. ауд. 34

1

Iнновацiйнi технологii

2

Iноземна мова ( за професiйним
спрямуванням)

J

a

Бiологiя продуктивностi с.-г. тварин

26,05.2021р. о 10:00 год. ауд. 32

4

Фiлософськi проблеми бiологii

01.06.2021 р. о 10:00 год. ауд. 102

Залiки:

|1 ,05.202Т р.

2|.05.2021р. о 10:00 год. ауд. 405

1

1.05-15.05.2021 року

Iнновацiйнi технологiТ ВП свинарства
2. Iнновацiйнi технологii переробки ПТ
З. CaHiTapHa мiкробiологiя
4. Спецiалiзоване м'ясне скотарство
1.

Кчрсовий проект:
1. Iнновацiйнi технологii переробки ПТ
Перездача незадовiльних оцiнок: до 03.07.2021 р.

Щекан факультету

Iрина БАЛАБАНОВА

