
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

аспірантів заочної форми першого року навчання спеціальності  

211 «Ветеринарна медицина» 

з 23.12.2019 – 28.12.2019 р. 
 

Дні, 

години  
23 грудня 24 грудня 26 грудня 27 грудня 

1-2 

Англійська мова 

доц. Сусол Л.О.    

ауд. 506 

Сучасні методи посмертної 

діагностики хвороб тварин 

проф. Скрипка М.В.  

лекція                               кафедра 

Статистичні методи 

обробки інформації в НД  

доц. Шабатура Т.С. 

лекція                        ауд. 918 

 

3-4 

 Сучасні методи посмертної 

діагностики хвороб тварин 

проф. Скрипка М.В. 

практ.                             кафедра 

Статистичні методи 

обробки інформації в НД  

доц. Шабатура Т.С. 

лекція                        ауд. 918 

Філософія 

проф. Сидоренко О.П. 

лекція  

ауд. 613 

5-6 

 Сучасні методи діагностики, 

лікування та профілактики 

заразних хвороб тварин 

доц. Панікар І.І. 

лекція                               кафедра 

Статистичні методи 

обробки інформації в НД  

доц. Шабатура Т.С. 

практ.                       ауд. 918 

Філософія 

проф. Сидоренко О.П. 

лекція  

ауд. 613 

7-8 

 Сучасні методи діагностики, 

лікування та профілактики 

заразних хвороб тварин 

доц. Панікар І.І. 

практ.                             кафедра 

 Філософія 

проф. Сидоренко О.П. 

практ.  

ауд. 613 

 



I семестр 2019 – 2020 н.р. 

 

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

аспіранта заочної форми першого року навчання  

спеціальності 201 «Агрономія» (селекція і насінництво) 

з 23.09.2019 - 28.09.2019 р.  

 
Дні,  

години 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

1-2 

Англійська мова 

доц. Сусол Л.О. 

ауд. 506 

Новітніметоди і організація 

експертизисортіврослин 

доц. Зорунько В.І. 

лекція                                      

кафедра 
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3-4 

Філософія 

проф. Сидоренко О.П. 

лекція 

ауд. 616 

 Статистичні методи  

обробки інформації в наукових  

дослідженнях 

доц. Шабатура Т.С.            

 лекція                                       ауд. 

918 

5-6 

Філософія 

проф. Сидоренко О.П. 

лекція 

ауд. 616 

Новітніметоди і організація 

експертизисортіврослин 

доц. Зорунько В.І. 

практ.                                    

кафедра 

Статистичні методи  

обробки інформації в наукових  

дослідженнях 

доц. Шабатура Т.С.             

практ.                                         ауд. 

918 

7-8 

Філософія 

проф. Сидоренко О.П. 

лекція 

ауд. 616 

Новітні методи і організація 

експертизи сортів рослин 

доц. ЗорунькоВ.І. 

практ.                                    

кафедра 

Статистичні методи  

обробки інформації в наукових  

дослідженнях 

доц. Шабатура Т.С.             

практ.                                         ауд. 

918 

 

 


