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РОЗКЛАД РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

спеціальності  204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва »  
4 курс (бакалавр) денна форма навчання (термін навчання 3роки 10 місяців) 

2 курс (за скороченим терміном навчання) бакалавр денна форма  (термін навчання 1 рік 10 місяців) 

 2 курс Магістр (інша спеціальність) термін навчання 1 рік 10 місяців 

 

 

Консультації з дисципліни, що входить до 

кваліфікаційного іспиту 
Склад ДЕК,  дата проведення іспиту 

Кваліфікаційний іспит  

Назва 

дисципліни 

Прізвище та 

ініціали 

консультанта 

Дата, час 

проведення, 

аудиторія 

25.06.2020 р. початок роботи комісії о 9.00, аудиторія №107 

Технологія 

переробки 

продукції 

тваринництва 

Доц.Кірович Н.О. 
15.06.2020 о  10-10, 

ауд. 128 

Голова комісії:  

– Прокопенко Наталія Павлівна, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри технологій у птахівництві, 

свинарстві та вівчарстві Національного університету біоресурсів і 

природокористування України  затверджену наказом ректора № 

30 – заг. від 05 лютого 2020  року 

Член комісії: 

– Ушаков Олег Степанович – заступник голови комісії, декан  

факультету ветеринарної медицини та біотехнологій ,  доцент; 

- Сусол Руслан Леонідович – завідувач кафедри технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва, професор; 

– Котець Геннадій Іванович – завідувач кафедри генетики, 

розведення та годівлі сільськогосподарських тварин, доцент; 

– Чігірьов Валерій Олександрович – доцент кафедри генетики, 

розведення та годівлі сільськогосподарських тварин;  

Секретар комісії: 

–  Чебан Марія Вікторівна  – лаборант кафедри технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 

Технологія 

виробництва 

продукції 

свинарства 

Проф.Сусол Р.Л. 
16.06.2020 о  10-00, 

ауд. 128 

Технологія 

виробництва 

продукції 

бджільництва 

Доц.Ясько В.М. 
17.06.2020 о  12-15, 

ауд. 128 

Технологія 

виробництва 

продукції 

вівчарства 

Доц.Антонік І.І. 
18.06.2020 о  10-10, 

ауд. 128 

Конярство 
Доц.Косенко С.Ю. 

18.06.2020 о  12-15, 

ауд. 128 

Технологія 

виробництва 

молока та 

яловичини 

 
Проф. Шалімов М.О. 

 
15.06.2020 о 12-15, 

ауд. 128 

Захист кваліфікаційної роботи 

 

 

 

Захист магістерської  роботи 

26.06.2020, початок роботи комісії о 9.00,  аудиторія №100 

Голова комісії:  

– Прокопенко Наталія Павлівна, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 

технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України  затверджену наказом ректора № 30 – заг. від 05 лютого 

2020  року 

Член комісії: 

– Ушаков Олег Степанович – заступник голови комісії, декан  

факультету ветеринарної медицини та біотехнологій ,  доцент; 

- Сусол Руслан Леонідович – завідувач кафедри технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва, професор; 

– Котець Геннадій Іванович – завідувач кафедри генетики, 

розведення та годівлі сільськогосподарських тварин, доцент; 

– Чігірьов Валерій Олександрович – доцент кафедри 

генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин;  

Секретар комісії: 

–  Чебан Марія Вікторівна  – лаборант кафедри технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва 

 
Декан факультету                                                                                  В.о.  керівника навчально- 

доцент_____________ О.С. Ушаков                                                  методичного відділу               _________ Ю.А. Соколова 

 
 


