
РОЗКЛАД ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 

аспірантів денної форми другого року навчання спеціальності  

201 «Агрономія»  

 з 19.12.2022-30.12.2022 

 

Дисципліна / Викладач Залік Консультація Іспит 

Педагогічна практика 

проф. Юркевич Є.О. 

21 грудня 2022 року 

Захист звіту на кафедрі 

09.00 год. 

  

Світові концепції розвитку землеробства 

проф. Юркевич Є.О. 

22 грудня 2022 року 

10.00 год. 

  

Тенденції розвитку адаптивно-

ландшафтного землеробства в Україні 

проф. Юркевич Є.О. 

23 грудня 2022 року 

10.00 год. 

  

Ефективність інформаційних технологій в 

агрономії 

проф. Юркевич Є.О. 

 23 грудня 2022 року 

12.00 год. 

24 грудня 2022 року 

10.00 год. 

Іноземна мова в науково-освітній 

діяльності 

доц. Маєв А.П. 

 
28 грудня 2022 року 

12.30 год. 

29 грудня 2022 року 

10.00 год. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 

аспірантів денної форми другого року навчання спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 з 19.12.2022-30.12.2022 

 
Дисципліна / Викладач Залік Консультація Іспит 

Педагогічна практика 

проф. Сусол Р.Л. 

19 грудня 2022 року 

Захист звіту на кафедрі 

10.00 год. 

  

Генетичні та біотехнологічні аспекти 

підвищення продуктивності с.-г. тварин 

доц. Богдан М.К. 

20 грудня 2022 року 

10.00 год. 

  

Наукові основи виробництва та 

використання кормових сумішей 

доц. Різничук І.Ф. 

22 грудня 2022 року 

10.00 год.   

Наукові основи годівлі 

сільськогосподарських тварин 

доц. Різничук І.Ф. 

 
23 грудня 2022 року 

10.00 год. 

24 грудня 2022 року 

10.00 год. 

Іноземна мова в науково-освітній 

діяльності 

доц. Маєв А.П. 

 
28 грудня 2022 року 

12.30 год. 

29 грудня 2022 року 

10.00 год. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



РОЗКЛАД ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 

аспірантів денної форми другого року навчання спеціальності  

211 «Ветеринарна медицина»  

з 19.12.2022-30.12.2022 
 

Дисципліна / Викладач Залік Консультація Іспит 

Сучасні методи діагностики та 

лікування хірургічних хвороб тварин 

проф. Телятніков А.В. 

26 грудня 2022 року 

10.00 год.  

  

Взаємодія лікарських засобів 

доц. Франчук-Крива Л.О. 

27 грудня 2022 року 

10.00 год.  

  

Сучасні методи лабораторної 

діагностики хвороб тварин різної 

етіології 

проф. Брошков М.М. 

доц. Бойко Ю.О. 

28 грудня 2022 року 

10.00 год. 

  

Сучасні методи діагностики та 

терапії внутрішніх хвороб тварин 

доц. Дубін Р.А. 

 23 грудня 2022 року 

10.00 год. 

24 грудня 2022 року 

10.00 год. 

Іноземна мова в науково-освітній 

діяльності 

доц. Маєв А.П. 

 
28 грудня 2022 року 

12.30 год. 

29 грудня 2022 року 

10.00 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 

аспірантів денної форми другого року навчання спеціальності  

212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»  

з 19.12.2022-30.12.2022  

 
Дисципліна / Викладач Залік Консультація Іспит 

Аналіз ризиків за виробництва 

харчових продуктів і кормів 

проф. Тарасенко Л.О. 

23 грудня 2022 року 

09.00 год. 

  

Моніторинг безпечності харчових 

продуктів 

проф. Тарасенко Л.О. 

26 грудня 2022 року 

10.00 год.  

  

Педагогічна практика 

проф. Тарасенко Л.О. 

27 грудня 2022 року 

Захист звіту на кафедрі 

10.00 год. 

  

Організація і контроль санітарних 

заходів 

проф. Тарасенко Л.О. 

 23 грудня 2022 року 

12.00 год. 

24 грудня 2022 року 

10.00 год. 

Іноземна мова в науково-освітній 

діяльності 

доц. Маєв А.П. 

 
28 грудня 2022 року 

12.30 год. 

29 грудня 2022 року 

10.00 год. 

 

 

 

 

 

 

 
 



РОЗКЛАД ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 

аспірантів денної форми першого року навчання спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

з 19.12.2022-30.12.2022 

 
Дисципліна / Викладач Залік Консультація Іспит 

Методика і організація 

дисертаційного дослідження 

проф. Сусол Р.Л. 

21 грудня 2022 року 

10.00 год. 

  

Інноваційні технології в педагогіці 

вищої школи 

проф. Лесіна Т.С. 

23 грудня 2022 року 

10.00 год.  

  

Іноземна мова в науково-освітній 

діяльності 

доц. Насакіна С.В. 

26 грудня 2022 року 

10.00 год. 

  

Статистичні методи обробки 

інформації в наукових дослідженнях 

проф. Шабатура Т.С. 

 
23 грудня 2022 року 

12.00 год. 

24 грудня 2022 року 

10.00 год. 

Філософія науки 

доц. Чебан О.М. 

 28 грудня 2022 року 

10.00 год. 

29 грудня 2022 року 

10.00 год. 

 

 

 
 

 

 

 

  
 



РОЗКЛАД ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 

аспірантів денної форми першого року навчання спеціальності  

201 «Агрономія»  

з 19.12.2022-30.12.2022 
 

Дисципліна / Викладач Залік Консультація Іспит 

Методика і організація 

дисертаційного дослідження 

проф. Юркевич Є.О. 

19 грудня 2022 року 

10.00 год. 

  

Інноваційні технології в педагогіці 

вищої школи 

проф. Лесіна Т.С. 

23 грудня 2022 року 

10.00 год.  

  

Іноземна мова в науково-освітній 

діяльності 

доц. Насакіна С.В. 

26 грудня 2022 року 

10.00 год. 

  

Статистичні методи обробки 

інформації в наукових дослідженнях 

проф. Шабатура Т.С. 

 
23 грудня 2022 року 

12.00 год. 

24 грудня 2022 року 

10.00 год. 

Філософія науки 

доц. Чебан О.М. 

 28 грудня 2022 року 

10.00 год. 

29 грудня 2022 року 

10.00 год. 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

  

 

 



РОЗКЛАД ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 

аспірантів денної форми першого року навчання спеціальності  

212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»  

з 19.12.2022-30.12.2022 

 

Дисципліна / Викладач Залік Консультація Іспит 

Інноваційні технології в педагогіці 

вищої школи 

проф. Лесіна Т.С. 

23 грудня 2022 року 

10.00 год.  

  

Іноземна мова в науково-освітній 

діяльності 

доц. Насакіна С.В. 

26 грудня 2022 року 

10.00 год. 

  

Статистичні методи обробки 

інформації в наукових дослідженнях 

проф. Шабатура Т.С. 

 
23 грудня 2022 року 

12.00 год. 

24 грудня 2022 року 

10.00 год. 

Філософія науки 

доц. Чебан О.М. 

 28 грудня 2022 року 

10.00 год. 

29 грудня 2022 року 

10.00 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗКЛАД ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 

аспірантів денної форми першого року навчання спеціальності  

073 «Менеджмент»  

з 19.12.2022-30.12.2022 

 

Дисципліна / Викладач Залік Консультація Іспит 

Інноваційні технології в педагогіці 

вищої школи 

проф. Лесіна Т.С. 

23 грудня 2022 року 

10.00 год.  

  

Іноземна мова в науково-освітній 

діяльності 

доц. Насакіна С.В. 

26 грудня 2022 року 

10.00 год. 

  

Статистичні методи обробки 

інформації в наукових дослідженнях 

проф. Шабатура Т.С. 

 
23 грудня 2022 року 

12.00 год. 

24 грудня 2022 року 

10.00 год. 

Філософія науки 

доц. Чебан О.М. 

 28 грудня 2022 року 

10.00 год. 

29 грудня 2022 року 

10.00 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



РОЗКЛАД ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 

аспірантів денної форми першого року навчання спеціальності  

211 «Ветеринарна медицина»  

з 19.12.2022-30.12.2022 

 
Дисципліна / Викладач Залік Консультація Іспит 

Сучасні методи діагностики, лікування 

та профілактики заразних хвороб тварин  

проф. Панікар І.І. 

20 грудня 2022 року 

10.00 год. 

  

Сучасні методи посмертної діагностики 

хвороб тварин  

проф. Скрипка М.В. 

22 грудня 2022 року 

10.00 год. 

  

Інноваційні технології в педагогіці 

вищої школи 

проф. Лесіна Т.С. 

23 грудня 2022 року 

10.00 год.  

  

Іноземна мова в науково-освітній 

діяльності 

доц. Насакіна С.В. 

26 грудня 2022 року 

10.00 год. 

  

Статистичні методи обробки інформації 

в наукових дослідженнях 

проф. Шабатура Т.С. 

 

23 грудня 2022 року 

12.00 год. 

24 грудня 2022 року 

10.00 год. 

Філософія науки 

доц. Чебан О.М. 

 
28 грудня 2022 року 

10.00 год. 
29 грудня 2022 року 

10.00 год. 

 

 

 

 



РОЗКЛАД ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 

аспірантів заочної форми першого року навчання спеціальності  

073 «Менеджмент»  

з 19.12.2022-30.12.2022 
 

Дні,  

години 
24 грудня 26 грудня 27 грудня 28 грудня 29 грудня 

1-2   
Інноваційні технології в педагогіці 

вищої школи  

лекція                                        онлайн 
  

3-4 

Філософія науки 

доц. Чебан О.М. 

лекція              онлайн 

Філософія науки 

доц. Чебан О.М. 

лекція                                        

онлайн 

Інноваційні технології  

в педагогіці вищої школи  

лекція                                         онлайн 

Іноземна мова в науково-

освітній діяльності 

доц. Насакіна С.В.  

семінар                        онлай 

Статистичні методи  

обробки інформації в наукових 

дослідженнях 

проф. Шабатура Т.С.                    

практ.                               онлайн 

5-6 

Філософія науки 

доц. Чебан О.М. 

лекція              онлайн 

Філософія науки 

доц. Чебан О.М. 

семінар.                                     

онлайн 

Інноваційні технології  

в педагогіці вищої школи  

семінар.                                     онлайн 

Іноземна мова в науково-

освітній діяльності 

доц. Насакіна С.В.  

семінар                          онлайн 

Статистичні методи  

обробки інформації в наукових 

дослідженнях 

проф. Шабатура Т.С.                    

практ.                               онлайн 

7-8 

Філософія науки 

доц. Чебан О.М. 

семінар.        онлайн 

Філософія науки 

доц. Чебан О.М. 

іспит 

Інноваційні технології  

в педагогіці вищої школи  

залік 

Іноземна мова в науково-

освітній діяльності 

доц. Насакіна С.В.  

залік 

Статистичні методи  

обробки інформації в наукових 

дослідженнях 

проф. Шабатура Т.С.                    

іспит 

9-10 

 Статистичні методи 

обробки інформації в 

наукових дослідженнях 

проф. Шабатура Т.С.                  

лекція                        онлайн 

Статистичні методи обробки 

інформації в наукових дослідженнях 

проф. Шабатура Т.С.              

практ.                                      онлайн 

  

 

 

 
 



РОЗКЛАД ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 

аспірантів заочної форми другого року навчання спеціальності  

201 «Агрономія»  

з 19.12.2022-30.12.2022 
 

Дні,  

години 
20 грудня 21 грудня 22 грудня 23 грудня 24 грудня 

1-2      

3-4 

Ефективність 

інформаційних 

технологій в агрономії 

проф. Юркевич Є.О. 

лекція              онлайн 

Пошук шляхів 

уніфікації 

технологічних процесів 

у рослинництві 

проф. Щербаков В.Я. 

лекція                   онлайн 

 Іноземна мова в науково-

освітній діяльності 

доц. Маєв А.П.  

семінар                                 онлайн 

Іноземна мова в науково-

освітній діяльності 

доц. Маєв А.П. 

семінар                              онлайн 

5-6 

Ефективність 

інформаційних 

технологій в агрономії 

проф. Юркевич Є.О. 

лекція              онлайн 

Пошук шляхів 

уніфікації 

технологічних процесів 

у рослинництві 

проф. Щербаков В.Я. 

лекція                   онлайн 

Ефективність інформаційних 

технологій в агрономії 

проф. Юркевич Є.О. 

практ.                                  онлайн 

Іноземна мова в науково-

освітній діяльності 

доц. Маєв А.П. 

семінар                                 онлайн 

Іноземна мова в науково-

освітній діяльності 

доц. Маєв А.П. 

іспит 

7-8 

Ефективність 

інформаційних 

технологій в агрономії 

проф. Юркевич Є.О. 

лекція              онлайн 

Пошук шляхів 

уніфікації 

технологічних процесів 

у рослинництві 

проф. Щербаков В.Я. 

лекція                    онлайн 

Ефективність інформаційних 

технологій в агрономії 

проф. Юркевич Є.О. 

практ.                                  онлайн 

Іноземна мова в науково-

освітній діяльності 

доц. Маєв А.П. 

семінар                         онлайн 

 

9-10 

Педагогічна практика 

проф. Юркевич Є.О. 

залік 

 Ефективність інформаційних 

технологій в агрономії 

проф. Юркевич Є.О. 

практ.                                  онлайн 

  

 

 

 
 



РОЗКЛАД ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 

аспірантів заочної форми другого року навчання спеціальності  

201 «Агрономія»  

з 19.12.2022-30.12.2022 
 

Дні,  

години 
26 грудня 27 грудня 28 грудня 29 грудня 

1-2     

3-4 

Шляхи стабілізації виробництва 

продукції в адаптивно-

ландшафтному рослинництві 

проф. Щербаков В.Я. 

лекція                                     онлайн 

Пошук шляхів уніфікації 

технологічних процесів у 

рослинництві 

проф. Щербаков В.Я. 

практ.                                        онлайн 

Шляхи стабілізації виробництва 

продукції в адаптивно-

ландшафтному рослинництві 

проф. Щербаков В.Я. 

практ.                                    онлайн 

Пошук шляхів уніфікації 

технологічних процесів у 

рослинництві 

проф. Щербаков В.Я. 

практ.                                        онлайн 

5-6 

Шляхи стабілізації виробництва 

продукції в адаптивно-

ландшафтному рослинництві 

проф. Щербаков В.Я. 

лекція                                     онлайн 

Пошук шляхів уніфікації 

технологічних процесів у 

рослинництві 

проф. Щербаков В.Я. 

практ.                                        онлайн 

Шляхи стабілізації виробництва 

продукції в адаптивно-

ландшафтному рослинництві 

проф. Щербаков В.Я. 

практ.                                    онлайн 

Пошук шляхів уніфікації 

технологічних процесів у 

рослинництві  
проф. Щербаков В.Я. 

залік 

7-8 

Шляхи стабілізації виробництва 

продукції в адаптивно-

ландшафтному рослинництві 

проф. Щербаков В.Я. 

лекція                                     онлайн 

Ефективність інформаційних 

технологій в агрономії 

проф. Юркевич Є.О. 

практ.                                        онлайн 

Шляхи стабілізації виробництва 

продукції в адаптивно-

ландшафтному рослинництві 

проф. Щербаков В.Я. 

залік 

 

9-10 

Шляхи стабілізації виробництва 

продукції в адаптивно-

ландшафтному рослинництві 

проф. Щербаков В.Я. 

практ.                                    онлайн 

Ефективність інформаційних 

технологій в агрономії 

проф. Юркевич Є.О. 

іспит 

  

 


