
Організація дистанційного навчання в Білоцерківському НАУ  
на період карантину з 06.04.2020 до 24.04.2020 р. 

 

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра  хімії 

ПІБ  
викладача 

Назва 
дисципліни 

Тема лекції,  
дата 

Тема практичного 
заняття, дата 

Інші форми 
самостійної 

роботи 
(ІНДЗ, есе 
тощо) 
вказати 

ІІ тиждень 
Цехмістренко 
С.І. 

Біохімія у 
тваринництві 
(БТФ СП 1 
курс) 

Гормони 
09.04.2020 

Біологічна роль 
гормонів 
08.04.2020 (1 гр) 
09.04.2020 (2 гр) 

Здача тестів 

Цехмістренко 
С.І. 

Біохімія у 
тваринництві 
(БТФ 2 курс) 

Загальна 
характеристика 
вітамінів 
08.04.2020 

Методи 
визначення вмісту 
вітамінів 
07.04.2020 (1 гр) 
08.04.2020 (2 гр) 

Здача тестів 

Цехмістренко 
О.С. 

Хімія 
ФВМ СПМ 

Водорозчинні та 
жиророзчинні 
вітаміни 
08.04.2020 

Жиророзчинні 
вітаміни. 
07.04.2020 (1 гр) 
06.04.2020 (2 гр) 
10.04.2020 (3 гр) 
Ферменти. 
08.04.2020 (2 гр) 

 

Поліщук В.М. Хімія (ФВМ 1 
курс) 

Пептиди. Білки. 
Загальна 
характеристика, 
фізичні та 
хімічні 
властивості. 
06.04.2020 

Етери та естери. 
Заг. характ., спос. 
одерж., хім.. власт., 
застос.. 
06.04.2020 (2,3 гр.) 
09.04.2020 (1 гр.) 
Модуль №2 
09.04.2020 (3 гр.) 
10.04 2020 (1, 2 
гр.) 

 

Поліщук В.М. Хімія (ХТ 1 
курс) 

Ненасичені 
карбонові 
кислоти. 
Загальна 
характеристика, 
фізичні та 
хімічні 
властивості. 
07.04.2020 

Ненасичені одно- 
та двоосновні 
карбонові кислоти. 
Загальна 
характеристика, 
способи 
одержання, хімічні 
властивості, 
застосування. 
08.04.2020 
Фенол- і 
гідроксикислоти. 
Загальна 

 



характеристика, 
способи 
одержання, хімічні 
властивості, 
застосування. 
09.04.2020 

Пономаренко 
Н.В. 

Гідрохімія (Вб 
1 курс) 

Практика Практика  

Пономаренко 
Н.В. 

Органічна 
хімія (БТФ 1 
курс) 

Ди- і 
полісахариди 
09.04.2020 

Дисахариди 
09.04.2020 
 

 

Пономаренко 
Н.В. 

Хімія з 
основами 
біогеохімії 
(Ек) 

 Методика 
хроматографічного 
аналізу  
07.04.2020 

 

Поліщук С.А. Біохімія (ХТ 1 
курс) 

Вітаміни 
(жиророзчинні) 
07.04.2020 

Водо- та 
жиророзчинні 
вітаміни. 
10.04.2020 

 

Поліщук С.А. Біохімія 
молока і м’яса 
(ХТ 3 курс)  

Зміни у молоці 
за дії фізико-
хімічних 
факторів 
06.04.2020 

Визначення 
свіжості, стійкості 
та якості молока. 
Визначення 
ступеня згіркнення 
у вершковому 
маслі. 
08.04.2020 
09.04.2020 

 

Поліщук С.А. Біохімія 
молока і м’яса 
(ХТ СП 3 
курс) 

Зміни у молоці 
за дії фізико-
хімічних 
факторів 
06.04.2020 

Визначення 
свіжості, стійкості 
та якості молока. 
Визначення 
ступеня згіркнення 
у вершковому 
маслі. 
08.04.2020 
09.04.2020 

 

Поліщук С.А. Фізіологія і 
біохімія 

гідробіонтів  
(ВБ 2 курс) 

Практика Практика  

І тиждень 
Цехмістренко 

С.І. 
Біохімія у 
тваринництві 
(БТФ СП 1 
курс) 

 
Біохімія крові 
15.04.2020 

Біохімія крові. 
Методи 
визначення 
основних 
показників 
14.04.2020 (1 гр) 
16.04.2020 (2 гр) 

 

Цехмістренко 
С.І. 

Біохімія у 
тваринництві 
(БТФ 2 курс) 

Гормони 
15.04.2020 

Біологічна роль 
гормонів 
16.04.2020 (1 гр) 
16.04.2020 (2 гр) 

 

Цехмістренко Хімія  ФВМ СПМ  



О.С. ФВМ СПМ Ферменти 
13.04.2020 (3 гр) 
13.04.2020 (1 гр) 
Гормони. Модуль 
ІІ 14.04.2020 (1 гр) 
16.04.2020 (2 гр) 
17.04.2020 (3 гр) 

Поліщук В.М. Хімія (ФВМ 1 
курс) 

Аміни і Аміди 
карбонових 
кислот. 
Амінокислоти. 
Загальна 
характеристика, 
фізичні та 
хімічні 
властивості. 
16.04.2020 

Аміни та аміди 
карбонових 
кислот. Загальна 
характеристика, 
хімічні 
властивості. 
Біологічне 
значення.   
13.04.2020 (3 гр.) 
15.04.2020 (1,2 гр.) 
Амінокислоти. 
Загальна 
характеристика, 
хімічні 
властивості. 
Біологічне 
значення. 
17.04.2020 (1,2,3 
гр.) 

 

Поліщук В.М. Хімія (ХТ 1 
курс) 

Аміни і Аміди 
карбонових 
кислот. Загальна 
характеристика, 
фізичні та 
хімічні 
властивості. 
06.04.2020 

Етери та естери. 
Загальна 
характеристика, 
способи 
одержання, хімічні 
властивості, 
застосування. 
06.04.2020 

 

Пономаренко 
Н.В. 

Гідрохімія 
(Вб 1 курс) 

Практика Практика  

Пономаренко 
Н.В. 

Органічна 
хімія (БТФ 1 
курс) 
 

Аміни і аміди 
15.04.2020 

Полісахариди 
16.04.2020 
Аміни і аміди 
17.04.2020 

 

Пономаренко 
Н.В. 

Хімія з 
основами 
біогеохімії 
(Ек) 

Практика Практика  

Поліщук С.А. Біохімія (ХТ 1 
курс) 

Ферменти 
14.04.2020 

Ферменти. 
Загальна 
характеристика, 
класифікація, 
механізм дії. 
17.04.2020 

 

Поліщук С.А. Біохімія  Контроль ступеня  



молока і м’яса 
(ХТ 3 курс)  

пастеризації 
молока. Реакція на 
фосфатазу, 
пероксидазу. 
Лактальбумінова 
проба. 
16.04.2020 

Поліщук С.А. Біохімія 
молока і м’яса 
(ХТ СП 3 
курс) 

 Контроль ступеня 
пастеризації 
молока. Реакція на 
фосфатазу, 
пероксидазу. 
Лактальбумінова 
проба. 
16.04.2020 

 

Поліщук С.А. Фізіологія і 
біохімія 

гідробіонтів  
(ВБ 2 курс) 

Практика Практика  

ІІ тиждень 
Цехмістренко 

С.І. 
Біохімія у 
тваринництві 
(БТФ СП 1 
курс) 

Біохімія нирок і 
сечі 
23.04.2020 

Біохімія нирок і 
сечі 
20.04.2020 (1 гр) 
23.04.2020 (2 гр) 

 

Цехмістренко 
С.І. 

Біохімія у 
тваринництві 
(БТФ 2 курс) 

Біохімія крові. 
22.04.2020 

Біохімія крові. 
Методи 
визначення 
основних 
показників 
21.04.2020 (1 гр) 
22.04.2020 (2 гр) 

 

Цехмістренко 
О.С. 

Хімія ФВМ 
СПМ 

Ферменти. 
Біологічне 
окиснення. 
Окисне 
фосфорилювання 
22.04.2020 

ФВМ СПМ 
Гормони. Модуль 
ІІ 20.04.2020 (2 гр) 
21.04.2020 (1 гр) 
22.04.2020 (2 гр) 
24.04.2020 (3 гр) 

 

Поліщук В.М. Хімія (ФВМ 1 
курс) 

Пептиди. Білки. 
Загальна 
характеристика, 
фізичні та 
хімічні 
властивості. 
20.04.2020 

Пептиди. Загальна 
характеристика, 
хімічні 
властивості. 
Біологічне 
значення. 
20.04.2020 (2,3 гр.) 
23.04.2020 (1 гр.) 
Прості та складні 
білки. Якісні 
реакції на білки. 
23.04.2020 (3 гр.) 
24.04.2020 (1,2 гр.) 

 

Поліщук В.М. Хімія (ХТ 1 
курс) 

Амінокислоти. 
Загальна 
характеристика, 
фізичні та 

Модуль №2 
22.04.2020 
Аміни та аміди 
карбонових 

 



хімічні 
властивості. 
21.04.2020 

кислот. Загальна 
характеристика, 
хімічні 
властивості. 
Біологічне 
значення.  
24.04.2020 

Пономаренко 
Н.В. 

Гідрохімія 
(Вб 1 курс) 

Гідрохімія озер і 
водосховищ 
24.04.2020 

Методи 
визначення рН та 
буферні розчини 
21.04.2020 
Визначення 
загальної твердості 
води  
24.04.2020 

 

Пономаренко 
Н.В. 

Органічна 
хімія (БТФ 1 
курс) 

Амінокислоти 
23.04.2020 

Модуль 
23.04.2020 

 

Пономаренко 
Н.В. 

Хімія з 
основами 
біогеохімії 
(Ек) 

Практика Практика  

Поліщук С.А. Біохімія (ХТ 1 
курс) 

Гормони 
21.04.2020 

Гормони. Загальна 
характеристика. 
Класифікація та 
біологічна дія. 
24.04.2020 

 

Поліщук С.А. Біохімія 
молока і м’яса 
(ХТ 3 курс)  

Біохімічні 
основи 
виробництва 
молокопродуктів 
20.04.2020 

Контроль 
натуральності 
молока та деяких 
молокопродуктів. 
Методи контролю 
за використанням 
харчових добавок 
у продукції. 
22.04.2020 та 
23.04.2020 

 

Поліщук С.А. Біохімія 
молока і м’яса 
(ХТ СП 3 
курс) 

Біохімічні 
основи 
виробництва 
молокопродуктів 
20.04.2020 

Контроль 
натуральності 
молока та деяких 
молокопродуктів. 
Методи контролю 
за використанням 
харчових добавок 
у продукції. 
22.04.2020 та 
23.04.2020 

 

Поліщук С.А. Фізіологія і 
біохімія 
гідробіонтів  
(ВБ 2 курс) 

 Властивості, 
класифікація та 
механізм дії  
ферментів в 
організмі риб. 
Лабораторні 
роботи: Вплив 

 



температури на 
активність амілази, 
специфічність дії 
амілази, вплив 
активаторів та 
інгібіторів на 
активність амілази. 
23.04.2020 

 

Кафедра харчових технологій і технологій переробки продукції 
тваринництва 

ПІБ  
виклада

ча 

Назва 
дисципліни 

Тема лекції,  
дата 

Тема 
практичного 
заняття, дата 

Інші 
форми 
самостій

ної 
роботи 
(ІНДЗ, 

есе тощо) 

вказати 

ІІ тиждень 

Калінін
а Г.П. 

Технологія м’яса 
та м’ясних 
продуктів 

Технологія варено-копчених ковбас 

8.04.2020 
  

І тиждень 

Калінін
а Г.П. 

Технологія м’яса 
та м’ясних 
продуктів 

Технологія варено-копчених ковбас 

13.04.2020 
  

Калінін
а Г.П.  

Оптимізація 
виробничих 
процесів та 

енергоресурсозб
ерігаючі 
технології 

Планування однофакторного 
експерименту 

15.04.2020 

Планування 
та 

опрацювання 
однофакторн

ого 
експерименту 

15.04.2020 

 

ІІ тиждень 

Калінін
а Г.П. 

Технологія м’яса 
та м’ясних 
продуктів 

Технологія м’ясних напівфабрикатів 

22.03.2020 
  

ІІ тиждень 

Федору
к Н.М.  

Матеріалознавст
во 

Неметалеві конструкційні матеріали 

6.04.2020 
Плівкові 
полімери 

6.04.2020 

 

Федору
к Н.М 

Матеріалознавст
во 

 Пластмаси 

8.04.2020 
 

Федору
к Н.М 

Технологія 
переробки 
продукції 
тваринництва 

Технологія переробки продукції 
птахівництва. 10.04.2020 

  

І тиждень 

Федору
к Н.М.  

Технологія 
переробки 
продукції 

Технологіяпереробкипродукціїкролів
ництва15.04.2020 

 

  



тваринництва 

 
Федору
к Н.М. 

 
Матеріалознавст
во  

Скляні матеріали 

15.04.2020 
  

Федору
к Н.М. 

Матеріалознавст
во 

Деревинні матеріали 

15.04.2020 
  

Федору
к Н.М 

Матеріалознавст
во 

 Паперова та 
картонна 
упаковка 

17.04.2020 

 

Федору
к Н.М 

Матеріалознавст
во 

 Скляна 
упаковка 

17.04.2020 

 

ІІ тиждень 

Федору
к Н.М.  

Матеріалознавст
во 

Упаковка та її екологічні аспекти 

20.04.2020 
Деревинні 
матеріали 

20.04.2020 

 

Федору
к Н.М 

Матеріалознавст
во 

 Неорганічне 
скло 

22.04.2020 

 

Федору
к Н.М 

Технологія 
переробки 
продукції 
тваринництва 

Технологія переробки риби. 
24.04.2020 

  

ІІ тиждень 

Загоруй 
Л.П. 

Технологія м’яса 
і м’ясних 
продуктів 

 Технологія 
запечених 
ковбас 

06.04.2020 

 

Загоруй 
Л.П. 

Екотрофологія  Визначення 
показників 
здоров’я за 

антропометри
чними 

показниками 
(робочий 

зошит, ЛПЗ     
№ 15, 16 ) 
07.04.2020 

 

Загоруй 
Л.П. 

Технологія 
переробки 
продукції 

тваринництва 

 Технологія 
м’ясних 

напівфабрика
тів 

09.04.2020 

 

І тиждень 

Загоруй 
Л.П. 

Екотрофологія Безпечність харчових продуктів і 
продовольчої сировини 

14.04.2020 
Санітарно-епідеміологічне значення 

іжі 17.04.2020 

  

Загоруй 
Л.П. 

Технологія м’яса 
і м’ясних 
продуктів 

 Технологія 
копченостей 

16.04.2020 

 

Загоруй Технологія  Методи  



Л.П.  переробки 
продукції 

тваринництва 

консервуванн
я мяса 

14.04.2020 
ІІ тиждень 

Загоруй 
Л.П. 

Технологія м’яса 
і м’ясних 
продуктів 

 Технологія 
окремих 

видів ковбас 
та м’ясних 

хлібів 

20.04.2020 

 

Загоруй 
Л.П. 

Екотрофологія  Складання 
раціонів для 
осіб різної 

інтенсивності 
праці, віку та 
статі (с. 26-
36, робочий 

зошит) 
21.04.2020 

ІНДЗ 
(презента

ція) 

Загоруй 
Л.П. 

Технологія 
переробки 
продукції 

тваринництва 

 Методи 
консервуванн

я м’яса 

23.04.2020 

 

ІІ 
тижде

нь 

    

Гребел
ьник 
О.П. 

Технічна 
механіка і 
нарисна 
геометрія 

Основи технічного креслення. Види 

6.04.2020 
Проекційне 
креслення 

8.04.2020 

 

Гребел
ьник 
О.П. 

Технічна 
механіка 

Основи теорії машин і механізмів 

8.04.2020 
Підсумкове 
заняття по 
кінематиці 
7.04.2020 
8.04.2020 

Кінемати
чний 

ланцюг 

Гребел
ьник 
О.П. 

Інженернаграфік
а 

 Схема 
технологічна 
функціональн

а 

9.04.2020 

Головні 
лінії 

площини 

(графічне 
завдання) 

І тиждень 

Гребел
ьник 
О.П. 

Технічна 
механіка і 
нарисна 
геометрія 

Механічні передачі 
13.04.2020 

Зубчасті 
передачі 

16.04.2020 

 

Гребел
ьник 
О.П. 

Технічна 
механіка 

 Механічні 
передачі, їх 
класифікація 

13.04.2020 
15.04.2020 

 

Гребел
ьник 
О.П. 

Інженернаграфік
а 

Основи технічного креслення 

16.04.2020 
Проекційне 
креслення. 

Ескіз 

16.04.2020 

 



ІІ тиждень 

Гребел
ьник 
О.П. 

Технічна 
механіка і 
нарисна 
геометрія 

Перерізи . Перерізи 

20.04.2020 
Види 

22.04.2020 
 

Гребел
ьник 
О.П. 

Технічна 
механіка 

Зубчасті передачі 
22.04.2020 

Зубчасті 
передачі 

21.04.2020 
22.04.2020 

 

Гребел
ьник 
О.П. 

Інженернаграфік
а 

 Проекційне 
кресленя. 
Види 

23.04.2020 

 

ІІ тиждень 

 
Наріжн

ий С.А. 
ТОТХВ Безпека харчових мас 

Основні положення та загальні принципи 
безпеки харчових продуктів 

Радіаційна та фізична безпека 
6.04.2020 

ВПЛИВ 
КОНЦЕНТРАЦ
ІЇ І СКЛАДУ 
БІЛКОВИХ 

СУМІШЕЙ НА 
ЇХ В’ЯЗКІСТЬ 

ПІСЛЯ 
ТЕПЛОВОГО 
ОБРОБЛЕННЯ 

Мета:  
визначити вплив 

складу та 
концентрації 
яєчно-білкових 
сумішей на 
зміну їх 

в’язкості при 
нагріванні 

8.04.2020 

Есе на 
тему: 

Біологічна 
безпека 
харчової 
сировини 

і 
продуктів 

 

Наріжн

ий С.А. 
ЗТХП Технологія горілки та лікеро-горілчаних 

напоїв 
Технологія горілки. 

Технологія лікеро-горілчаних напоїв. 

8.04.2020 

АНАЛІЗ 
НАПІВПРОДУК

ТІВ: 
СОКІВ 

СПИРТОВАНИ
Х, МОРСІВ 

СПИРТОВИХ 

8.04.2020 

Есе на 
тему: 

Вода в 

лікеро-

горілчано

му 

виробниц

тві. 

 
І тиждень 

Наріжн

ий С.А. 
ТОТХВ Якість харчових продуктів 

Якість харчових продуктів, процес її 
формування та забезпечення 

Методи управління якістю харчової 
продукції 

13.04.2020 

ВИЗНАЧЕННЯ 
КОМПРЕСІЙН

ИХ 
ВЛАСТИВОСТ

ЕЙ 
ТОНКОДИСПЕ

РСНИХ 
СИПКИХ 

Есе на 
тему: 

Вітчизнян
ий та 

зарубіжни
й досвід 
управлінн
я якістю 
продукції 

 



МАТЕРІАЛІВ 

Мета: освоїти 
методику і 
визначити 

параметри, що 
характеризують 
компресійні 
властивості 

тонкодисперсни
х сипких 
матеріалів. 

13.04.2020 
Наріжн

ий С.А. 
ЗТХП Технологія пива 

Характеристика пива як слабоалкогольного 
напою. 

Сировина для виробництва пива. 
Основні технологічні процеси 

виробництва пива. 

15.04.2020 

ПОРІВНЯЛЬН
А ОЦІНКА 
ЯКОСТІ 

ПИВА, ЯКЕ 
НАДХОДИТЬ 
У РОЗДРІБНУ 
ТОРГІВЕЛЬН
У МЕРЕЖУ З 

РІЗНИХ 
ПІДПРИЄМСТ

В 

(проблемне 
заняття) 

15.04.2020 

Есе на 
тему: 
Основні 

властивост
і пива. 

ІІ тиждень 

Наріжн

ий С.А. 
ТОТХВ Стандартизація та сертифікація 

харчових продуктів 

Стандартизація та метрологічне 
забезпечення якості харчових продуктів 

Сертифікація продукції і систем якості 
харчових виробництв 

22.04.2020 

ВИЗНАЧЕНН
Я ЩІЛЬНОСТІ 
ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ 

Мета: засвоїти 
методики і 
визначити 
щільність 
харчових 
продуктів. 

 
22.04.2020 

Есе на 
тему: 

Система 
управлінн

я 
безпекою 
харчових 
продуктів 
на основі 
концепції 
НАССР 

 

Наріжн

ий С.А. 
ЗТХП Технологія пектину і пектинопродуктів 

Виробництво яблучного та бурякового 
пектину. 

Використання пектину в харчовій 
промисловості. 

22.04.2020 

ВИЗНАЧЕНН
Я ВМІСТУ 

КЛІТКОВИНИ 
ТА 

ПЕКТИНОВИ
Х РЕЧОВИН 

22.04.2020 

Есе на 
тему: 

Технологі
чні 

властивос
ті  

пектинов
місної 

сировини 

 

 

Кафедра безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних 
процесів 



 

ІІ тиждень 
Мерзлова 

Г.В. 
Технохімічний 

контроль 
виробництва 
харчових 
продуктів 

Технохімічний 
контроль при 
виробництві 
сичужних та 

плавлених сирів. 
07.04.2020 

Технохімічний 
контроль 

виробництва 
кисломолочного 
сиру, сиркових 

виробів та 
морозива 

07.04.2020 

Есе та 
презентація  

Надточій 
В.М. 

Технологічне 
обладнання 
переробних 
підприємств 

3 СП  
Машини для 
подрібнення 
мꞌяса і шпику 

06.04.2020 

 Обладнання для 
забою свиней зі 
зніманням 
шкури. 
Обладнання для 
забою свиней без 
знімання шкури. 
Презентація 

Надточій 
В.М. 

Технологічне 
обладнання 
переробних 
підприємств 

 3  осн.+3 СП 
Будова та 
принцип роботи 
кутера. Основні 
технологічні 
розрахунки. 
08.04.2020 

Технологічне 
обладнання для 
забою птиці. 
Презентація, 
відео 

Надточій 
В.М. 

Технологічне 
обладнання 
харчових 
виробництв 

Обладнання для 
сушіння рідких і 
пастоподібних 
продуктів. 
09.04.2020 

Будова та 
принцип роботи 
розпилювальної 
сушарки. 
Конструктивні 
схеми 
розпилювальних 
сушарок. 

Тунельні 
хлібопекарські 
печі з 
рециркуляційним 
обігріванням. 
Будов та 
принцип роботи 
печі БН-25 і БН-
50, печі марки 
ПХЗС. Технічна 
характеристика. 
Презентація, 
відео 

Надточій 
В.М. 

Технологічне 
обладнання 
переробних 
підприємств 

 3 осн.  
Будова та 
принцип роботи 
обладнання для 
засолу та 
перемішування. 
Основні 
технологічні 
розрахунки. 
10.04.2020 

Будова та 
принцип 
роботи 
машини для 
зняття шкурки 
із шпику. 
Презентація 

 

Качан А.Д. Інноваційні 
технології 
зберігання 
сировини та 
харчових 
продуктів 

Основні аспекти 
технології хлібо-
булочного 
виробництва 

06.04.2020 

Розрахунки 
виробничих 
рецептур у 
технології хліба та 
хлібо-булочних 
виробів 

Мікроорганізми 
в харчових 
технологіях та 
харчуванні 
Презентація 



06.04.2020 
Недашківський 

В.М. 
Безпека 
продуктів 

забою тварин 

Маркування 
м'яса  

7.04.2020 

Оцінювання 
якості м'ясної 
сировини за 

органолептичними 
показниками та 
лабораторними 

методами. 
7.04.2020 

Способи 
розморожування 

м'яса та їх 
оцінювання. Зміни 

складу та 
властивостей м'яса 

під час 
розморожування 

(презентація) 

Чернюк С.В. Стандартизація 
продукції 

тваринництва 

Лекція 4. 
Системи 
стандартів 
України 

8.04.2020  
 

Тема 8. 
Визначення 
вгодованості 
овець і кіз. 
Стандартизація 
шкіряної 
сировини 

7.04.2020 (2 група) 

8.04.2020 (1 група) 

10.04.2020 (СП-3) 

Есе. Стандарти 
на худобу і 
птицю. 

 Технологія 
отримання та 
контроль 
якості 

сировини 
переробної 

промисловості 

Лекція 4.  
Технологія 
виробництва 
цукру та 
контроль його 
якості 
6.04.2020 

Тема 4. 
 Характеристика 
асортименту та 
оцінка якості 
рослинної олії 
9.04.2020  
(1 та 3 групи) 

 

Есе. Жирові 
продукти. 
 

Слюсаренко 
С.В. 

Добавки та 
інгредієнти в 
харчових 
продуктах 

Харчові 
добавки: 

антиоксиданти, 
зволожувачі, 
глазуруючі 
агенти, 

ущільнювачі 
(рослинних 
тканин), 

14.04.2020 

Одержання 

харчових продуктів 

у драглеподібному 

стані за допомогою 

пектину. 

Визначення 
оптимального рН 
при застосуванні 
пектинів різного 
походження. 
14.04.2020 

Есе 

 

Слюсаренко 
С.В. 

Харчова 
експертиза 

Харчова 
експертиза меду. 

15.04.2020 

Органолептичні та 

лабораторні 

методи 

дослідження 

меду. 

15.04.2020 

Есе 

 

 І  тиждень  

Мерзлова 
Г.В. 

Технохімічний 
контроль 

виробництва 
харчових 
продуктів 

 Технохімічний 
контроль при 

виробництві масла 
та спредів, 
сичужних і 

плавлених сирів.  
13.04.2020 

Есе  

 Технохімічний 
контроль 

 Технохімічний 
контроль 

Есе  



виробництва 
харчових 
продуктів 

виробництва 
молочних 
консервів. 
15.04.2020 

 Біотехнологія 
харчових 
продуктів 

Біотехнологія 

хлібобулочних 

виробів. 
Закваски та рідкі 

дріжджі як 

біологічні 

розпушувачі хліба. 

Рецептури 

приготування 

напівфабрикатів 

хлібопекарського 

виробництва. 

16.04.2020 

Біотехнології 
приготування 

напівфабрикатів 
хлібопекарського 
виробництва. 

16.04.2020 

Есе та 
презентація 

Надточій 
В.М. 

Технологічне 
обладнання 
переробних 
підприємств 

Обладнання для 
засолювання і 
теплової 
обробки м'яса 

14.04.2020 
 

  

Надточій 
В.М. 

Контроль 
якості 
продукції 
тваринництва 

Контроль якості 
вторинної 
м’ясної 
сировини. 
14.04.2020 

  

Надточій 
В.М. 

Контроль 
якості 
продукції 
тваринництва 

 Дослідження 
органолептичних 
та фізичних 
показників 
кишок–сирцю 
згідно вимог 
нормативно-
технічної 
документації. 
16.04.2020 

Визначення вмісту 
нітритів у м’ясі та 
м’ясних продуктах. 
Візуальне 
визначення 
допустимого вмісту 
нітритів за 
допомогою 
еталонних розчинів. 
Презентація 

Надточій 
В.М. 

Технологічне 
обладнання 
переробних 
підприємств 

 3 СП  
Будова та 
принцип роботи 
обладнання для 
засолу та 
перемішування. 
Основні 
технологічні 
розрахунки. 
16.04.2020 

Принцип 
роботи машини 
для зняття 
шкурки із 
шпику. 
Презентація 

 

Надточій 
В.М. 

Технологічне 
обладнання 
харчових 
виробництв 

Обладнання для 
гігротермічної і 
теплової 
обробки 
тістових 
напівфабрикатів. 
17.04.2020 

Будова та 
принцип роботи 
тупикової печі з 
канальним 
нагрівом Г4-ХПЛ 
і електропечі П-
104. Розрахунок 

Будова та принцип 
роботи 
немеханізованої 
паро-олійної 
обсмажу вальної 
печі та 
механізованої 
обсмажу вальної 
печі М-8.  



продуктивності. 
17.04.2020 

Порівняльне есе 

Качан А.Д. Інноваційні 
технології 
зберігання 
сировини та 
харчових 
продуктів 

Сучасні 
тенденції у 
технології 
виробництва 
крупꞌяної 
продукції 
16.04.2020 

Вивчення 
асортименту та 
оцінка якості 
крулꞌяних 
концентратів 

16.04.2020 

Особливості 
технології 
макаронних 
виробів 
швидкого 
приготування 

Презентація 

Недашківський 
В.М. 

Безпека 
продуктів 

забою тварин 

Ветеринарно-
санітарні умови 
переробки 
тваринних 
жирів. 

16.04.2020 
 

Методи 
дослідження 

якості та безпеки 
тваринних жирів. 

16.04.2020 

Санітарно-гігієнічні 
вимоги до 

витоплювання 
кісткового жиру в 

установках 
безперервн 

ої дії (презентація) 

Чернюк С.В. Стандартизація 
продукції 
тваринництва 

- Тема 9. 
Стандартизація 
продукції 
птахівництва 

13.04.2020 (1 група) 
14.04.2020 (2-3 
група) 

Есе. Стандарти 
на худобу і 
птицю. 

Чернюк С.В.   Тема 10 
Визначення 
вгодованості 
коней для забою 

15.04.2020 (3 
група)  

Есе. Стандарти 
на худобу і 
птицю. 

Чернюк С.В. Технологія 
отримання та 
контроль 
якості 
сировини 
переробної 
промисловості 

- Тема 5. 
Молоко як 
сировина для 
виробництва 
молочних 
продуктів  
16.04.2020 (2 
група) 

Есе. Молоко як 
сировина. 

 ІІ тиждень  

Мерзлова 
Г.В. 

Технохімічний 
контроль 

виробництва 
харчових 
продуктів 

Технохімічний 

контроль 

свіжого м’яса. 

21.04.2020 

Визначення 

ступеня свіжості 

м’яса. 

Бактеріологічне 

дослідження 

м’яса.  

21.04.2020 

Есе та 
презентація 

 Біотехнологія 
харчових 
продуктів 

Ферментовані 
продукти 
рослинного 
походження. 
Одержання 
вільних від 
глютену 
харчових 
продуктів. 

Мікробіота 
безглютенових 

заквасок. 
Національні 
ферментовані 
продукти 
рослинного 
походження. 
23.04.2020 

Есе та 
презентація 



22.04.2020 
Надточій 
В.М. 

Технологічне 
обладнання 
переробних 
підприємств 

3 СП  
Обладнання для 
засолювання і 
теплової 
обробки м'яса 

20.04.2020 

  

Надточій 
В.М. 

Технологічне 
обладнання 
переробних 
підприємств 

 3 осн.+3 СП 

Будова та принцип 
роботи шприца для 
формування 
м’ясних продуктів. 
Основні параметри, 
їх розрахунки 

22.04.2020 

Технологічне 
обладнання для 
варіння та 
запікання м’ясних 
виробів. 
Презентація, відео 

Надточій 
В.М. 

Технологічне 
обладнання 
харчових 

виробництв 

Будова, схеми 
обігрівання та 
теплові режими 
сучасних 
хлібопекарських 
печей. 
23.04.2020 

Будова та 
принцип роботи 
немеханізованої 
паро-олійної 
обсмажу вальної 
печі та 
механізованої 
обсмажу вальної 
печі М-8. 
23.04.2020 

Барабанні 
солодовні для 
виробництва 
солоду. Закриті 
барабани. Барабан 
з плоским ситом. 
Презентація 

Надточій 
В.М. 

Контроль 
якості 
продукції 
тваринництва 

 Оцінка дефектів 
шкіряної 
сировини 

23.04.2020 

Визначення якості 
крові. 
Оцінювання якості 
оброблення 
субпродуктів 
Презентація 

Надточій 
В.М. 

Технологічне 
обладнання 
переробних 
підприємств 

 Обладнання для 
пастеризації, 
стерилізації, 
копчення. Основні 
технологічні 
розрахунки 

24.04.2020 

Будова та принцип 
роботи універсальної 
термокамери. 
Будова та принцип 
роботи автоматів та 
комплексів для 
формування ковбасних 
виробів. 
Презентація 

Качан А.Д. Інноваційні 
технології 
зберігання 
сировини та 
харчових 
продуктів 

Класифікація 
сучасних 
способів 
переробки 
овочів, плодів, 
ягід 

20.04.2020 

Органолептична 
оцінка 
плодоягідної 
сировини в умовах 
господарства 

20.04.2020 

Зберігання 
зернових мас без 
доступу повітря 

Презентація 

Недашківський 
В.М. 

Безпека 
продуктів 

забою тварин 

Причини 
псування м’яса 
та м’ясних 
продуктів. 
21.04.2020 

Методи 
визначення 

свіжості м’яса. 
Відбір середніх 

проб. 
Органолептична 
оцінка свіжості 

м’яса. 
21.04.2020 

Зміни у м'ясі у разі 
оброблення 
димом. 

Консервування 
м'яса високою 
температурою 

(презентація) 

Чернюк С.В. Стандартизація 
продукції 

Лекція 5. 
Світова система 

Тема 10.
 Визначен

Есе. Стандарти 
на худобу і 



тваринництва стандартизації 
та місце у ній 

України 

22.04.2020 

ня вгодованості 
коней для забою 

15.04.2020 (2 
група) 

16.04.2020 (1 
група) 

24.04.2020 (СП-3) 

птицю. 

Чернюк С.В. Технологія 
отримання та 
контроль 
якості 
сировини 
переробної 
промисловості 

Лекція 5.  
Олійно-жирова 
промисловість. 
Оцінка якості 
жирів. 
20.04.2020 

Тема 5. 
Молоко як 
сировина для 
виробництва 
молочних 
продуктів  
23.04.2020  
(1 та 3 групи) 

 

Есе. Молоко як 
сировина. 

Слюсаренко 
С.В. 

Добавки та 
інгредієнти в 
харчових 
продуктах 

Речовини, що 
регулюють 

консистенцію 
харчових 
продуктів. 

Стабілізатори. 
20.04.2020 

Застосування в 
якості харчових 

добавок 
гелеутворювачів: 

екстракти морських 
водоростей, 

альгінати, агар 

20.04.2020 

Есе 

 

Слюсаренко 
С.В. 

Харчова 
експертиза 

Контроль якості 
1-ї групи яєчної 
продукції 

(яйця курячі 
харчові). 

21.04.2020 

Класифікація яєць і 
вимоги до їх якості 
та безпечності. 
Відбір проб яєць 
згідно чинних 
нормативно-

правових актів. 
Вади яєць. 
21.04.2020 

Есе 

 

 



Кафедра технології виробництва молока і м’яса 
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ІІ тиждень 
Ластовська 

І.О. 
Технологія 
виробництва 
продукції 

кролівництва та 
звірівництва 

 

- Заняття 11. Біологічні 
особливості хижаків і 
гризунів 

Заняття 12. Породи, породні 
групи і кольорові форми 
звірів 

07.04.2020 (1 СП 1 гр) 

 

Ластовська 
І.О. 

Технологія 
виробництва 
продукції 

кролівництва та 
звірівництва 

 

- Заняття 11. Біологічні 
особливості хижаків і 
гризунів 

8.04.2020 (2СП 1 гр) 

Заняття 11. Біологічні 
особливості хижаків і 
гризунів 

Заняття 12. Породи, породні 
групи і кольорові форми 
звірів 

08.04.2020 (1СП 2 гр) 

 

 

Ластовська 
І.О. 

Технологія 
виробництва 
продукції 

кролівництва та 

 Заняття 12. Породи, породні 
групи і кольорові форми 
звірів 

09.04.2020 (СП 2 2 гр.) 

 



звірівництва 

 
 
Заняття 12. Породи, породні 
групи і кольорові форми 
звірів 

09.04.2020 (СП 2 1 гр) 

І тиждень 
Ластовська 

І.О. 
Технологія 
виробництва 
продукції 

кролівництва та 
звірівництва 

 

 Заняття 13. Бонітування 
хутрових звірів згідно 
чинної інструкції 
Заняття 14. Розробка 
технології утримання звірів. 
13.04.2020 (3 курс 1 гр.) 

 

Ластовська 
І.О. 

Технологія 
виробництва 
продукції 

кролівництва та 
звірівництва 

 

Лекція 7 Технологія 
утримання хутрових 
звірів. Основні корми та 
технологія годівлі 
хутрових звірів 

 15.04.2020 (3 курс та 1 
СП) 

  

Ластовська 
І.О. 

Технологія 
виробництва 
продукції 

кролівництва та 
звірівництва 

 

- Заняття 13. Бонітування 
хутрових звірів згідно 
чинної інструкції 
Заняття 14. Розробка 
технології утримання звірів 

16.04.2020 (3 курс 2 гр.) 

 

Ластовська 
І.О. 

Технологія 
виробництва 
продукції 

кролівництва та 
звірівництва 

Лекція 7. Технологія 
утримання хутрових 
звірів. Основні корми та 
технологія годівлі 
хутрових звірів 

Заняття 13. Бонітування 
хутрових звірів згідно 
чинної інструкції 
17.04.2020 (2 СП 2 гр) 

 



 17.04.2020 ( 2 СП) 

  ІІ тиждень   
Ластовська 

І.О. 
Технологія 
виробництва 
продукції 

кролівництва та 
звірівництва 

 

- Заняття 13 Бонітування 
хутрових звірів згідно чинної 
інструкції 
Заняття 14 Розробка 
технології утримання звірів 

21.04.2020 (1 СП 1 гр) 

 

Ластовська 
І.О. 

Технологія 
виробництва 
продукції 

кролівництва та 
звірівництва 

 

- Заняття 13. Бонітування 
хутрових звірів згідно чинної 
інструкції 
22.04.2020 (2СП 1 гр) 

Заняття 13. Бонітування 
хутрових звірів згідно чинної 
інструкції 
Заняття 14. Розробка 
технології утримання звірів 

22.04.2020 (1СП 2 гр) 

 

 

Ластовська 
І.О. 

Технологія 
виробництва 
продукції 

кролівництва та 
звірівництва 

 

 Заняття 14. Розробка 
технології утримання звірів 

23.04.2020 (СП 2 2 гр.) 
 
Заняття 14. Розробка 
технології утримання звірів 

 23.04.2020 (СП 2 1 гр) 

 

ІІ тиждень 



Пірова Л.В. Технологія 
виробництва 
продукції ДРХ 

Технологія доїння овець і кіз 

06.04.20 
М’ясна продуктивність 
овець і кіз її облік та оцінка. 
Облік і оцінка молочної 
продуктивності овець і кіз 

8.04.20 

 

І тиждень 

Пірова Л.В. Технологія 
виробництва 
продукції ДРХ 

Племінна робота у вівчарстві і 
козівництві 
 

13.04.20 

М’ясна продуктивність 
овець і кіз її облік та 
оцінка. 
Облік і оцінка молочної 
продуктивності овець і 
кіз 

16.04.20 

 

ІІ тиждень 

Пірова Л.В. Технологія 
виробництва 
продукції ДРХ 

Бонітування овець і кіз. 
 

20.04.20 

Ідентифікація і 
племінний облік у 
вівчарстві і козівництві 

22.04.20. 

 

     
І тиждень 

Борщ О.В. Організація та 
управління 

технологічними 
процесами на 
сучасних 

тваринницьких 
фермах 

Магістри І року 

Методи і принципи організації 
й управління сучасними 

фермами 

13.04.2020 

  

Борщ О.В. Організація та 
управління 

технологічними 
процесами на 
сучасних 

тваринницьких 

 Методи і принципи 
організації й управління 
сучасними фермами 

14.04.2020 

 



фермах 

Магістри І року 

Технологи 

Борщ О.В. Організація та 
управління 

технологічними 
процесами на 
сучасних 

тваринницьких 
фермах 

Магістри І року 

Птахівництво 

 Методи і принципи 
організації й управління 
сучасними фермами 

15.04.2020 

 

Борщ О.В. Технологія 
виробництва 
молока і 
яловичини 

4 курс 

Організація відпочинку і 
моціону корів на фермах 

17.04.2020 

  

Борщ О.В. Технологія 
виробництва 
молока і 
яловичини 

4 курс 3 група 

 Розробити схему 
розміщення і групування 
корів на фермі відповідно 
до їх продуктивності і 
фізіологічного стану 

13.04.2020 

 

Борщ О.О. Технологія 
виробництва 
молока і 
яловичини 

3СП 

 Розробити схему 
розміщення і групування 
корів на фермі відповідно 
до їх продуктивності і 
фізіологічного стану 

13.04.2020 

 

Борщ О.О. Технологія 
виробництва 
молока і 
яловичини 

3СП 

 Розрахувати річну та 
добову потребу в кормах, 

виходячи з планової 
молочної продуктивності 

корів 

 



15.04.2020 
Борщ О.О. Організація та 

управління 
виробництвом 
яловичини на 
сучасних 
фермах 

Магістри І року 

Технологи 

Методологічні основи 
організації технологічного 
процесу виробництва 
яловичини та управління ним у 
м’ясному скотарстві 

16.04.2020 
 

Раціоналізація 
виробництва яловичини у 

багатогалузевих 
(громадських) і 

фермерських (селянських) 
господарствах 

16.04.2020 

ІНДЗ 
«Особливості 
«великого» і 

«малого» 
виробництва 
продукції 

тваринництва» 

ІІ тиждень 

Борщ О.В. Організація та 
управління 

технологічними 
процесами на 
сучасних 

тваринницьких 
фермах 

Магістри І року 

Розведення 

 Методи і принципи 
організації й управління 
сучасними фермами 

06.04.2020 

 

Борщ О.В. Організація та 
управління 

технологічними 
процесами на 
сучасних 

тваринницьких 
фермах 

Магістри І року 

Птахівництво 

 Методи і принципи 
організації й управління 
сучасними фермами 

07.04.2020 

 

Борщ О.В. Організація та 
управління 

технологічними 
процесами на 
сучасних 

тваринницьких 

 Методи і принципи 
організації й управління 
сучасними фермами 

08.04.2020 
і 09.04.2020 

 



фермах 
Магістри І року 

Годівля 

Борщ О.В. Організація та 
управління 

технологічними 
процесами на 
сучасних 

тваринницьких 
фермах 

Магістри І року 

Розведення 

 Управління годівлею, 
утриманням, відтворенням 

та формуванням 
високопродуктивних стад 

20.04.2020 

 

Борщ О.В. Організація та 
управління 

технологічними 
процесами на 
сучасних 

тваринницьких 
фермах 

Магістри І року 

Птахівництво 

 Управління годівлею, 
утриманням, відтворенням 

та формуванням 
високопродуктивних стад 

21.04.2020 

 

Борщ О.В. Організація та 
управління 

технологічними 
процесами на 
сучасних 

тваринницьких 
фермах 

Магістри І року 

Годівля 

 Управління годівлею, 
утриманням, відтворенням 

та формуванням 
високопродуктивних стад 

22.04.2020 
і 23.04.2020 

 

Борщ О.В. Технологія 
виробництва 
молока і 
яловичини 

Зоотехнічні аспекти 
машинного доїння корів на 
фермах і комплексах 

10.04.2020 

  



4 курс 

Борщ О.В. Технологія 
виробництва 
молока і 
яловичини 

4 курс 

Ескізне робоче та 
поопераційне моделювання 

процесів у скотарстві 
24.04.2020 

  

Борщ О.В. Технологія 
виробництва 
молока і 
яловичини 

4 курс 

1 група 

 Розробити схему 
розміщення і групування 

корів на фермі відповідно до 
їх продуктивності і 
фізіологічного стану 

06.04.2020 

 

Борщ О.В. Технологія 
виробництва 
молока і 
яловичини 

4 курс 

1 група 

 Розрахувати річну та добову 
потребу в кормах, виходячи 

з планової молочної 
продуктивності корів 

20.04.2020 

 

Борщ О.В. Технологія 
виробництва 
молока і 
яловичини 

4 курс 

2 група 

 Розробити схему 
розміщення і групування 

корів на фермі відповідно до 
їх продуктивності і 
фізіологічного стану 

08.04.2020 

 

Борщ О.В. Технологія 
виробництва 
молока і 
яловичини 

4 курс 

2 група 

 Розрахувати річну та добову 
потребу в кормах, виходячи 

з планової молочної 
продуктивності корів 

22.04.2020 

 



Борщ О.О. Технологія 
виробництва 
молока і 
яловичини 

3СП 

Зоотехнічні аспекти 
машинного доїння корів на 
фермах і комплексах 

09.04.2020 

  

Борщ О.О. Технологія 
виробництва 
молока і 
яловичини 

3СП 

Організація відпочинку і 
моціону корів на фермах 

23.04.2020 

  

Луценко 
Марія 
Михайлівна 

Інноваційні 
технології 
виробництва 
молока і 
яловичини 

Фізіологічні основи 
машинного доїння корів. Типи 
доїльних установок і апаратів 
6.04.2020 

  

  Отримання молока високого 
класу. 15.04.2020 

  

Король 
Алла 
Петрівна 

Інноваційні 
технології 
виробництва 
молока і 
яловичини 

 Ознайомлення з стадом 
молочних порід, які в даний 
час використовуються на 
сучасних фермах. 6.04.2020. 

 

   Методика і практика 
формування молочного 
стада на  500 корів (Рух 
поголів'я). 2. Визначення 
структури стада молочних 
ферм на 500 і 1000 корів. 

 



15.04.2020. 

   Провести розрахунок 
потреби в кормах та 
посівних площах для ферм 
на 500  та 1000 корів. 
20.04.2020. 

 

IІ тиждень 

Ліскович В.А. Органічне 
тваринництво 

1 СП 

Екологічно чисті 
технології отримання 
органічної свинини. 

06.04.2020 

Енергетична оцінка продукції 
галузей рослинництва і 
тваринництва. Порівняти 
поживність і біологічну 
цінність органічних і 
неорганічних продуктів. 
10.04.2020 

 

Ліскович В.А. Управління 
інноваційними 
проектами 

магістри 2 Н 

Основні форми організації 
структури проектів/ 
9.04.2020 

Інвестування і бізнес-
планування інноваційних 

проектів.9.04.2020 

 

І тиждень 

Ліскович В.А. Органічне 
тваринництво 

1 СП 

Екологічно чисті 
технології отримання 
органічної продукції 
птахівництва. 

15.04. 2020 

Енергетична оцінка 
продукції галузей 
рослинництва і 
тваринництва. 
Порівняти поживність і 
біологічну цінність 
органічних і 

 



неорганічних продуктів. 
14.04.2020 

Ліскович В.А. Управління 
інноваційними 
проектами 

магістри 2 Н 

Методичні основи 
планування і контролю 
інноваційного 
проекту.14.04.2020 

Управління ризиками 
інноваційних проектів. 
14.04.2020 

 

IІ тиждень 

Ліскович В.А. Органічне 
тваринництво 

1 СП 

Технології органічного 
виробництва у галузі 

кролівництва. 
20.04. 2020 

Вимоги до ведення 
органічного 

тваринництва (ВРХ) 

24.04.2020 

 

Ліскович В.А. Управління 
інноваційними 
проектами 

магістри 2 Н 

Управління якістю 
інноваційного проекту. 

23.04. .2020 

Методи контролю 
ризиків інноваційних 

проектів. 
23.04. 2020 

 

І тиждень 

Косіор  ЛТ Моделювання 
технологічних 
процесів 
тваринництва 

Загальна характеристика 
технологічних процесів на 
тваринницьких підприємствах      
13.04.20 

  

Косіор  ЛТ Основи 
тваринництва 

Породи 
сільськогосподарських 
тварин  14.04.20 

  

ІІ тиждень 

Косіор  ЛТ Моделювання 
технологічних 
процесів 
тваринництва 

 Завдання 3. Визначення 
потреби в кормах і 
поживних речовинах  
6.04.20. 

 

Косіор  ЛТ Моделювання  Завдання 4.  



технологічних 
процесів 
тваринництва 

Моделювання надоїв 
корів-первісток   8.04.20. 

Косіор  ЛТ Моделювання 
технологічних 
процесів 
тваринництва 

 Завдання 5-6. 
Економічна оцінка 
різних моделей 
вирощування ремонтних 
телиць і отримання 
корів-первісток 20.04.20, 
22.04.20 

 

Косіор  ЛТ Основи 
тваринництва 

 Завдання 1. Опанувати 
принципи класифікації 
порід 
сільськогосподарських 
тварин і скласти схему 
класифікації тварин за 
напрямком 
продуктивності  6.04.20  

 

Косіор  ЛТ Основи 
тваринництва 

 Завдання 2. Дати 
порівняльну 
характеристику 
основних порід кожного 
виду с.-г. тварин 9.04.20 

 

Косіор  ЛТ Основи 
тваринництва 

 Вивчити способи 
мічення й ідентифікації 
худоби і вимоги до  
присвоєння кличок 
племінним тваринам 
20.04.20 

 

Косіор  ЛТ Основи  Корми та їх  



тваринництва класифікація. Завдання 
1. Скласти схему 
класифікації кормів і 
вказати по декілька 
основних видів кормів у 
кожній групі. 23.04.20. 

І тиждень 

Безпалий І.Ф. Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва 

Хвороби та шкідники 
бджіл 

06.04.2020 

 ІНДЗ 

Безпалий І.Ф. Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва 

Методи утримання 
бджолосімей 

09.04.2020 

 ІНДЗ 

ІІ тиждень 

Безпалий І.Ф. Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

Хвороби та шкідники 
бджіл 

15.04.2020 

 ІНДЗ 

І тиждень 

Безпалий І.Ф. Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

Одержання екологічно 
чистої продукції 
бджільництва 

20.03.2020 

 ІНДЗ 

Безпалий І.Ф. Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

Підготовка бджіл до 
зимівлі і її проведення 

Кормова база 
бджільництва і 
запилювальна 

 ІНДЗ 



діяльність бджіл 

23.03.2020 
І тиждень  

Король А.П. Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

 Кормова база бджільництва 
і характеристика основних 

медоносів. Календар 
цвітіння медоносів, 

кормовий баланс пасіки та 
запилення бджолами 
сільськогосподарських 

культур 

06.04.2020 
сп 

ІНДЗ  

Король А.П. Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

 Кормова база 
бджільництва і 
характеристика 

основних медоносів. 
Календар цвітіння 

медоносів, кормовий 
баланс пасіки та 

запилення бджолами 
сільськогосподарських 

культур 

07.04.2020 
сп 

ІНДЗ 

Король А.П. Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

 Хвороби бджіл і 
заходи боротьби з 
ними, шкідники і 
вороги бджіл 

09.04.2020 

ІНДЗ 



сп 

Король А.П. Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

 Хвороби бджіл і 
заходи боротьби з 
ними, шкідники і 
вороги бджіл 

10.04.2020 
сп 

ІНДЗ 

ІІ тиждень  
Король А.П. Технологія 

виробництва 
продукції 

бджільництва  

 Кормова база бджільництва 
і характеристика основних 

медоносів. Календар 
цвітіння медоносів, 

кормовий баланс пасіки та 
запилення бджолами 
сільськогосподарських 

культур 

13.04.2020 

ІНДЗ  

Король А.П. Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

 Кормова база 
бджільництва і 
характеристика 

основних медоносів. 
Календар цвітіння 

медоносів, кормовий 
баланс пасіки та 

запилення бджолами 
сільськогосподарських 

культур 

13.04.2020 

ІНДЗ 

Король А.П. Технологія 
виробництва 

 Хвороби бджіл і 
заходи боротьби з 

ІНДЗ 



продукції 
бджільництва  

ними, шкідники і 
вороги бджіл 

15.04.2020 
Король А.П. Технологія 

виробництва 
продукції 

бджільництва  

 Хвороби бджіл і 
заходи боротьби з 
ними, шкідники і 
вороги бджіл 

16.04.2020 

ІНДЗ 

І тиждень  
Король А.П. Технологія 

виробництва 
продукції 

бджільництва  

 Виробництво та 
первинна переробка 
основної продукції 

бджільництва 

20.04.2020 
сп 

ІНДЗ  

Король А.П. Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

 Виробництво та 
первинна переробка 
основної продукції 

бджільництва 

21.04.2020 
сп 

ІНДЗ 

Король А.П. Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

 Виробництво та 
первинна переробка 
додаткової продукції 

бджільництва 

23.04.2020 
сп 

ІНДЗ 

Король А.П. Технологія 
виробництва 
продукції 

 Виробництво та 
первинна переробка 
додаткової продукції 

ІНДЗ 



бджільництва  бджільництва 

24.04.2020 
сп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПІБ  
викладача 

Назва 
дисципліни 

Тема лекції,  
дата 

Тема практичного 
заняття, дата 

Інші форми 
самостійної роботи 
(ІНДЗ, есе тощо) 
Вказати 

              Кафедра гігієни тварин та основ санітарії 

ІІ тиждень 

Малина 

Василь 

Вікторович 

Профілактика 
хвороб тварин 

09.04.2020р. 

Тема 3.1. 
Основи 
загальної та 
спеціальної 
епізоотології. 

 

1 Гр. 07.04.20р.  

2 Гр. 06.04.20р. 

3 Гр. 10.04.20р. 

1 Гр. СП 06.04.20р.  

Профілактика 
інфекційних хвороб. 
Загально-
профілактичні 
заходи. План 
протиепізоотич-них 
заходів. 
Карантинування 
тварин 

Місце і порядок 
забою тварин. 

 

 

 

 

 

 

Малина 

Василь 

Вікторович 

Санітарно-
гігієнічні 
вимоги до 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва 

09.04.2020. 

Тема 3.1; 3.2 
Дезінфекція та 
дезінсекція, їх 
види. Техніка для 
проведення 
дезінфекції та 
дезінсекції. 

1 Гр. 10.04.20р.  

2 Гр. 07.04.20р. 

1 Гр. + 2 Гр. 

СП 10.04.20р.  

Санітарно-
гігієнічна оцінка 
грубих кормів та 
зернофуражу. 

Санітарно-
гігієнічна оцінка 
комбінова-них 
кормів. 

 

 

 

 

Федорченко 
М.М. 

Основи 
промислового 
будівництва 
та сантехніки 

 

 Системи 
опалення. 
07.04.2020 

 

 

Федорченко 
М.М. 

Проектування 
та 

будівництво 
підприємств з 
виробництва 
та переробки 
продукції 

тваринництва 

 
 

 Проектування та 
розрахунок 
потужності 
систем 

вентиляції. 
09.04.2020 

 

Федорченко 
М.М. 

Проектування 
підприємств з 
основами 
САПР 

 Правила роботи 
в AutoCAD. 
10.04.2020 

 

 



 
Бондаренко 

Л.В. 
Гігієна та 
добробут 
тварин 

Гігієна овець. 
06.04.2020 

  

Бондаренко 
Л.В. 

Гігієна та 
добробут 
тварин 

 Методики 
визначення 

вмісту аміаку в 
повітрі 

тваринницьких 
приміщень. 
07.04.2020 

 

 

Бондаренко 
Л.В. 

Проектування 
та 

будівництво 
підприємств з 
виробництва 
та переробки 
продукції 

тваринництва 

Проектування 
та будівництво 
птахівничих 
підприємств. 
08.04.2020 

  

Бондаренко 
Л.В. 

Проектування 
та 

будівництво 
підприємств з 
виробництва 
та переробки 
продукції 

тваринництва 

 Розрахунок 
теплового 
балансу 

тваринницьких 
приміщень. 
10.04.2020 

 

Бондаренко 
Л.В. 

Основи 
промислового 
будівництва 
та сантехніки 

Методи та 
схеми очищення 
стічних вод. 
07.04.2020 

 

  

Балацький 
Ю.О. 

Санітарія та 
гігієна в 
рибництві 

Проведення 
санітарно-
гігієнічних 
заходів в 
ставках 

07.04.2020 

Проведення 
санітарно-

гігієнічнного 
контролю води.  

07.04.2020 

 

Балацький 
Ю.О. 

Ветеринарна 
санітарія 

 Властивості 
води. 
09.04.2020 

 

Балацький 
Ю.О. 

Етологія та 
благополуччя 

тварин 

 Суспільна 
поведінка 
тварин. 

10.04.2020 
 
 

 

І тиждень 

Малина Профілактика 
хвороб тварин 

17.04.2020р. 1 Гр. 13.04.20р.  Патолого-
анатомічні 



Василь 

Вікторович 

Тема 3.2. 

Поняття про 
неблагополуч-ні 
пункти та 
епізоотичні 
вогнища. 
Охорона 
господарств від 
занесення 
збудників 
хвороб. 

2 Гр. 15.04.20р. 

3 Гр. 16.04.20р. 

1 Гр. СП 
15.04.20р.  

Імунітет та його 
види. Вакцини, 
сироватки. 
Біогенні 
стимулятори. 

Демонстрація 
препаратів, 
інструментів. 

зміни при 
інфекцій-них 
хворобах. 

Малина 

Василь 

Вікторович 

Санітарно-
гігієнічні 
вимоги до 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва 

14.04.2020. 

Тема 3.3. 
Дератизація. 
Способи 
проведення 
дератизації. 

 

1 Гр. 14.04.20р.  

2 Гр. 17.04.20р. 

1 Гр. + 2 Гр. 

СП 17.04.20р.  

Санітарно-
гігієнічна оцінка 
соковитих 
кормів. 

 

Санітарно-
гігієнічна 
оцінка 
борошнис-тих 
кормів. 

Федорченко 
М.М. 

Основи 
промислового 
будівництва 
та сантехніки 

 

 Лакофарбові 
матеріали і 
суміші. 

13.04.2020 
 

 

Федорченко 
М.М. 

Проектування 
підприємств з 
основами 
САПР 

 Площинне 
проектування в 

AutoCAD. 
14.04.2020 

 

Федорченко 
М.М. 

Основи 
промислового 
будівництва 
та сантехніки 

 

 Герметики, клеї, 
мастики. 

14.04.2020 
 

 

Федорченко 
М.М. 

Проектування 
та 

будівництво 
підприємств з 
виробництва 
та переробки 
продукції 

тваринництва 

 Розрахунок 
годинного 
об’єму 

вентиляції за 
вологістю 
повітря. 

17.04.2020 

 



 
Бондаренко 

Л.В. 
Проектування 

та 
будівництво 
підприємств з 
виробництва 
та переробки 
продукції 

тваринництва 

 Розрахунок 
природної та 

штучної 
освітленості 

тваринницьких 
приміщень. 
13.04.2020 

 

Бондаренко 
Л.В. 

Гігієна та 
добробут 
тварин 

Гігієна та 
ветеринарно-
санітарні 
вимоги у 
хутровому 
звірництві. 
13.04.2020 

  

Бондаренко 
Л.В. 

Гігієна та 
добробут 
тварин 

 Методики 
визначення 

вмісту 
сірководню у 

повітрі 
тваринницьких 
приміщень. 
14.04.2020  

 

Бондаренко 
Л.В. 

Проектування 
та 

будівництво 
підприємств з 
виробництва 
та переробки 
продукції 

тваринництва 

 

Проектування 
та будівництво 
вівчарських і 
козівничих 
підприємств. 
16.04.2020 

  

Бондаренко 
Л.В. 

Проектування 
підприємств з 
основами 
САПР 

 

Система 
комп’ютерного 
моделювання 
середнього 
класу Solid 

Works 

14.04.2020 
 

  

Балацький 
Ю.О. 

Санітарія та 
гігієна в 
рибництві 

Правила відбору 
патологічних 
матеріалів, та 
проведення 

токсикологічних 
досліджень 
біологічного 

матеріалу, води 
та грунту. 
15.04.2020 

 

  

Балацький Ветеринарна Санітарно- Дослідження  



Ю.О. санітарія гігієнічний 
контроль якості 
питної води  
15.04.2020 

мікробної та 
бактеріологічної 
забрудненості 

води  
15.04.2020 

Балацький 

Ю.О. 

Санітарія та 

гігієна в 

рибництві 

 Дезинфекція 

рибоводних 

ставків. 

16.04.2020 

 

Балацький 

Ю.О. 

 
 
 
 

Етологія та 

благополуччя 

тварин 

Організація 

співтовариств. 

Приклади 

організованих 

співтовариств. 

16.04.2020 

Розвиток 

поведінки особи. 

Суспільна 

поведінк. 

16.04.2020 

 
 

ІІ тиждень 
Малина 

Василь 

Вікторович 

Профілактика 
хвороб тварин 

22.04.20р. 

Тема 3.3. 

Профілактика 

інфекційних 
хвороб, 
спільних для 
усіх або деяких  

видів тварин. 

1 Гр. 20.04.20р.  

2 Гр. 22.04.20р. 

3 Гр. 23.04.20р. 

1 Гр. СП 
22.04.20р.  

Специфічні засоби 
діагностики, 
профілактики та 
лікування 
інфекційних хвороб. 
Поняття про 
алергію. Алергічні 
методи діагностики 
туберкульозу, 
бруцельозу та сапу. 

 

Способи 
знезаражу-
вання трупів, 
гною та сечі. 

 

Малина 

Василь 

Вікторович 

Санітарно-
гігієнічні 
вимоги до 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва 

23.04.2020. Тема 
3.4. Санітарно-
гігієнічні 
вимоги до 
кормів і годівлі 
тварин. 

1 Гр. 24.04.20р.  

2 Гр. 21.04.20р. 

1 Гр. + 2 Гр. 

СП 24.04.20р.  

Визначення 
ураження кормів 
грибковою 
мікрофлорою. 

Санітарно-
гігієнічна оцінка 
білкових добавок 
тваринного і 
рослинно-го 
походження 

Федорченко 

М.М. 

Основи 

промислового 

 Приготування, 

транспортування, 

 



будівництва 

та сантехніки 

 

укладання й 

ущільнення 

бетонної суміші. 

21.04.2020 

 
Федорченко 

М.М. 
Проектування 

та 
будівництво 
підприємств з 
виробництва 
та переробки 
продукції 

тваринництва 

 
 

 Розрахунок 
теплового 
балансу 

тваринницьких 
приміщень. 
23.04.2020 

 

 

Федорченко 
М.М. 

Проектування 
підприємств з 
основами 
САПР 

 

 Оформлення 
конструкторської 
документації.  

24.04.2020 

 

Бондаренко 
Л.В. 

Гігієна та 
добробут 
тварин 

Гігієна бджіл. 
20.04.2020 

  

Бондаренко 
Л.В. 

Гігієна та 
добробут 
тварин 

 Ветеринарно-
санітарна та 
екологічна 

паспортизація 
молочно-

товарної ферми 
ННДЦ БНАУ. 

22.04.2020 
 

 

Бондаренко 
Л.В. 

Проектування 
та 

будівництво 
підприємств з 
виробництва 
та переробки 
продукції 

тваринництва 

Проектування 
та будівництво 
конярських 
підприємств. 
22.04.2020 

  

Бондаренко 
Л.В. 

Проектування 
та 

будівництво 
підприємств з 
виробництва 
та переробки 
продукції 

тваринництва 

 Розрахунок 
розмірів 

кормового двору. 
24.04.2020 

 

Бондаренко 
Л.В. 

Основи 
промислового 
будівництва 
та сантехніки 

Системи 
опалення 

промислових 
будівель. 

21.04.2020 

  



 
Балацький 

Ю.О. 
Санітарія та 
гігієна в 
рибництві 

Санітарно-
гігієнічні 
вимоги до 
обладнання 
21.04.2020 

Методи 
визначення 

забрудненості 
води. 21.04.2020 

 

Балацький 

Ю.О. 

Ветеринарна 

санітарія 

 Методи 

проведення 

дослідження 

грунту. 

23.04.2020 

 

Балацький 

Ю.О. 

Етологія та 

благополуччя 

тварин 

 Індивідуальні 

форми 

поведінки. 

24.04.2020 

 

 І тиждень  

Гришко 
В.А. 

Теплотехніка Ідеальні гази і 
газові суміші. 

(Ч2) Вивід 
основного 
рівняння 
кінетичної 
теорії газів. 

01.04.20 

Паливо і його 
спалювання 

01.04.20 

 

Самостійна 
робота. 

Теплопровідність 
тіл при наявності 

внутрішніх 
джерел тіла. 

Глосарій вивчити 
з 5 по 10 термін 

Гришко 
В.А. 

Процеси і 
апарати 

Гідравлічні 
машини 
02.04.20 

Моделювання 
процесів і 
апаратів. 
02.04.20 

Самостійна 
робота №1. 

Гришко 
В.А. 

Теплотехніка Реальні гази. (Ч1). 
Властивості та 
термодинамічні 
процеси водяної 
пари. 15.04.20 

Принцип роботи 
біогазової 
установки 
15.04.20 

 

Самостійна 
робота. Короткі 

відомості з 
гідродинаміки 

Глосарій вивчити 
з 10 по 15 термін 

Гришко 
В.А. 

Процеси і 
апарати 

Гідромеханічні 
процеси 

16.04.20 (Ч2) 

Дослідження 
режимів руху 
рідини 16.04.20 

Самостійна 
робота №3. 

Гришко 
В.А. 

Теплотехніка Реальні гази. (Ч2) 
Термодинамічні 
властивості 

вологого повітря. 

Вивчення будови 
та принципу 

роботи двигунів 
внутрішнього 

Самостійна робота. 
Диференціальні 

рівняння 
конвективного 



29.04.20 

 

згорання 29.04.20 теплообміну. 

Глосарій вивчити з 
15 по 20 термін 

Гришко 
В.А. 

Процеси і 
апарати 

Теплові процеси 
30.04.20 

Дослідження 
гідравлічіпх 

опорів 
трубопроводів 

30.04.20 

Самостійна 
робота №5. 

ІІ тиждень     

Гришко 
В.А. 

Процеси і 
апарати 

Гідромеханічні 
процеси 

07.04.20 (Ч1) 

Теорія 
подібності та 
метод аналізу 
розмірностей 

07.04.20 

Самостійна 
робота №2. 

Гришко 
В.А. 

Теплотехніка - Будова та 
принцип роботи 
компресора 

10.04.20 

Самостійна робота. 
Критеріальні 
рівняння для 
визначення 
коефіцієнтів 
теплообміну. 

Глосарій вивчити з 
20 по 25 термін 

Гришко 
В.А. 

Процеси і 
апарати 

Механічні 
процеси 
21.04.20  

Практичні 
розрахунки з 
гідравліки 
21.04.20 

Самостійна 
робота №4. 

Гришко 
В.А. 

Теплотехніка - Будова та принцип 
роботи вентилятора 

 

24.04.20 

Самостійна робота. 
Вимушений та 
вільний рухи 
теплоносія. 

Глосарій вивчити з 
25 по 30 термін 

 

 



Кафедра технології виробництва продукції птахівництва та 
свинарства 

ІІ тиждень (06.04-10.04.2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бількевич 
В.В. 

 

Економіка у 
тваринництві 

- Визначення  рівня 
спеціалізації і її 
ефективності. 
Методика визначення 
рівня і економічної 
ефективності 
спеціалізації, що 
склалася в  
тваринницьких 
галузях.(2 год). 
06.04.2020 

Оцінка ділових 
якостей 
керівників і 
технологів 
підприємств 
м’ясної та 
молочної  
промисловості 
(6 год) 

Логістика в-
ва 

- Об’єкти логістичного 
управління та 
логістичні операції. 
Виконати розрахункові 
завдання 

06.04.2020 

Опишіть схеми 
взаємодії потоків 
та критерії 
оптимального 
управління ними. 
Охарактеризуйте 
інтегровані 
логістичні потоки. 
 

І тиждень (13.04-17.04.2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бількевич 
В.В. 

 

Логістика в-
ва 

Логістичний 
менеджмент в 
системі 
загального 
менеджменту 
13.04.2020 

- Опишіть 
методику 
визначення 
потреби у 
матеріалах. Як 
здійснюється 
вибір 
оптимального 
постачальника. 
Опишіть, як ви 
розумієте процес 
розвитку 
постачальника. 

Економіка у 
тваринництві 

Економіка 
галузі 
вівчарства та 
козівництва в 
Україні та світі. 
Шляхи 
підвищення 
економічної 
ефективності 
вівчарства. (2 
год.-
продовження) 
15.04.2020 

 

Визначення  рівня 
спеціалізації і її 
ефективності. 
Методика визначення 
рівня і економічної 
ефективності 
спеціалізації, що 
склалася в 
тваринницьких 
галузях.(2год 
продовження) 
15.04.2020 
 

Патентування і 
ліцензування 
підприємницької 
діяльності та 
ресурсів 
підприємства 

(6 год) 

ІІ тиждень (20.04-24.04.2020) 

 
 

Логістика в-
ва 

- Логістичний підхід до 
управління 

Розкрийте 
сутність 
штовхаючої і 



 
 
 
 

Бількевич 
В.В. 

 

матеріальними 
потоками у сфері 
виробництва. Виконати 
розрахункові завдання 
20.04.2020 

тягнучої систем. 
У чому їх 
принципова 
відмінність. 

Економіка у 
тваринництві 

- Визначення 
ефективності 
сільськогосподарського 
виробництва. 
Методика визначення 
економічної 
ефективності  
сільськогосподарського 
виробництва і галузей 
тваринництва 
сільськогосподарських 
підприємств. 
Економіка виробництва 
продукції скотарства. 
Економічна 
ефективність 
виробництва молока. 
Економічна 
ефективність 
вирощування і 
відгодівлі молодняку 
великої рогатої худоби. 
Шляхи підвищення 
економічної 
ефективності 
скотарства.(2год) 
20.04.2020 

Джерела 
капітальних 
вкладень у 
підприємствах. 
Формування 
власного 
капіталу у 
підприємствах. 
(6 год) 

ІІ тиждень 

Соболєв О.І. Технологія 
виробництва 
продукції 

аквакультури 

Технологія 
вирощування 

товарної риби за 
трилітнім циклом  

09.04.2020 

Розрахунок потрібної 
кількості кормів для 

коропового 
господарства 

06.04.2020 

 

І тиждень 

Соболєв О.І. Технологія 
виробництва 
продукції 

аквакультури 

Інтенсивні форми 
ведення ставового 

рибництва 16.04.2020 

Рибо-качине 
господарство 

15.04.2020 

 

ІІ тиждень 

Соболєв О.І. Технологія 
виробництва 
продукції 

аквакультури 

Розведення живих 
кормів для риб. 
Годівля риб 
23.04.2020 

Перевезення ікри, 
личинок, молоді, 
плідників риб і 

товарної живої риби 

21.04.2020 

 

  ІІ тиждень   
Каркач П.М. Технологія 

виробництва 
продукції 

птахівництва 

Історія інкубації 
та фактори, що 

впливають на інкуб. 
якості яєць 

Відбір яєць для 
інкубації 07.04.2020 

 



7.04.2020 
І тиждень     
Каркач П.М. Технологія 

виробництва 
продукції 

птахівництва 

 Передінкубаційне 
зберігання яєць 

сільськогосподарської 
птиці 14.04.2020 

 

     
Каркач П.М. Технологія 

виробництва 
продукції 

птахівництва 

Особливості годівлі і 
нормування пожив-
них речовин  для 

сільськогосподарської 
птиці 

21.04.2020 

Інкубатори, їх 
експлуатація і 
додаткове 

устаткування 

21.04.2020 

 

  І тиждень   
Фесенко В.Ф. Технологія 

виробництва 
продукції 
свинарства 

Походження породи 
та породні  
типи свиней 

06. 04.2020 

Вивчення основних 
планових порід 
свиней в Україні. 

06. 04.2020 

 

   Структура стада і 
складання плану 
парування та 
опоросів. 
08. 04.2020 

 

1І тиждень     
Фесенко В.Ф. Технологія 

виробництва 
продукції 
свинарства 

 Розрахунок основних 

технологічних 

параметрів роботи 

свинарського 

комплексу із 

закінченим оборотом 

стада 13.04.2020 

 

І тиждень     
Фесенко В.Ф. Технологія 

виробництва 
продукції 
свинарства 

 Розрахунок основних 

технологічних 

параметрів роботи 

свинарського 
комплексу із 

закінченим оборотом 
стада 20.04.2020 

 

 



Кафедра генетики, розведення та селекції тварин 

ІІ тиждень 6-10.04.20 

Старостенко І.С Розведення 
та селекція 

риб 

Розведення форелі, 
осетрових, 
веслоноса та деяких 
нетрадиційних 
об’єктів рибництва 
України. 7.04.20 

_  

Буштрук М.В. Розведення с-
г тварин 

 
 

Методи 
збереження  
генофонду 
тварин 

 ПЦ с-г тварин та 
методи її 

визначення(4 год) 
7.04.20; 9.04.20; 

 
 
 
 
 

Оцінка ПЦ с-г  тварин за 
походженням  
   Оцінка ПЦ с-г  тварин за 

власним фенотипом  
6.04.20.; 9.04.20, 

Правові аспекти 
збереження генофонду 
тварин 
 ( 4 год) 7.04.20 

 

Клопенко Н.І. Розведення с-
г тварин 

1 СП 

Продуктивність с.-г. 
тварин 

(6 год) 

9.04.20 

Оцінка робочої 
продуктивності 
коней; 
Оцінка показників 
відтворної здатності 
тварин 

7.04.20; 8.04.20 

 

 Розведення с-
г тварин 

2 СП 

Підбір с.-г. тварин. 
Форми підбору 

(4 год) 
12.04.20 

Складання плану 
племінного підбору в 
стаді;  
Споріднений 
підбір(інбридинг) 
 12.04.20 
  

 

Бабенко О.І. Біотехнологія 
відтворення  
с-г тварин 

Теоретичні та 
практичні основи 

кріобіології 
генеративних клітин. 

Вивчення морфології 
яєчників с.-г. тварин. 
Будова різних типів 
фолікулів і ооцитів корів 
та свиней (гістологічні 
препарати) 

 

Ткаченко С.В. Генетика с-г 
тварин з 

біометрією 

   

І тиждень 

Старостенко І.С Розведення та 
селекція риб 

Система селекції 
риб. Основні 
напрями і цілі. 
16.04.20. 

Добір риб. 13.04.20 
Принципи і методи 
племінного підбору у 
рибництві. 14.04.20 

 

Буштрук М.В. Розведення с-г 
тварин 

 
 
 
 

Методи 
збереження  
генофонду 
тварин 

 

Відбір с-г тварин 
17.04.20 
 
 
 
 

Теоретико-
методологічні засади 
збереження генофонду 

Оцінка плідників с-г тварин 
за якістю потомста 14.04.20; 
16.04.20 
 
 
 
 
 
 
 

 



Профетика з 
основами  
біоетики та 
біобезпеки 

порід 

( 2 год)15.04.20 
 

 
16.04.20 

Клопенко Н.І. Розведення с-г 
тварин 

1 СП 

ПЦ с-г тварин та 
методи її 
визначення 

14.04.20 

Оцінка ПЦ с-г  тварин за 
походженням;  
Оцінка ПЦ с-г  тварин за 
власним фенотипом  
13.04.20.; 15.04.20, 

 

 

 Розведення с-г 
тварин 

2 СП 

- Використання 
гетерозису у 
тваринництві 
13.04.20; 17.04.20 

 

Бабенко О.І. Біотехнологія 
відтворення  с-г 

тварин 

- Опанування  методу 
трансплантації ембріонів 
у корів.  
Відбір корів-донорів за 
морфологічними 
ознаками статевої 
системи (ректальні 
дослідження матки та 
яєчників корів). 

 

Ткаченко С.В. Генетика с-г 
тварин з 

біометрією 

 

   

ІІ тиждень 20-24.04.20 

Старостенко І.С Розведення та 
селекція риб 

 
 
 

Організація 
селекційно-
племінної справи 
у рибництві. 
21.04.20 

 

-  

Буштрук М.В. Розведення с-г 
тварин 

 
 
 

Методи 
збереження  
генофонду 
тварин 

 
 

Відбір с-г тварин  
(4 год) 21.04.20 

23.04.20 
 
 
 
 
 
 

Оцінка плідників с-г 
тварин за якістю потомста 

20.04.20.; 23.04.20, 

 
Основні параметри 
генофондових 
мікропопуляції. 
 ( 4 год) 21.04.20 

 

Клопенко Н.І. Розведення с-г 
тварин 

1 СП 

ПЦ с-г тварин та 
методи її 
визначення 

23.04.20 

Визначення 
племінної цінності 
тварин за якістю 
потомства; 
Визначення 
племінної цінності 
кнурів та баранів за 
якістю потомства 

21.04.20; 22.04.20 

 

 Розведення с-г 
тварин 

Методи розведення 
с.-г. тварин 

Чистопородне 
розведення. Розведення 

 



2 СП (4 год) за лініям 

23.04.20; 24.04.20 
 

Бабенко О.І. Біотехнологія 
відтворення  с-

г тварин 

Використання в 
селекційних 

програмах методу 
трансплантації 

ембріонів (програма 
МОЕТ) 

Оцінювання фолікулів та 
жовтих тіл яєчників. 
Лабораторні методи 
відбору корів у донори. 
Методика проведення 
суперовуляції та 
вимивання ембріонів у 
корів. Способи підготовки 
донора до суперовуляції. 

 

Ткаченко С.В. Генетика с-г 
тварин з 

біометрією 

   

 

Кафедра технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин 

ПІБ  
викладача 

Назва дисципліни 
Тема лекції,  

дата 

Тема 
практичного 
заняття, дата 

Інші 
форми 

самостійно
ї роботи 

(ІНДЗ, есе 
тощо) 
вказати 

ІІ тиждень 

Бомко В.С. 
Годівля с.-г. тварин 

БТФ 2к 
Зернові корми 

07.04.  
    

Бомко В.С. 

Годівля 
високопродуктивни

х тварин 
БТФ магістри 

Ефективність 
годівлі 

ремонтних 
телиць за різними 
нормами.6.04 

Рецепт 
кормосумішки 
для годівлі 
холостих і 
поросних 

свиноматок. 7-
8-9.04 

ІНДЗ 

Бомко В.С. 

Технологія 
комбікормового 
виробництва  

БТФ маг (годівля) 

Технологія 
очищення 

сировини від 
органічних, 

мінеральних та 
металомагнітних 
домішок. 8.04. 

Розрахунки 
уведення меляси, 
карбаміду і жиру 
в комбікорми 

6.04. 

 

Бабенко С.П. 
Годівля с.-г. тварин  

2кСП 
 

Годівля 
ремонтного 
молодняку 

свиней 6-7.04 

ІНДЗ 

Бабенко С.П. 
Годівля с.-г. тварин 

1кСПН 
Годівля кнурів та 
свиноматок 8.04 

  

Бабенко С.П. 

Новітні методи 
досліджень у годівлі 

тварин 
БТФ маг (годівля) 

Сучасні методи 
постановки 
дослідів на 
тваринах та 
тематика 

досліджуваних 

  



питань.  
Проведення 
балансових 
дослідів на 
тваринах з 
вивчення 

перетравності 
кормів.7.04 

Сломчинський 
М.М. 

Годівля с.-г. тварин 
БТФ 2к1гр 

 

Характеристика 
соковитих 
кормів 6.04. 

Характеристика 
зернових 

кормів 10.04 

Робота з 
літературою та 

інтернет 
ресурсами 

Сломчинський 
М.М. 

Годівля риб 
Вб 3к 

 

Годівля 
коропових риб 

8,04 
Годівля 

осетрових риб 
9.04 

Робота з 
літературою та 

інтернет 
ресурсами 

Титарьова О.М. 
Годівля тварин 
ФВМ 1СП 

У студентів за графіком навчальна практика на 
інших кафедрах 

Титарьова О.М. 
Годівля тварин 

ФВМ 2СП 

Навчальна практика. Переглянути відео презентації 
в МУДЛ, виконати завдання та написати звіт згідно 

запропонованої форми 
9-10.04. 

Титарьова О.М. 
Годівля с.-г. тварин 

БТФ 2к2гр 
 

Характеристика 
грубих кормів 

10.04. 
 

ІНДЗ 

Титарьова О.М. 

Новітні методи 
досліджень у годівлі 

тварин 
БТФ маг (годівля) 

 

Розробка 
методів 

проведення 
балансового 
експерименту 
на жуйних 
тваринах. 
Розробка 

загальної схеми 
дослідів з 
вивчення 

обміну речовин 
у жуйних 

тварин 7.04. 

 

Кузьменко О.А. 
Годівля тварин 

ФВМ 2м 
 

Відгодівля 
молодняку ВРХ 

6-7-8-9-10.04 
ІНДЗ 

Чернявський 
О.О. 

Годівля с.-г. тварин  
1кСПН 

 

Годівля 
ремонтного 
молодняку 

великої рогатої 
худоби. 7.04  
Відгодівля 

молодняку ВРХ 

ІНДЗ 



10.04 
 

І тиждень 

Бомко В.С. 
Годівля с.-г. тварин 

БТФ 2к 
 Відходи переробки 

14.04 
    

Бомко В.С. 

Годівля 
високопродуктивних 

тварин 
БТФ магістри 

Корми для 
високопродуктивног
о поголів’я свиней. 

15.04 

Рецепт 
кормосумішки 
для годівлі 
лактуючої 

свиноматки. 13-
14-15-16.04 

ІНДЗ 

Бомко В.С. 

Технологія 
комбікормового 
виробництва 

БТФ маг (годівля) 

 

Розрахунки 
уведення 
меляси, 

карбаміду і 
жиру в 

комбікорми 
15.04 

 

Бабенко С.П. 
Годівля с.-г. тварин  

2кСП 
Годівля молодняку 

свиней 14.04 

Годівля 
ремонтного 
молодняку 

свиней 13,15.04 

ІНДЗ 

Бабенко С.П. 
Годівля с.-г. тварин 

1кСПН 

Годівля ремонтного 
молодняку свиней 

17.04  
  

Сломчинськи
й М.М. 

Годівля с.-г. тварин 
БТФ 2к1гр 

 

Характеристика 
відходів 
переробки 

15.04 

Робота з 
літературою 
та інтернет 
ресурсами 

Сломчинськи
й М.М. 

Годівля риб 
Вб 3к 

Годівля коропових та 
лососевих риб 15.04 

  

Титарьова 
О.М. 

Годівля тварин 
ФВМ 1СП 

У студентів за графіком навчальна практика на 
інших кафедрах 

Титарьова 
О.М. 

Годівля с.-г. тварин 
БТФ 2к2гр 

 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристика 
соковитих 

кормівт14.04 
Характеристика 

зернових 
кормів 17.04. 

ІНДЗ 

Титарьова 
О.М. 

Новітні методи 
досліджень у годівлі 

тварин 
БТФ маг (годівля) 

 

Розробка 
методів 

проведення 
балансового 
експерименту 

на 
моногастрични
х тваринах. 
Розробка 

загальної схеми 
дослідів з 
вивчення 

 



обміну речовин 
у 

моногастрични
х тварин 13.04. 

Кузьменко 
О.А. 

Годівля тварин 
ФВМ 2м 

Годівля свиней 
17.04. 

Годівля 
свиноматок 14-

15-16-17.04. 
ІНДЗ 

Чернявський 
О.О. 

Годівля с.-г. тварин 
1кСПН 

 
Годівля кнурів-

плідників. 
17.04. 

ІНДЗ 

ІІ тиждень 

Бомко В.С. 
Годівля с.-г. тварин 

БТФ 2к 
Кормові добавки 

21.04  
    

Бомко В.С. 

Годівля 
високопродуктивни

х тварин 
БТФ магістри 

Вихідний день 
20.04 

Рецепт 
кормосумішки 
для годівлі 
молодняку 

свиней. 21-22-
23.04 

 

Бомко В.С. 

Технологія 
комбікормового 
виробництва  

БТФ маг (годівля) 

Технологія 
теплової і 

вологотеплової 
обробки зерна та 
іншої сировини. 

Технологія 
подрібнення 
сировинних 
компонентів. 

22.04 

Вихідний день 
20.04.  

Бабенко С.П. 
Годівля с.-г. тварин  

2кСП 
 

Відгодівля 
свиней 21.04 

ІНДЗ 

Бабенко С.П. 
Годівля с.-г. тварин 

1кСПН 
Відгодівля 
свиней 22.04 

  

Бабенко С.П. 

Новітні методи 
досліджень у годівлі 

тварин 
БТФ маг (годівля) 

Біометрична 
обробка, аналіз та 

оцінка 
результатів 
дослідження. 

Економічна оцінка 
результатів 
дослідження. 

21.04. 

  

Сломчинський 
М.М. 

Годівля с.-г. тварин 
БТФ 2к1гр 

 
 
 

Характеристика 
відходів 

переробної 
промисловості 
20.04 та 24.04 

Робота з 
літературою та 

інтернет 
ресурсами 

Сломчинський 
М.М. 

Годівля риб 
Вб 3к 

 

Годівля 
лососевих риб 

22.04 
Годівля 

кефалевих риб 
23.04 

Робота з 
літературою та 

інтернет 
ресурсами 



Титарьова О.М. 
Годівля тварин 
ФВМ 1СП 

У студентів за графіком навчальна практика на 
інших кафедрах 

Титарьова О.М. 
Годівля с.-г. тварин 

БТФ 2к2гр 
 

Характеристика 
відходів 

переробної 
промисловості 

24.04. 

ІНДЗ 

Титарьова О.М. 

Новітні методи 
досліджень у годівлі 

тварин 
БТФ маг (годівля) 

 

Розробка 
методів 

проведення 
балансового 
експерименту 

на птиці. 
Розробка 

загальної схеми 
дослідів з 
вивчення 

обміну речовин 
у птиці21.04. 

 

Кузьменко О.А. 
Годівля тварин 

ФВМ 2м 
 

Відгодівля 
свиней 20-21-
22-23-24,04 

ІНДЗ 

Чернявський 
О.О. 

Годівля с.-г. тварин  
1кСПН 

 
Годівля 

свиноматок 21 
та 24.04. 

ІНДЗ 

 

Декан факультету ___________________  Мерзлов С.В. 

 

 


