
                 Організація дистанційного навчання в  
Білоцерківському НАУ  

на період карантину з 27.04.2020 до 08.05.2020 р. 
 
 
                        БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
ПІБ  

викладача 
Назва 

дисципліни 
Тема лекції,  

дата 
Тема 

практичного 
заняття, дата 

Інші форми 
самостійної 

роботи (ІНДЗ, 
есе тощо) 
вказати 

Кафедра безпечності та якості харчових продуктів, сировини і 
технологічних процесів 

ІІ тиждень 
Недашківський 

В.М. 
Безпека 
продуктів 

забою тварин 

Технологія 
переробки 
ендокринно-
ферментної та 
спеціальної 
сировини 

30.04.2020 

Технологія 
первинного 

оброблення крові: 
стабілізація, 

дефібринування, 
консервування крові 
та її компонентів. 

30.04.2020 

Санітарно-
гігієнічні вимоги 

до 
консервування і 
транспортування 
ендокринно-
ферментної 
сировини. 

(презентація) 

Надточій В.М. Технологічне 
обладнання 
переробних 
підприємств 

Технологічне 
обладнання для 
охолодження та 
зберігання 
харчових 
продуктів. 
Холодильні 
машини. Закриті 
холодильні 
камери. 
28.04.2020 

 Технологічне 
обладнання для 
сублімаційного 
висушування. 

Презентація 

Надточій В.М. Контроль 
якості 
продукції 
тваринництва 

Контроль якості 
яєць 

28.04.2020 

 Показники 
безпечності 
яєчних 
продуктів. 

Презентація 



Надточій В.М. Контроль 
якості 
продукції 
тваринництва 

 Органолептичне 
дослідження 
складових частин 
яйця. Санітарна 
оцінка яєць. 

30.04.2020 

Мікробіологічні 
показники 
яєчних 
продуктів. 

Презентація 

Надточій В.М. Технологічне 
обладнання 
переробних 
підприємств 

 3 СП  

Обладнання для 
пастеризації, 
стерилізації, 

копчення. 30.04.2020 

Будова та 
принцип 
роботи 
універсальної 
термокамери. 

Презентація 

 

Роль Н.В. 
Харчова хімія  

(ХТ 4) 

Вітаміни 

28.04.2020 

Методи визначення 
масової частки 
аскорбінової 
кислоти у харчових 
продуктах та 
сировині. 

30.04.2020 

 

 
Менеджмент 
якості (ХТ 
М2) 

Витрати на 
якість і їх 
класифікація 

27.04.2020 

Витрати на якість і 
їх класифікація 

27.04.2020 

 

Слюсаренко С.В. Добавки та 
інгредієнти в 
харчових 
продуктах 

Харчові 
добавки: 
загущувачі 
(Камеді – 
ексудати) 

(класифікація, 
застосування та 
характеристики). 

28.04.2020 

Призначення та 
характеристика 

харчових добавок: 
арабіногалактан, 

трагакант. 
28.04.2020 

Есе 
 

Слюсаренко С.В. Харчова 
експертиза 

Загальні вимоги 
до оцінки якості 

сировини, 
допоміжних 
матеріалів, що 
використовують

ся при 
виробництві 

яєчної продукції. 
 

29.04.2020 

Контроль якості 1-ї 
групи яєчної 
продукції (яйця 
курячі харчові); 
контроль якості 2-ї 
групи яєчної 
продукції (рідка - 
охолоджена та 
морожена ) 

29.04.2020 

Есе 
 



Мерзлова Г.В. Технохімічни
й контроль 
виробництва 
харчових 
продуктів 

Технохімічний 
контроль при 
виробництві 
м’ясних 
консервів. 
27.04.2020 

Контроль 
технологічного 

процесу 
виробництва 
консервів. 
29.04.2020 

Есе та 
презентація  

 Біотехнологія 
харчових 
продуктів 

Біотехнологія 
ферментованих 
м’ясних виробів. 

30.04.2020 

Види 
ферментованих 
мясних виробів. 

Мікробіота 
ферментованих 

мясних продуктів та 
її властивості. 

30.04.2020 

Есе та 
презентація 

Слюсаренко А.О. Безпека 
продовольчої 
сировини і 
харчових 
продуктів 

Харчові добавки 
30.04.2020 

Нормативне 
регулювання 
застосування 

харчових добавок 
28.04.2020 

Есе 

Чернюк С.В. Стандартизаці
я продукції 
тваринництва 

- Тема 11. 
Стандартизація 
продукції 
кролівництва 
27.04.2020 (1 група) 
28.04.2020 (2-3 
група) 

Есе. Поняття про 
м'ясо умовно 
придатне і 
непридатне. 
Вимоги до якості 
м’яса, дефекти 
м’яса. 

Чернюк С.В.   Тема 12. 
Стандартизація 
продукції 
бджільництва. 
Стандарт на 
бджолиний мед 
29.04.2020 (3 група) 

Есе. Вимоги до 
якості меду. 
Визначення 
натуральності та 
зрілості. 

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

- Тема 6. 
Технологія м’яса та 
контроль його 
якості 
30.04.2020 (2 група) 

Есе. Стан і 
перспективи 
розвитку ринку 
м’яса в Україні 

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

Основні аспекти 
технології 
зберігання та 
переробки 
технічних 
культур 

30.04.2020 

Визначення 
показників 
біологічної цінності 
сировини 
розрахунковим 
методом 

30.04.2020 

Класифікація та 
основні вимоги 
до зерносховищ 

Презентація 

   

 

 



   

 

 

І тиждень 
Недашківський 

В.М. 
Безпека 
продуктів 

забою тварин 

Санітарно-
гігієнічні вимоги 
до оброблення 
шкуро-хутрової 
сировини. 

5.05.2020 

 

Вимоги до 
технології 

первинної обробки 
шкур, щетини, 
волосу, рого-

копитної сировини, 
вовни, пір’я. 

5.05.2020 

Консервування 
шкур 
тузлукуванням 
(презентація) 

Надточій В.М. Технологічне 
обладнання 
переробних 
підприємств 

3 СП  

Технологічне 
обладнання для 
охолодження та 
зберігання харчових 
продуктів. 
Холодильні 
машини. Закриті 
холодильні камери. 
04.05.2020 

 Технологічне 
обладнання для 
сублімаційного 
висушування. 

Презентація 

Надточій В.М. Технологічне 
обладнання 
харчових 

виробництв 

Обладнання для 
проведення 
мікробіологічних 
процесів. 
Класифікація 
обладнання. 
Обладнання для 
виробництва 
солоду. Машинно-
апаратурна схема 
виробництва 
солоду. Обладнання 
для пророщування 
зерна. Обладнання 
для виробництва 
хлібопекарських 
дріжджів. 

07.04.2020 

Будова та принцип 
роботи 
пневматичної 
ящикової солодовні 

07.04.2020 

Обладнання для 
виробництва 
хлібного квасу. 
Бродильно-
купажний апарат 
для хлібного 
квасу. 

Презентація 

Надточій В.М. Контроль 
якості 
продукції 
тваринництва 

Контроль якості 
меду 

07.04.2020 

 Визначення 
фальсифікації меду. 
Методи визначення 
цукрового меду. 
Методи  визначення 
підігрівання меду: 
якісна реакція на 
діастазу. Методи 
визначення вмісту 
борошна і крохмалю 



в меді. Презентація 

Роль Н.В. 
Харчова хімія  

(ХТ 4) 

Харчові кислоти 

04.05.2020 

Методи визначення 
кислот в харчових 
продуктах. 

05.05.2020 

 

 
Менеджмент 
якості (ХТ 
М2) 

Управління 
якістю в 
сільському 
господарстві 

06.05.2020 

Управління якістю в 
сільському 
господарстві 

06.05.2020 

 

 
Менеджмент 
якості (БТФ 
М3н) 

Витрати на 
якість і їх 
класифікація 

08.05.2020 

Витрати на якість і 
їх класифікація 

08.05.2020 

 

Слюсаренко С.В. Добавки та 
інгредієнти в 
харчових 
продуктах 

Харчові 
емульгатори їх 

загальна 
характеристика, 
призначення. 
Класифікація 
модифікованих 

крохмалів. 
04.05.2020 

Характеристика, 
властивості та 
застосування 
ацетильованих 
крохмалів,  
декстринів. 
 04.05.2020 

Есе 
 

Слюсаренко С.В. Харчова 
експертиза 

Методи контролю 
харчових 
концентратів. 
Вимоги до оцінки 
якості сировини, 
яка 
використовується 
для виробництва 
продукції 1-ї 
групи (чай) та 2-ї 
групи (кава). 
05.05.2020 

Контроль якості 
харчових 
концентратів 1-ї 
групи (чай), 2-ї 
групи (кава) та 3-ї 
групи (какао-
порошок). 
 
 
05.05.2020 

Есе 
 

Мерзлова Г.В. Технохімічни
й контроль 
виробництва 
харчових 
продуктів 

Технохімічний 
контроль при 
виробництві 

варених ковбас. 
05.05.2020 

Мікробіота 
ковбасних виробів, 
види псування. 
Санітарно-

бактеріологічний 
контроль 
ковбасного 
виробництва. 

05.05.2020 

Есе  



 Біотехнологія 
харчових 
продуктів 

Технологічні 
аспекти 

отримання 
біологічно 
активних 

добавок. 06.05-
07.05.2020 

 

Біотехнологічні 
особливості 

отримання біологічно 
активних добавок.  

07.05.2020 

Есе та 
презентація 

Слюсаренко А.О.  Технологічні 
добавки 

07.05.2020 

Гігієнічна і 
генетична безпека 
харчових добавок 

07.05.2020 

Есе 

Чернюк С.В. Стандартизаці
я продукції 
тваринництва 

Лекція 6. 
Форми і методи 
оцінювання 

якості продукції 
Лекція 7 
Вітчизняні 
системи 

управління 
якістю продукції 

та шляхи їх 
удосконалення 

 06.05.2020 

Тема 12. 
Стандартизація 
продукції 
бджільництва. 
Стандарт на 
бджолиний мед 
05.05.2020 (2 група) 
06.05.2020 (1 група) 
08.05.2020 (СП-3) 

Есе. Вимоги до 
якості меду. 
Визначення 
натуральності та 
зрілості. 

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

Лекція 6.  
Технологія 
виробництва та 
контроль якості 
м’яса. 
04.05.2020 

Тема 6. 
Технологія м’яса та 
контроль його 
якості 
07.05.2020  
(1 та 3 групи) 
 

Есе. Стан і 
перспективи 
розвитку ринку 
м’яса в Україні 

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

Сучасні методи 
консервування 
плодоовочевої 
продукції 

04.05.2020 

Розрахунок виходу 
консервної 
продукції з 
різноманітних видів 
сировини 

04.05.2020 

Зберігання та 
транспортування 
хліба  

Презентація 

Кафедра харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва 

І тиждень 

Калініна Г.П. Технологія 
м’яса та 
м’ясних 
продуктів 

Технологія 
переробки птиці 

27.04.2020 

  



Калініна Г.П.  Оптимізація 
виробничих 

процесів та ЕРЗ 
технології 

Вибір вихідних 
даних для 
оптимізації 

технологічних 
процесів 

29.04.2020 

 

 

 

Планування та 
опрацювання 

багатофакторного 
експерименту 

29.04.2020 

 

ІІ тиждень 

Калініна Г.П. Технологія 
м’яса та 
м’ясних 
продуктів 

Технологія 
переробки 
супутньої та 
вторинної 
сировини 

6.05.2020 

  

І тиждень 

Федорук Н.М.  Технологія 
переробки 
продукції 
тваринництва 

Технологія 
переробки 
продукції 
конярства 
29.04.2020 

  

 

Федорук Н.М. 

 

Матеріалознавс
тво  

Біоматеріали 

29.04.2020 

  

Федорук Н.М. Матеріалознавс
тво 

Скло матеріали 

29.04.2020 

  

ІІ тиждень 

Федорук Н.М.  Матеріалознавс
тво 

 Гумові матеріали 

06.05.2020 

 

Федорук Н.М Матеріалознавс
тво 

 Відходи упаковки та 
довкілля 

06.05.2020 

 

Федорук Н.М Технологія 
переробки 
продукції 
тваринництва 

Технологія 
переробки 
бджільництва 

08.05.2020 

  

І тиждень 



Загоруй Л.П. Екотрофологія Способи 
оптимізації 
харчування 
населення 

28.04.2020 

  

Загоруй Л.П. Технологія 
м’яса і м’ясних 
продуктів 

 Оцінка якості 
напівфабрикатів 

30.04.2020 

Презентація 

Загоруй Л.П.  Технологія 
переробки 
продукції 

тваринництва 

 Технологія окремих 
видів ковбас та 
м’ясних хлібів 

28.04.2020 

 

ІІ тиждень 

Загоруй Л.П. Технологія 
м’яса і м’ясних 
продуктів 

 Оцінка якості 
напівфабрикатів 

04.05.2020 

Презентація 

Загоруй Л.П. Екотрофологія  Санітарно-
епідеміологічне 

значення їжі (робочий 
зошит, розділ 5, завд. 

5.1–5.3) 

05.05.2020 

ІНДЗ  

(презента-ції) 

Загоруй Л.П. Технологія 
переробки 
продукції 

тваринництва 

 Технологія окремих 
видів ковбас та 
м’ясних хлібів 

07.05.2020 

 

І тиждень 

Гребельник О.П. Технічна 
механіка і 
нарисна 
геометрія 

Підсумкові 
завдання 

27.04.2020 

Здача матеріалу 

30.04.2020 

 

Гребельник О.П. Технічна 
механіка 

 Пасові передачі 

27.04.2020 

29.04.2020 

 

Гребельник О.П. Інженернаграфі
ка 

Розрізи. 
(презентація) 

30.04.2020 

Проекційне 
креслення. Види 

(креслення) 

30.04.2020 

 

ІІ тиждень 



Гребельник О.П. Технічна 
механіка і 
нарисна 
геометрія 

Здача матеріалу 

4.05.2020 

Залік 

6.05..2020 

 

Гребельник О.П. Технічна 
механіка 

Передачі з 
гнучкими ланками 

(презентація) 

5.05.2020 

Ланцюгові передачі 

5.06.2020 

6.06.2020 

 

Гребельник О.П. Інженерна 
графіка 

 Проекційне 
креслення. Види 

7.05.2020 

 

 

 

 

І тиждень 

Наріжний С.А. ТОТХВ мікробіологічні 
процеси в 
харчових 
технологіях. 
біотехнології 
особливості 
мікробіологічних 
процесів та їх 
класифікація 
основи 
мікробіологічних 
виробництв 
27.04.2020 

вивчення впливу 
концентрації та 
тривалості збивання 
на піноутворювальну 
здатність піноутворювачів 
і на стабільність піни 
27.04.2020 

есе на тему: 

роль основних 
біотехнологічних 
процесів при 
виробництві 
харчових продуктів 

Наріжний С.А. ЗТХП технологія 
баночних 
консервів 
технологічна 
схема 
консервування. 

29.04.2020 

вивчення 
технологічних 

процесів 
 переробки плодів і 

овочів 
29.04.2020 

есе на тему: 

асортимент 
продукції та 
способи 

консервування 
 

ІІ тиждень 

Наріжний С.А. ТОТХВ хімічна безпека 
харчових 
продуктів 

природні хімічні 
небезпечні 

чинники харчових 
продуктів 
пестициди, 

нітрати та нітрити 
токсичні елементи 

4.05.2020 

вплив концентрації 
і складу білкових 
сумішей на їх 
в’ язкість після 

теплового 
оброблення 

6.05.2020 

есе на тему: 

токсичні 
забруднення 

антибіотиками, 
гормональними 
препаратами та 

іншими хімічними 
речовинами 



Наріжний С.А. ЗТХП технологія рибних 
виробів  
 технологічні лінії 
виробництва 
солених, в’ялених та 
копчених рибних 
виробів. 
технологічна 
схема 
виготовлення 
консервів. 

 6.05.2020 

технологія 
охолодженої, 
мороженої,  

копченої риби, 
рибних консервів та 

пресервів 
6.05.2020 

есе на тему: 

сировина для 
виробництва 

рибних виробів та 
асортимент 
продукції. 

 

Кафедра       ХІМІЯ 
 

ПІБ  

викладача 

Назва дисципліни Тема лекції,  

дата 

Тема практичного 
заняття, дата 

Інші форми 
самостійної 

роботи (ІНДЗ, 
есе тощо) 

вказати 

І тиждень 

Цехмістренко 
С.І. 

Біохімія у 
тваринництві 

(БТФ СП 1 
курс) 

 

Біохімія нирок та 
сечі 

29.04.2020 

Біохімія сечі. 
Методи визначення 
основних показників 
28.04.2020 (1 гр) 

30.04.2020 (2 гр) 

 

Цехмістренко 
С.І. 

Біохімія у 
тваринництві 

(БТФ 2 курс) 

 

Біохімія крові 

29.04.2020 

Біохімія крові. 
Методи визначення 
основних показників 
28.04.2020 (1 гр) 

30.04.2020 (2 гр) 

 

Цехмістренко 
О.С. 

Хімія 

ФВМ СПМ 

 Біохімія крові. 
Біохімія кісткової 
тканини 27.04.2020 
ФВМ СПМ 3 гр 

28.04.2020 ФВМ 
СПМ 1 гр 

Біохімія нервової 
тканини. Біохімія 
м’язової і сполучної 
тканини 27.04.2020 
ФВМ СПМ 1 гр 

30.04.2020 ФВМ 
СПМ 2 гр 

 



Поліщук В.М. Хімія (ФВМ 1 
курс) 

Приктика Практика  

Поліщук В.М. Хімія (ХТ 1 
курс) 

Пептиди. Білки. 
Загальна 
характеристика, 
фізичні та 
хімічні 

властивості. 

27.04.20. 

Амінокислоти. 
Загальна 
характеристика, 
хімічні властивості. 
Біологічне значення. 

27.04.20. 

 

Пономаренко 
Н.В. 

Гідрохімія 

(Вб 1 курс) 

Особливості 
хімічного складу 
підземних вод 

28.04 2020 

Визначення 
сульфатів і 
фосфатів у воді 

30.04 2020 

 

Пономаренко 
Н.В. 

Органічна 
хімія (БТФ 1 
курс) 

Будова білків 

29.04.2020 

Аміни і аміди 

30.04.2020 

 

Пономаренко 
Н.В. 

Хімія з 
основами 
біогеохімії 
(Ек) 

Макро- і 
мікроелементи у 
розвитку живих 
організмів 

28.04.2020 

Якісний аналіз 
модельного розчину, 
що містить біогенні 
елементи 

30.04.2020 

 

Поліщук С.А. Біохімія (ХТ 1 
курс) 

Гормони 

27.04.20. 

Модуль №1. 

30.04.20. 

 

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

 Модуль №1 

30.04.20. 

 

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

 Модуль №1. 

30.04.20. 

 

Поліщук С.А. Фізіологія і 
біохімія 

гідробіонтів  
(ВБ 2 курс) 

Біохімія та 
фізіологія 
гормонів 
гідробіонтів. 
28.04.20. 

Біохімія та 
фізіологія гормонів. 
Їх значення та 
використання у 
рибному 
господарстві 

29.04.20. 

 

ІІ тиждень 



Цехмістренко 
С.І. 

Біохімія у 
тваринництві 

(БТФ СП 1 
курс) 

Біохімія молока 
та 
молокопродуктів 

07.05.2020 

Біохімія молока та 
молокопродуктів 

04.05.2020 (1 гр) 

07.05.2020 (2 гр) 

 

Цехмістренко 
С.І. 

Біохімія у 
тваринництві 

(БТФ 2 курс) 

Біохімія нирок і 
сечі 

05.05.2020 

Біохімія нирок і 
сечі 

05.05.2020 (1 гр) 

06.05.2020 (2 гр) 

 

Цехмістренко 
О.С. 

Хімія ФВМ 
СПМ 

Гормони  

06.05.2020, 2 
пара 

Біохімія крові. 
Біохімія кісткової 
тканини 04.05.2020 
ФВМ СПМ 2 гр 

Біохімія печінки. 
Біохімія нирок і сечі 
05.05.2020 ФВМ СПМ 
1 гр 

06.05.2020 ФВМ СПМ 
2 гр 

08.05.2020 ФВМ СПМ 
3 гр 

 

Поліщук В.М. Хімія (ФВМ 1 
курс) 

Практика Практика  

Поліщук В.М. Хімія (ХТ 1 
курс) 

Моносахариди. 
Загальна 
характеристика, 
фізичні та 
хімічні 
властивості. 

05.05.20. 

Пептиди. Загальна 
характеристика, 
хімічні властивості. 
Біологічне значення. 
Прості та складні 
білки. Якісні реакції 
на білки. 

06.05.20. 

Моносахариди. 
Загальна 
характеристика, 
хімічні властивості. 
Біологічне значення. 

08.05.20. 

 

Пономаренко 
Н.В. 

Гідрохімія 

(Вб 1 курс) 

Гідрохімія морів 
і океанів 

08.05.2020 

Визначення 
окиснюваності води 

05.05.2020 

Модуль  08.05.2020 

 

Пономаренко 
Н.В. 

Органічна 
хімія (БТФ 1 

Властивості 
білків 

Амінокислоти і 
білки 

 



курс) 07.05.2020 07.05.2020 

Пономаренко 
Н.В. 

Хімія з 
основами 
біогеохімії 
(Ек) 

 Біогеохімічні 
показники повітря 

05.05.2020 

 

Поліщук С.А. Біохімія (ХТ 1 
курс) 

Біологічне 
окиснення. 
Біохімія нервової 
тканини 

05.05.20. 

Біохімія нервової 
тканини. Біохімія 
м’язової і сполучної 
тканини. Біохімія 
крові. 

08.05.20. 

 

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

Хімічний склад 
м’яса. Біохімія 
м’язової 
тканини. Білки 
м’язової тканини 

04.05.20. 

Відбір проб м'яса та 
м’ясопродуктів. 
Підготовка проб для 
аналізу. Дослідження 
хімічного складу 
м’яса. Виявлення у 
м’язовому екстракті 
молочної кислоти, 
креатиніну та 
глікогену. Якісна 
реакція на креатинін, 
лактат, глікоген, 
карнозин (β-
аланілгістидину), 
білок, циклічні 
амінокислоти. 

06., 07.05.20. 

 

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

Хімічний склад 
м’яса. Біохімія 
м’язової 
тканини. Білки 
м’язової тканини 

04.05.20. 

бір проб м'яса та 
м’ясопродуктів. 
Підготовка проб для 
аналізу. Дослідження 
хімічного складу 
м’яса. Виявлення у 
м’язовому екстракті 
молочної кислоти, 
креатиніну та 
глікогену. Якісна 
реакція на креатинін, 
лактат, глікоген, 
карнозин (β-
аланілгістидину), 
білок, циклічні 
амінокислоти. 

06., 07.05.20. 

 

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

 Значення та 
використання  
гормонів у рибному 
господарстві. 

07.05.20. 

 

 
 
 



Кафедра генетики, розведення та селекції тварин 
І тиждень (27.04-30.04.20) 

Старостенко 
І.С 

Розведення та 
селекція риб 

30.04.20. 27.04.20 Застосування 
схрещування у рибництві. 
Застосування інбридингу і 
результати його 
використання 

28.04.20 Планування робіт зі 
штучного розведення 
коропа,  рослиноїдних риб. 

 

Буштрук М.В. Розведення с-г 
тварин 

 

 

Методи 
збереження 
генофонду 
тварин 

Профетика з 
основами  
біоетики та 
біобезпеки 

1.05.20Збереження і 
удосконалення 
генофонду локальних та 
аборигенних порід 
сільськогосподарських 

тварин ( 2 год)29.04.20 

Медико-етичні 
проблеми клонування 
людини і тварин 
Біоетичні питання 
дослідів над 
тваринами 

30.04.20 

Оцінка племінної цінності за 
бічними родичами  28.04.20; 
Корекція племінної цінності 
на вплив середовищних 
факторів      30.04.20 

 

 

 

 

 

 

 

Клопенко Н.І. Розведення с-г 
тварин 

1 СП 

 

- 

28.04.20 

Складання плану 
племінного підбору в 
стаді 

 

Клопенко Н.І. Розведення с-г 
тварин 

2 СП 

- 27.04.20;  

Чистопородне 
розведення. Розведення за 
лініями Визначення 
племінної цінності ліній 
та родин      1.0 5.20 

 

Бабенко О.І. Біотехнологія 
відтворення  с-

г тварин 

Зберігання  ембрі
онів. Теоретичне і 
практичне 
значення. (2 год) 
30.04.20 

  

Ткаченко С.В. Генетика с-г 
тварин з 

біометрією 

 Генетика великої рогатої 
худоби (2 год.) 30.04.20 

 

ІІ тиждень 04-08.05.20 
Старостенко 

І.С 
Розведення та 
селекція риб 

05.05.20 

Форми 

-  



 

 

 

племінної 
роботи в 
рибництві. 
Відбір. 

 
Буштрук М.В. Розведення с-г 

тварин 

 

 

 

 

Методи 
збереження  

генофонду 
тварин 

Підбір с-г тварин  

(4 год) 5.05.20 
8.05.20 

 

 

 

 

 

 

Визначення ефекту 
відбору у стаді або у 
породі. 04.05.20, Різні 
методи мічення 
тварин; особливості 
мічення птиці, бджіл і 
риб. Надання 
тваринам 
кличок.07.05.20.;  

Основні вимоги до 
збереження 
генофонду с-г порід: 
Природоохоронні 
території україни 

( 4 год) 5.05.20 

 

Клопенко Н.І. Розведення с-г 
тварин 

1 СП 

Відбір с.-г. 
тварин  

23.04.20 

Споріднений підбір 
(інбридинг)  

5.05.20; 

Використання 
гетерозису у 
тваринництві 

6.05.20 

 

 Розведення с-г 
тварин 

2 СП 

6.05.20 

Методи 
розведення  

с.-г. тварин 

(4 год)  

6.05.20;  

Види схрещування 

7.05.20 

Міжвидова гібридизація 
тварин 

 

Бабенко О.І. Біотехнологія 
відтворення  с-г 

тварин 

Визначення та 
регуляція статей у 
ссавців.   

Народногосподарс
ьке значення.  

(2год) 07.05.20 

Осіменіння донорів. 
Оцінювання реакції 
супер овуляції. 
Освоєння способів 
вимивання ембріонів. 
Метод сакральної 
анестезії. Постановка 
катетера в розі матки та 
вимивання ембріонів 
(тренінг на коровах). 
(2год) 07.05.20 

 



Ткаченко С.В. Генетика с-г 
тварин з 

біометрією 

Генетичні основи 
онтогенезу 

(2 год.) 7.05.20 

Генетика свиней  
05.05.20 

 

 

Кафедра технології виробництва продукції птахівництва та 
свинарства 

ПІБ  
викладача 

Назва 
дисципліни 

Тема лекції,  
дата 

Тема практичного 
заняття, дата 

Інші форми 
самостійної роботи 
(ІНДЗ, есе тощо) 

вказати 
І тиждень (27.04-08.05.2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бількевич 
В.В. 

 

Логістика в-
ва 

Розподільча 
логістика. 
(Канали 
розподілу та 
логістичні 
посередники. 
Управління 
каналами 
розподілу) 
27.04.2020 

- Побудова 
розподільчої мережі 
підприємства. 
Визначення меж 
ринку збуту 

Економіка у 
тваринництві 

Економіка галузі 
скотарства в 
Україні та світі. 
(Розвиток і 
розміщення 
скотарства (останні 
10 років) в Україні. 
Економічна 
ефективність 
виробництва 
молока. 
Економічна 
ефективність 
вирощування і 
відгодівлі 
молодняку великої 
рогатої худоби. 
Шляхи підвищення 
економічної 
ефективності 
скотарства) 
29.04.2020 

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. 

29.04.2020 

 

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

ІІ тиждень (04.05-08.05.2020) 
 
 

Логістика в-
ва 

- Логістичний підхід до 
управління 
матеріальними 

Зовнішньоторговельні 
операції та логістичні 



 
 
 
 

Бількевич 
В.В. 

 

потоками у сфері 
виробництва. 
Логістичний підхід до 
управління 
матеріальними 
потоками у сфері обігу 

. Виконати практичні 
завдання, пройти та 
здати тестування 
04.05.2020 

 

системи 
міжнародного 
товароруху 

Економіка у 
тваринництві 

- Економічна оцінка 
кормових культур і 
культурних пасовищ. 
Методика проведення 
порівняльної 
ефективності 
вирощування кормових 
культур. Економіка 
виробництва продукції 
свинарства  Розвиток і 
розміщення галузі. 
Економічна 
ефективність 
свинарства. Шляхи 
підвищення 
економічної 
ефективності 
свинарства 

04.05.2020 

Економічна безпека у 
системі діяльності 
підприємств.  
Передові напрями 
підвищення 
продуктивності праці 
в агропромисловому 
комплексі (6 год) 

І тиждень 
Соболєв 

О.І. 
Технологія 
виробництва 
продукції 

аквакультури 

Селекційно-
племінна 
робота у 
ставовому 
рибництві 
30.04.2020 

Бонітування 
ремонтного 

молодняку коропа 

29.04.2020 

 

ІІ тиждень 
Соболєв 

О.І. 
Технологія 
виробництва 
продукції 

аквакультури 

Технологія 
ведення 

холодноводного 
рибництва 
07.05.2020 

Бонітування 
плідників коропа 
українських порід 

06.05.2020 

 

ІІ тиждень 
Каркач 
П.М. 

Технологія 
виробництва 
продукції 

птахівництва 

Виробництво 
м’яса страусів 

27.04.2020 

Особливості годівлі 
птиці вологими 
мішанками 

 30.04.2020 

 

І тиждень 
Каркач Технологія  Розрахунок потреби В 

кормах і мікро-
 



П.М. виробництва 
продукції 

птахівництва 

добавках при 
виробництві яєць та 

м’яса птиці 

07.05.2020 

1І тиждень 
Фесенко 
В.Ф. 

Технологія 
виробництва 
продукції 
свинарства 

 Бонітування  
рем.молодняку, 
свиноматок та 

 Кнурів 
27.04.2020 

 

 

Фесенко 
В.Ф. 

Технологія 
виробництва 
продукції 
свинарства 

 27.04.2020  

Визначення річної 

потреби в кормах 

для свиноферми 

04.05.2020 

 

І тиждень 
Фесенко 
В.Ф. 

Технологія 
виробництва 
продукції 
свинарства 

Біологічні 
основи 

відтворення 
свиней 

04.05.2020 

Продуктивність 
свиней і методи її 

обліку 

04.05.2020 

 

 

Кафедра гігієни тварин та основ санітарії 
 

І тиждень 
Малина 

Василь 

Вікторович 

Профілактика 
хвороб тварин 

 1 Гр. 27.04.20р. 

2 Гр. 29.04.20р. 

3 Гр. 30.04.20р. 

1 Гр. СП 
29.04.20р. 
Морфологія та 
систематика 
гельмінтозних 
захворювань. 

Лаборатор-наприжит-
тєва та пос-мертна ді-
агностика гельмінтоз-
них захво-рювань. 

Малина 

Василь 

Вікторович 

Санітарно-
гігієнічні вимоги 
до виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва 

28.04.2020. 

Тема 4.1. Шля-
хи та джерела 
обсіменіння 
м'яса мікроор-
ганізмами. 

1 Гр. 28.04.20р. 

Приготування 
робочих 
розчинів 
миючих і 
дезінфі-куючих 

Обсіменін-ня м'яса мі-
кроорганіз-мами шкіри і 
слизових оболонок при забої 
тварин. Видовий та кількісний 
склад мік-рофлори дихальних 
шляхів шлунку, передшлун-ку 
жуйних, тонких та товстих 
кишках. 



речовин. 

Федорченко 
М.М. 

Основи 
промислового 
будівництва та 
сантехніки 

 Марки цементу 
для 

приготування 
бетонної суміші. 

27.04.2020 

 

Федорченко 
М.М. 

Проектування 
підприємств з 

основами САПР 

 Взаємодія САПР 
із іншими 

автоматизовани
ми системами. 

28.04.2020 
 

 

Федорченко 
М.М. 

Основи 
промислового 
будівництва та 
сантехніки 

 Будівельні 
пластмаси. 
28.04.2020 

 

 

Бондаренко 
Л.В. 

Проектування та 
будівництво 
підприємств з 
виробництва та 

переробки продукції 
тваринництва 

 

 Розрахунок 
потреби та 
запасу 

підстилкових 
матеріалів. 
27.04.2020 

 

Бондаренко 
Л.В. 

Гігієна та 
добробут тварин 

Гігієнічні 
вимоги до 

кормоцехів і 
годівниць. 
27.04.2020 

  

Бондаренко 
Л.В. 

Гігієна та 
добробут тварин 

 Ветеринарно-
санітарна та 
екологічна 

паспортизація 
свиноферми 
ННДЦ БНАУ. 

28.04.2020  

 

Бондаренко 
Л.В. 

Проектування та 
будівництво 
підприємств з 
виробництва та 

переробки 
продукції 

тваринництва 
 

Системи 
забезпечення 
мікроклімату у 
свинарських 
приміщеннях.  

30.04.2020 

  

Бондаренко 
Л.В. 

Проектування 
підприємств з 

основами САПР 
 

Математичне 
забезпечення 

САПР 
28.04.2020 

 
 

  

Балацький Санітарія та Профілактична   



Ю.О. гігієна в 
рибництві 

обробка риби 
весною і осінню 
при пересадках. 

29.04.2020 
 

Балацький 
Ю.О. 

Ветеринарна 
санітарія 

Санітарні норми і 
правила для 
підприємств 

м’ясної 
промисловості 

29.04.2020 

 

Санітарно-
гігієнічні вимоги 
на транспорті 

29.04.2020 
 
 

 

Балацький 
Ю.О. 

Санітарія та 
гігієна в 
рибництві 

 Види 
противопаразита
рного санітарно-
профілактичного 
обробітку риб 

30.04.2020 
 

 

Балацький 
Ю.О. 

 
 
 

Етологія та 
благополуччя 

тварин 

Біоетичний 
аспект 

зоопсихології. 
30.04.2020 

Розумова 
поведінка 
тварин 

30.04.2020 
 

 
 

Гришко В.А. Теплотехніка Реальні гази. 
(Ч2) 

Термодинамічні 
властивості 
вологого 

повітря. 29.04.20 

Вивчення будови 
та принципу 

роботи двигунів 
внутрішнього 

згорання. 29.04.20 

Самостійна робота. 
Диференціальні рівняння 

конвективного 
теплообміну. 

Глосарій вивчити з 15 по 
20 термін 

Гришко В.А. Процеси і 
апарати 

Теплові 
процеси. 
30.04.20 

Дослідження 
гідравлічних опорів 
трубопроводів. 

30.04.20 

Самостійна робота №5. 
Процеси варіння. 

Смаження. Пастеризація. 
Стерилізація. 

Гришко В.А. Теплотехніка Паливо і 
процеси 

горіння палива. 
06.05.20 

Вивчення будови та 
принципу роботи 
компресора і 
вентилятора. 

06.05.20 

Самостійна робота. 
Критеріальні рівняння для 
визначення коефіцієнтів 

теплообміну 

Глосарій вивчити з 20 по 25 
термін 

ІІ тиждень 
Малина 

Василь 

Вікторович 

Профілактика 
хвороб тварин 

06.05.2020р. 

4.1. Основи 
загальної 
паразитології. 

 

1 Гр. 05.05.20р.  
2 Гр. 04.05.20р. 
3 Гр. 08.05.20р. 
1 Гр. СП 
04.05.20р.  
Морфологія і сис-
тематика павуко-
подібних збуд-ників 
і перенос-ників 

Профілактика та захо-ди 
бороть-би з пасо-
вищними кліщами. 

 

 



захворю-вань 
тварин та птиці. 

 

Малина 

Василь 

Вікторович 

Санітарно-
гігієнічні вимоги 
до виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва 

07.05.2020. 

05.05.2020 (СП) 

Тема 4.2. Зооа-
нтропонози та 
їх профілакти-
ка. 

1 Гр. 08.05.20р.  

2 Гр. 05.05.20р. 

1 Гр. СП + 2 Гр. СП 
08.05.20р. 

Контроль якості 
миття і дезінфек-ції 
обладнання та 
приміщень. 

Комплекс санітарних 
заходів при підозрі на 
сибірку, ту-беркульоз, 
бруцельоз, ящур, ку-
лихоманку, лептоспіроз 
та орнітоз. 

Федорченко 
М.М. 

Основи 
промислового 
будівництва та 
сантехніки 

 Види 
документів, при 

введенні в 
експлуатацію 
переробних 
підприємств. 
05.05.2020 

 

Федорченко 
М.М. 

Проектування та 
будівництво 
підприємств з 
виробництва та 

переробки 
продукції 

тваринництва 

 Розрахунок 
природної та 
штучної 

освітленості 
тваринницьких 
приміщень. 
07.05.2020 

 

 

Федорченко 
М.М. 

Проектування 
підприємств з 

основами САПР 
 

 Проектування й 
конструювання. 

08.05.2020 
 

 

Бондаренко 
Л.В. 

Гігієна та 
добробут тварин 

 

Гігієна 
утримання 

тварин у літній 
пасовищний 

період. 
04.05.2020 

 

  

Бондаренко 
Л.В. 

Гігієна та 
добробут тварин 

 Ветеринарно-
санітарна та 
екологічна 

паспортизація 
вівцеферми ННДЦ 

БНАУ. 
07.05.2020 

 

 

Бондаренко 
Л.В. 

Проектування та 
будівництво 
підприємств з 
виробництва та 

переробки продукції 
тваринництва 

 
 

Підбір та 
характеристика 
обладнання для 
роздачі кормів у 
тваринницьких 
приміщеннях. 

06.05.2020 

  

Бондаренко 
Л.В. 

Проектування та 
будівництво 
підприємств з 
виробництва та 

 Розрахунок 
потреби 
молочно-

 



переробки продукції 
тваринництва 

 

товарної ферми 
у воді.  

07.05.2020 
Бондаренко 

Л.В. 
Основи 

промислового 
будівництва та 
сантехніки 

Особливості 
вибору системи 

опалення в 
будівлі із 
змінним 
тепловим 
режимом. 
05.05.2020 

 

  

Гришко В.А. Процеси і 
апарати 

Теплообмінні 
апарати.  

05.05.20 

Практичні 
розрахунки 
процесів 

перемішування 
рідинних 
систем. 

05.05.20 

Самостійна робота №6 

Перегонка та 
ректифікація 

Гришко В.А. Теплотехніка - Вивчення будови та 
принципу роботи 

системи 
опалювання та 
вентиляції.  

15.05.20 

Самостійна робота.  

Вимушений та вільний рухи 
теплоносія. 

Схема котельної установки. 

Глосарій вивчити з  30 по 35 
термін 

Балацький 
Ю.О. 

Санітарія та 
гігієна в 
рибництві 

Меліорація 
ставків. 

Переваги і 
недоліки. 
05.05.2020 

 

Новітні способи 
очищення води. 

05.05.2020 
 

 

Балацький 
Ю.О. 

Ветеринарна 
санітарія 

 Контроль якості 
миття і дезінфекції 

транспортних 
засобів 

07.05.2020 

 

Балацький 
Ю.О. 

Етологія та 
благополуччя 

тварин 

 Особливості 
мислення 

людини і тварин 
08.05.2020 

 

 

Кафедра технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин 

І тиждень 

Бомко В.С. 
Годівля с.-г. 

тварин 
БТФ 2к 

Відходи 
рослинництва, 
промисловості 

та корми 

  



тваринного 
походження 

28.04 

Бомко В.С. 

Годівля 
високопродукт
ив-них тварин 
БТФ магістри 

Особливості 
годівлі високо 
продуктивних 
холостих, 
поросних та 
лактуючих 

свиноматок. 29.04 

Рецепт кормосумішки 
для годівлі молодняку 
свиней. 27,28,29,30.04 

11.05 вихідний 

 

Бомко В.С. 

Технологія 
комбікормовог
о виробництва 

БТФ маг 
(годівля) 

 

Складання рецептів 
попередніх сумішей 
для виробництва 
комбікормів 29.04 

 

Бабенко С.П. 
Годівля с.-г. 
тварин 2кСП 

Годівля овець і 
кіз різних 
породних, 
статевих і 
вікових груп. 
Годівля робочих 
коней 28.04 

Годівля овець 
27,29.04 

11.05 вихідний 
ІНДЗ  

Бабенко С.П. 
Годівля с.-г. 

тварин  
1кСПН 

Годівля овець і 
кіз різних 
породних, 
статевих і 
вікових груп. 
01.05-вихідний 

  

Сломчинський 
М.М. 

Годівля с.-г. 
тварин БТФ 

2к1г 

 
 
 
 
 
 

Відходи 
борошномельного 

виробництва. 
Залишки 

бурякоцукрового 
виробництва. 29.04 

Робота з літературою 
та інтернет 
ресурсами 

Сломчинський 
М.М. 

Годівля риб  
ВБ 3к 

Нормування 
годівлі 

осетрових риб. 
Нормування 

годівлі 
канального 
сома. 29.04 

 

  

Титарьова О.М. 
Годівля тварин 

ФВМ 1сп 
 

Годівля свиней 
27,30.04 

11.05 вихідний 
ІНДЗ 

Титарьова О.М. 
Годівля с.-г. 

тварин  
БТФ2к2гр 

 

Відходи борошно- 
мельної промисло-

вості 
28.04., 01.05-вихідний 

ІНДЗ 



Титарьова О.М. 

Новітні методи 
досліджень у 
годівлі тварин 

БТФ маг 
(годівля) 

 

Складання схеми 
досліду з годівлі птиці 
за методом груп та 

добір птиці. 
29.04 

11.05 вихідний 

 

Кузьменко О.А. 
Годівля тварин 

ФВМ 2м 
Навчальна практика  
з 27.04 по 23.05 

 

Чернявський 
О.О. 

Годівля с.-г. 
тварин  
1кСПН 

 01.05 вихідний ІНДЗ 

ІІ тиждень 

Бомко В.С. 
Годівля с.-г. 

тварин 
БТФ 2к 

Комбіновані 
корми 05.05  

    

Бомко В.С. 

Годівля 
високопродуктив

них тварин 
БТФ магістри 

Особливості 
годівлі 
молодняку 
свиней за 
інтенсивного 
вирощування 
та відгодівлі. 
04.05 

Рецепт 
повнораціонного 
комбікорму для 
годівлі курей-

несучок. 
05,06,07.05 

 

Бомко В.С. 

Технологія 
комбікормового 
виробництва  
БТФ маг 
(годівля) 

Технологія 
дозування 
компонентів 
комбікормів. 

06.05 

Розроблення 
рецептів БВМД і 
преміксів для 
включення їх в 

комбікорми 04.05 

 

Бабенко С.П. 
Годівля с.-г. 

тварин  
2кСП 

 
Годівля робочих 
коней 04,05.05 

ІНДЗ 

Бабенко С.П. 
Годівля с.-г. 

тварин 
1кСПН 

Годівля 
робочих коней 

06.05 
  

Бабенко С.П. 

Новітні методи 
досліджень у 
годівлі тварин 

БТФ маг 
(годівля) 

Досліди на 
жуйних 
тваринах 

05.05 

  

Сломчинський 
М.М. 

Годівля с.-г. 
тварин 

БТФ 2к1гр 

 
 
 

Залишки 
олійноекстракційно
го виробництва. 

04,08.05 

Робота з літературою 
та інтернет 
ресурсами 

Сломчинський 
М.М. 

Годівля риб 
Вб 3к 

 

Рецепт комбікорму 
для осетрових риб. 
Рецепт комбікорму 
для канального 

сома.  
06.05 

Рецепт комбікорму 
для форелі. 

Робота з літературою 
та інтернет 
ресурсами 



07.05 

Титарьова О.М. 
Годівля тварин 
ФВМ 1СП 

Годівля свиней 
04.05 

Годівля птиці 
05,07.05 

 
ІНДЗ 

Титарьова О.М. 
Годівля с.-г. 

тварин 
БТФ 2к2гр 

 

Відходи олійно-
екстракцій-ного 
виробництва 

08.05 

ІНДЗ 

Титарьова О.М. 

Новітні методи 
досліджень у 
годівлі тварин 

БТФ маг 
(годівля) 

 

Складання схеми 
досліду з годівлі на 

бджолах. 
04.05 

 

Кузьменко О.А. 
Годівля тварин 

ФВМ 2м 
Навчальна практика  

з 27.04 по 23.05 
 

Чернявський О.О. 
Годівля с.-г. 

тварин  
1кСПН 

 

Годівля овець та 
робочих коней 

05.05 
Годівля птиці 

08.05 

ІНДЗ 

 

Кафедра  технології виробництва молока і м'яса 

 

І тиждень 

Ластовськ

а І.О. 
Техноло

гія 
виробни

цтва 
продукці

ї 
кролівни

цтва та 
звірівни

цтва 

 Заняття 15. 
Вирощування і годівля 
хутрових звірів  

Заняття 16. Оцінка 
хутряних шкурок, їх 
первинна обробка та 
вичинка 

27.04.2020 (3 курс 1 гр.) 

 

Ластовськ

а І.О. 
Техноло

гія 
виробни

цтва 
продукці

ї 
кролівни

цтва та 
звірівни

цтва 

Лекція 8 Технологія 
розведення хижих 
хутрових звірів. 
Поширені хвороби 
хутрових звірів-
гризунів 

 

29.04.2020 (3 курс 
та 1 СП) 

  

Ластовськ

а І.О. 
Техноло

гія 
виробни

- Заняття 15. 
Вирощування і годівля 

 



цтва 
продукці

ї 
кролівни

цтва та 
звірівни

цтва 

 

хутрових звірів 

Заняття 16. Оцінка 
хутряних шкурок, їх 
первинна обробка та 
вичинка 

30.04.2020 (3 курс 2 гр.) 

ІІ тиждень 
Ластовськ

а І.О. 
Техноло

гія 
виробни

цтва 
продукці

ї 
кролівни

цтва та 
звірівни

цтва 

- Заняття 15. 
Вирощування і годівля 
хутрових звірів 

Заняття 16. Оцінка 
хутряних шкурок, їх 
первинна обробка та 
вичинка 

5.05.2020 (1 СП 1 гр) 

 

Ластовськ

а І.О. 
Техноло

гія 
виробни

цтва 
продукці

ї 
кролівни

цтва та 
звірівни

цтва 

- Заняття 15. 
Вирощування і годівля 
хутрових звірів 6.05.2020 
(2 СП 1 гр) 

Заняття 15. 
Вирощування і годівля 
хутрових звірів 

Заняття 16. Оцінка 
хутряних шкурок, їх 
первинна обробка та 
вичинка 

06.05.2020 (1 СП 2 гр) 

 

Ластовськ

а І.О. 
Техноло

гія 
виробни

цтва 
продукці

ї 
кролівни

цтва та 
звірівни

цтва 

 Заняття 15. Вирощування і 
годівля хутрових звірів 

07.05.2020 (2 СП 2 гр.) 

Заняття 16. Оцінка 
хутряних шкурок, їх 
первинна обробка та 
вичинка 

7.05.2020  (2 СП 1 гр) 

 

І тиждень 



Пірова Л.В. Технол
огія 

виробн
ицтва 
продук
ції ДРХ 

Технологія 
відтворення стада 

овець і кіз. 

Технологія годівлі, 
утримання і догляду 
стада овець і кіз. 

27.04.20 

Структура  і  рух  стада 
овець і кіз. Проектування 
виробництва  вовни  і 
баранини  приросту живої 
маси і виходу гною. 
Розрахунок потреби в 
кормах, воді і підстилці, 
витрат електроенергії для 
овець протягом року. 
 30.04.20 
 

 

ІІ тиждень 
Пірова Л.В. Техноло

гія 
виробни
цтва 

продукц
ії ДРХ 

Промислове 
козівництво за 
кордоном. Сучасні 
системи ведення 
вівчарства.   
 

04.05.20 

Розрахунок потреби і 
надходження кормів для 
годівлі молочного стада 
кіз на стійловий період 
Проектування необхідної 
кількості приміщень, 
кормових майданчиків 
(базів), машин, 
обладнання і робочої сили 
для обслуговування кіз 
протягом року. 

06.04.20 

 

I тиждень 
Ліскович В.А. Органіч

не 
тваринн
ицтво 
1 СП 

Альтернативно 
паливно-

енергетичні 
ресурси, 
потенціал 
біомаси в 
Україні та 
анаеробна 
переробка 
біомаси. 

29.04.2020 

Ефективність 
використання гною за 
умов органічного 
виробництва. 
Виробництво біогазу з 
рідкого гною в метанових 
установках 
28.04.2020 

 

Ліскович В.А. Управлі
ння 

інноваці
йними 
проекта

ми 
магістри 

2 Н 

Управління 
ризиками 
інноваційних 
проектів. 
28.04.2020 

Інструментальні засоби 
автоматизованого 

управління інноваційними 
проектами. 
28.04.2020 

 

IІ тиждень 
Ліскович В.А. Органіч

не 
тваринн
ицтво 
1 СП 

Інноваційні 
технології 

виробництва 
органічної 
продукції 

тваринництва 
на прикладі ПП 
«Галекс – Агро» 

04.05. 2020 

Модель підприємств - 
лідерів з виробництва 
органічної продукції 

08.05.2020 

 



Ліскович В.А. Управлі
ння 

інноваці
йними 
проекта

ми 
магістри 

2 Н 

Управління 
персоналом у 
проектах. 

07.05. 2020 

Міжнародні та 
національні стандарти із 
управління проектами.  

07.05. 2020 

 

Косіор Л.Т. Моделю
вання 
технолог
ічних 
процесів 
тваринн
ицтва 

Вивчення 
технології 
виробництва 
молока і 
технологічних 
процесів при 
безприв’язному 
утриманні корів      
27.04.20 

  

Косіор Л.Т. Основи 
тваринн
ицтва 

 Основи годівлі 
с.-г. тварин. 
28.04.20 

  

ІІ тиждень 
Косіор Л.Т. Моделюва

ння 
технологіч
них 
процесів 
тваринниц
тва 

Модуль 2. 
Завдання 1. 
Аналіз 
показників 
виробництва 
молока на фермі 
(вихідна 
модель)  
 Завдання 2. 
Визначення 
технологічної 
схеми і 
організаційних 
режимів 
процесу 
виробництва 
молока                                                                                                                       
04.05.20. 

Завдання 1.  

Розрахунок річної потреби  

в кормах для тваринництва 
04.05.20  

 

Косіор Л.Т.   Завдання 1. Розрахунок річної потреби в 

кормах для тваринництва 
04.05.20  

 

Косіор Л.Т. Моделюва
ння 
технологіч
них 
процесів 
тваринниц
тва 

 Завдання 1. Розрахунок річної потреби в 

кормах для тваринництва 
04.05.20  

 

   Завдання 3. Моделювання ефективності 
виробництва  молока залежно від  підвищення 
молочної продуктивності корів (модель 1) 
   06.05.20. 

 

   Завдання 2. Опанувати способи та системи  



утримання, що застосовуються в молочному 
скотарстві. 
07.05.20 

 


