
Організація дистанційного навчання в Білоцерківському НАУ  
на період карантину з 13.03.2020 до 03.04.2020 р. 

 
БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
ПІБ  

викладача 
Назва 

дисципліни 
Тема лекції,  

дата 
Тема практичного 

заняття, дата 
Інші 
форми 

самостійн

ої роботи 
(ІНДЗ, есе 
тощо) 
вказати 

Кафедратехнології виробництва молока і м'яса 
І тиждень 

Борщ Олександр 
Васильович  

Технологія 
виробництва 
молока і 
яловичини  

Сучасна доїльна 
техніка 
20.03.20 

Видалення гною на 
фермі. Організація 

відпочинку і моціону 
корів 

03 04. 20 

Розробка програми 
збільшення та 
інтенсифікації 

виробництва молока. 
Завдання  4, 5, 6. 

19.03.20. 
Розробка програми 

збільшення та 
інтенсифікації 

виробництва молока 
Завдання 9, 10. 

31.03.20 

 

Борщ Олександр 
Васильович  

Організація та 
управління 

технологічними 
процесами на 
сучасних 
фермах 

Програми, плани і 
завдання розвитку 
галузі тваринництва 

18.03.20 
Методи і принципи 

організації й 
управління сучасними 

фермами. 
30.03.20 

Характеристика 
технологічних процесів 
і операцій сучасних 
скотарських ферм. 

18.03.20 
Характеристика 

технологічних процесів 
і операцій у свинарстві 

30.03.20 

 

Борщ Олександр 
Олександрович 

Організація та 
управління 
виробництва 
яловичини на 
сучасних 
фермах 

Управління аграрним 
виробництвом як 

система 
20.03.20 

Методологічні основи 
організації 

технологічного 
процесу виробництва 

яловичини та 
управління  ним у 

молочному 
скотарстві. 

30.03.20 

Організаційна структура 
підприємства з 

виробництва яловичини 
у молочному скотарстві. 

20.03.20. 
Організаційна структура 

спеціалізованого 
підприємства з 

виробництва яловичини. 
30.03.20. 

 

Ліскович 
Володимир 
Андрійович  

Органічне 
тваринництво 

1 СП 

Основні заходи 
і правила при 
виробництві 
органічної продукції 
рослинництва і 
тваринництва. 

18.03.2020 
 

Вимоги до ведення 
органічного молочного 

козівництва. 
17.03.2020 

 

ЛісковичВолодим Управління Планування ресурсів і Управління  
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ир Андрійович  інноваційними 
проектами 
магістри 2 Н 

витрат інноваційних 
проектів. 
17.03.2020 

інноваційним розвитком 
організації. 
17.03.2020 

Ліскович 
Володимир 
Андрійович  

Органічне 
тваринництво 

1 СП 

Перспективні 
технології 

виробництваорганічн

ого м'яса великої 
рогатої худоби. 

01.04.2020 

Правила виробництва 
органічної продукції 

бджільництва 
31.03.2020 

 

Ліскович 
Володимир 
Андрійович  

Управління 
інноваційними 
проектами 
магістри 2 Н 

Модель 
управлінняпроектом. 

31.03.2020 

Оцінювання 
ефективності 

інноваційної діяльності 
організації. 
31.03.2020 

 

Король Алла 
Петрівна  

Інноваційні 
технології 

виробництва 
молока і 
яловичини 

 Розробка проектно-
технологічних рішень з 
реконструкції існуючих 

тваринницьких 
приміщень під 
ресурсоощадні 

технології виробництва 
молока 
18.03.20 

Розробити проектно-
технологічні рішення з 

реконструкції 
приміщень шириною 12, 

21 і 24 м. 
01.04.20 

 

Безпалий Іван 
Федорович  

Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

Кормова база 
бджільництва і 
запилювальна 

діяльність бджіл 
23.03.2020 

 ІНДЗ 

Безпалий Іван 
Федорович 

Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

Весняні роботи на 
пасіці та підготовка 
бджолосімей до 

медозбору 24.03.2020 

 ІНДЗ 

Король Алла 
Петрівна  

Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

 Весняний огляд 
бджолиних сімей 

13.03.2020 

ІНДЗ 

Король Алла 
Петрівна  

Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

 Весняний огляд 
бджолиних сімей 

23.03.2020 

ІНДЗ 

Король Алла 
Петрівна  

Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

 Весняний огляд 
бджолиних сімей 

24.03.2020 

ІНДЗ 

Король Алла 
Петрівна  

Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  
 

 Контроль за якістю 
кормів і зимівлею бджіл 

26.03.2020 

ІНДЗ 

Король Алла 
Петрівна  

Технологія 
виробництва 

 Контроль за якістю 
кормів і зимівлею бджіл 

ІНДЗ 
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продукції 
бджільництва  

27.03.2020 

Ластовська Ірина 
Олександрівна  

Технологія 
виробництва 
продукції 

кролівництва та 
звірівництва 

 

- Заняття 9. Визначення 
річної потреби в кормах 
Заняття 10.Хвороби 
кролів та загальні 
зоотехнічні та гігієно-
профілактичні заходи 
на кролефермі 
16.03.2020 (3 курс 1 
гр.) 

- 
Підвищенн

я 
кваліфікації 
шляхом 
вивчення 
досвіду 

вирощуван

ня 
ремонтних 
телиць в 
ТОВ 

"Терезине" 

Ластовська Ірина 
Олександрівна  

Технологія 
виробництва 
продукції 

кролівництва та 
звірівництва 

 

Лекція 5. Організація 
праці у кролівництві 
та профілактика 
захворювань кролів. 
18.03.2020 (3 курс та 
1 СП)  

- 

Ластовська Ірина 
Олександрівна  

Технологія 
виробництва 
продукції 

кролівництва та 
звірівництва 

 

- Заняття 9. Визначення 
річної потреби в кормах 
Заняття 10.Хвороби 
кролів та загальні 
зоотехнічні та гігієно-
профілактичні заходи 
на кролефермі 
19.03.2020 (3 курс 2 
гр.) 

 

Ластовська Ірина 
Олександрівна  

Технологія 
виробництва 
продукції 

кролівництва та 
звірівництва 

 

Лекція 5. Організація 
праці у кролівництві 
та профілактика 
захворювань кролів. 

20.03.2020 (2 СП) 

Заняття 9. Визначення 
річної потреби в кормах 
20.03.2020 (2СП 2 гр.) 

 

Ластовська Ірина 
Олександрівна  

Технологія 
виробництва 
продукції 

кролівництва та 
звірівництва 

 

 Заняття 11. Біологічні 
особливості хижаків і 

гризунів 
Заняття 12. Породи, 

породні групи і 
кольорові форми звірів 

30.03.2020 (3 курс 1 
гр.) 

 

Ластовська Ірина 
Олександрівна  

Технологія 
виробництва 
продукції 

кролівництва та 
звірівництва 

 

Лекція 6. Об’єкти 
хутрового 
звірівництва, 
племінна робота та 
секція хутрових звірів 
01.04.2020 (3 курс та 
1 СП) 

  

Ластовська Ірина 
Олександрівна  

Технологія 
виробництва 
продукції 

кролівництва та 
звірівництва 

 

 Заняття 11. Біологічні 
особливості хижаків і 
гризунів 
Заняття 12. Породи, 
породні групи і 
кольорові форми звірів 
02.04.2020 (3 курс 2 
гр.) 

 

Ластовська Ірина 
Олександрівна  

Технологія 
виробництва 

Лекція 6. Об’єкти 
хутрового 

Заняття 11. Біологічні 
особливості хижаків і 
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продукції 
кролівництва та 
звірівництва 

 

звірівництва, 
племінна робота та 
секція хутрових звірів 
03.04.2020 (3 курс та 
1 СП) 

гризунів 
03.04.2020 (2 СП 2 гр) 

Косіор Леся 
Тарасівна  

Моделювання 
технологічних 
процесів у 

тваринництві  

Виробничий і 
технологічний процес 
16.03.20 
Основи моделювання 
технологічних 
процесів 
30.03.20 

  

Косіор Леся 
Тарасівна 

Основи 
тваринництва  

Племінна робота та 
методи розведення с.-
г. тварин 
23.03.20 
Індивідуальний 
розвиток с.-г. тварин  
26.03.20 

  

Пірова Людмила 
Вікторівна 

Технологія 
виробництва 
продукції ДРХ 

Смушкова та овчинна 
продуктивність овець 

16.03.2020 

Вовнова продуктивність 
овець, 19.03.2020 

 

Пірова Людмила 
Вікторівна 

Технологія 
виробництва 
продукції ДРХ 

Молочна і м’ясна 
продуктивність кіз. 
Технологія доїння кіз 

30.03.20 

Організаціястриженняов

ець. Товарна оцінка 
смушків і овчин 

02.04.20. 

 

ІІ тиждень 

Борщ Олександр 
Олександрович 

Технологія 
виробництва 
молока і 
яловичини 

Зоотехнічні аспекти 
машинного доїння 

корів. 
27.03.20 

Розробка програми 
збільшення та 
інтенсифікації 

виробництва молока. 
Завдання 7, 8. 

25.03.20 

 

Ліскович 
Володимир 
Андрійович  

Органічне 
тваринництво 

1 СП 

Перспективні 
технології 

виробництва 
органічного молока 
великої рогатої 

худоби. 
23.03.2020 

Органічне птахівництво: 
умови вирощування. 
Органічна курка – новий 
рівень птахівництва 
27.03.2020 

 

Ліскович 
Володимир 
Андрійович 

Управління 
інноваційними 
проектами 
магістри 2 Н 

Оцінка ефективності 
проектних рішень 
26.03.2020 

 

Управління 
інноваційним проектом 
26.03.2020 

 

Луценко Марія 
Михайлівна  

Інноваційні 
технології 

виробництва 
молока і 
яловичини 

Об'ємно-планувальні і 
технологічні рішення 
сучасних молочних 

ферм 
23.03.20 

 Підвищенн

я 
кваліфікаці

ї шляхом 
вивчення 
досвіду 

вирощуван

ня 
ремонтних 
телиць в 
ТОВ 

"Терезине" 
Король Алла 
Петрівна  

Інноваційні 
технології 

 Формування та 
розміщення різних 

Підвищенн

я 
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виробництва 
молока і 
яловичини 

вікових і фізіологічних 
груп на фермах різних 

типорозмірів 
23.03.20 

кваліфікаці

ї шляхом 
вивчення 
досвіду 

вирощуван

ня 
ремонтних 
телиць в 
ТОВ 

"Терезине" 
Безпалий Іван 
Федорович  

Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

Утримання бджіл у 
павільйонах: переваги 
і недоліки 18.03.2020 

 

 ІНДЗ 

Безпалий Іван 
Федорович  

Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

Кормова база 
бджільництва і 
запилювальна 

діяльність бджіл 
01.04.2020 

 ІНДЗ 

Король Алла 
Петрівна  

Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

 Весняний огляд 
бджолиних сімей 

16.03.2020 

ІНДЗ 

Король Алла 
Петрівна  

Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

 Весняний огляд 
бджолиних сімей 

16.03.2020 

ІНДЗ 

Король Алла 
Петрівна  

Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

 Контроль за якістю 
кормів і зимівлею бджіл 

17.03.2020 

ІНДЗ 

Король Алла 
Петрівна  

Технологія 
виробництва 
продукції 

бджільництва  

 Контроль за якістю 
кормів і зимівлею бджіл 

18.03.2020 

ІНДЗ 

Ластовська Ірина 
Олександрівна 

Технологія 
виробництва 
продукції 

кролівництва та 
звірівництва 

 

- Заняття 9. Визначення 
річної потреби в кормах 
Заняття 10. Хвороби 
кролів та загальні 
зоотехнічні та гігієно-
профілактичні заходи на 
кролефермі 
24.03.2020 (1 СП 1 гр) 

 

Ластовська Ірина 
Олександрівна  

Технологія 
виробництва 
продукції 

кролівництва та 
звірівництва 

 

- Заняття 9. Визначення 
річної потреби в кормах  
25.03.2020 (2СП 1 гр) 
Заняття 9. Визначення 
річної потреби в кормах 
Заняття 10. Хвороби 
кролів та загальні 
зоотехнічні та гігієно-
профілактичні заходи на 
кролефермі 25.03.2020 
(1СП 2 гр) 
 
 

 

Ластовська Ірина 
Олександрівна  

Технологія 
виробництва 

 Заняття 10. Хвороби 
кролів та загальні 
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продукції 
кролівництва та 
звірівництва 

 

зоотехнічні та гігієно-
профілактичні заходи на 
кролефермі 26.03.2020 
(СП 2 2 гр.) 
 
Заняття 10. Хвороби 
кролів та загальні 
зоотехнічні та гігієно-
профілактичні заходи на 
кролефермі 26.03.2020 
(СП 2 1 гр) 

Косіор Леся 
Тарасівна  

Моделювання 
технологічних 
процесів у 

тваринництві  

 Моделювання 
технологічних процесів 
вирощування 
високопродуктивних 
первісток на фермі. 
Завдання 1. 

23.03.20 
Завдання. 2 
25.03.20 

 

Косіор Леся 
Тарасівна 

Основи 
тваринництва  

 Опрацювати методи 
оцінки екстер'єру ВРХ. 
Основні проміри тіла. 
Визначення живої маси 

17.03.20 
Індивідуальний 

розвиток с.-г. тварин. 
30.03.20 

 

Пірова Людмила 
Вікторівна 

Технологія 
виробництва 
продукції ДРХ 

М’ясна і молочна 
продуктивність овець 

23.03.20 

Організаціястриженняове

ць. Товарна оцінка 
смушків і овчин 

25.03.2020 

 

 
Кафедра технології кормів, кормових добавок та годівлі тварин  

 І тиждень  

Бомко В.С. 
Годівля с.-г. 

тварин 
БТФ 2к 

Класифікація та 
господарська оцінка 

якості кормів. 
Зелені корми17.03 

  

Бомко В.С. 

Годівля 
високопродукт

ив-них тварин 
БТФ магістри 

Фізіолого-біохімічні 
основи забезпечення 
енергією і поживними 

речовинами 
високопродуктивних 

корів 18.03 

Рецепт кормосумішки 
для годівлі дійної 
корови у період 
ранньої лактації. 

16,17,19.03 

 

Бомко В.С. 

Технологія 
комбікормовог

о виробництва 
БТФ маг 
(годівля) 

 

Аналіз поживної 
цінності компонентів 

та розроблення 
рецептів комбікормів 

18.03 

 

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

Основні принципи 
нормованої годівлі 

свиней 17.03 
 

Годівля ремонтного 
молодняку ВРХ 16.03 

ІНДЗ  

Бабенко С.П. 
Годівля с.-г. 

тварин 
Годівля дійних 
корів  20.03 
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1кСПН 

Сломчинський 
М.М. 

Годівля с.-г. 
тварин БТФ 

2к1г 

 
 
 
 
 
 

Характеристика 
протеїнової і вітамінної 

поживності кормів 
18.03 

Робота з 
літературо

ю та 
інтернет 
ресурсами 

Сломчинський 
М.М. 

Годівля риб 
ВБ 3к 

Класифікація 
кормових засобів у 

годівлі риб. 
Характеристика 
зернових кормів. 

18.03 

  

Титарьова О.М. 
Годівля тварин 

ФВМ 1сп 
 

Основи нормованої 
годівлі 
16,19.03 

ІНДЗ 

Титарьова О.М. 
Годівля с.-г. 

тварин 
БТФ2к2гр 

 

Оцінка енергетичної 
поживності кормів 

17.03 
20.03 

ІНДЗ 

Титарьова О.М. 

Новітні 
методи 

досліджень у 
годівлі тварин 

БТФ маг 
(годівля) 

 

Складання загальної 
методики досліджень з 

годівлі тварин. 
Визначення мети, 
завдань і методів, 
об’єкта і предмета 
досліджень. 16.03 

 

Кузьменко О.А. 
Годівля тварин 

ФВМ 2м 

Класифікаціяі 
коротка 

характеристика 
основних кормів та 
добавок. Біологія 

кормових та 
токсичних кормів 

20.03 

Основи нормованої 
годівлі 
17,18.03 

Годівля тільних 
сухостійних корів 19-

20.03 

ІНДЗ 

Чернявський 
О.О. 

Годівля с.-г. 
тварин 
1кСПН 

 
Годівля дійних корів у 
зимовий період 13.03 

ІНДЗ 

 ІІ тиждень  

Бомко В.С. 
Годівля с.-г. 

тварин 
БТФ 2к 

Грубі корми 24.03      

Бомко В.С. 

Годівля 
високопродукт

ивних тварин 
БТФ магістри 

Особливості годівлі 
корів в різні періоди 
репродуктивного 

циклу 23.03 

Рецепт кормосумічки 
для годівлі дійної 
корови у другому 

періоді лактації 101-
200 днів.24,25,26.03 

 

Бомко В.С. 

Технологія 
комбікормовог

о виробництва 
БТФ маг 
(годівля) 

Загальна 
характеристика 

ресурсної 
комбікормової бази. 

Технологія 

Структурно-механічні 
властивостивості 
сировини для 

виробництва комбікормів 
23.03 

 



8 

 

приймання, 
розміщення і 
зберігання 
сировини. 

25.03 

Бабенко С.П. 
Годівля с.-г. 

тварин 
2кСП 

 
Відгодівля молодняку 

ВРХ 23.03 
ІНДЗ 

Бабенко С.П. 
Годівля с.-г. 

тварин 
1кСПН 

Годівля молодняку 
ВРХ до 6-ти місяців 

та ремонтного 
молодняку 26.03 

  

Бабенко С.П. 

Новітні 
методи 

досліджень у 
годівлі тварин 

БТФ маг 
(годівля) 

Напрями 
досліджень з годівлі 

тварин, що 
визначають 

науково-технічний 
прогрес у 

тваринництві 19.03 

  

Сломчинський 
М.М. 

Годівля с.-г. 
тварин 

БТФ 2к1гр 

 
 
 

Мінеральна поживність 
кормів 23.03 

Класифікація кормів 
27.03 

Робота з 
літературо

ю та 
інтернет 
ресурсами 

Сломчинський 
М.М. 

Годівля риб 
Вб 3к 

 

Мінеральна поживність 
кормів 25.03 

Харчова поживність 
зернових кормів 

26.03 

Робота з 
літературо

ю та 
інтернет 
ресурсами 

Титарьова О.М. 
Годівля тварин 
ФВМ 1СП 

Годівля великої 
рогатої худоби 

23.03 

Годівля тільних 
сухостійних корів 

23.03 
Годівля дійних корів 

24,26,27.03 

ІНДЗ 

Титарьова О.М. 
Годівля с.-г. 

тварин 
БТФ 2к2гр 

 
Оцінка протеїнової 
поживності кормів 

27.03 
ІНДЗ 

Титарьова О.М. 

Новітні 
методи 

досліджень у 
годівлі тварин 

БТФ маг 
(годівля) 

 

Наукове обґрунтування 
постановки досліду з 

годівлі с.-г. тварин Збір 
матеріалу за темою 

досліджень. Побудова 
робочої гіпотези та її 

захист 26.03 

 

Кузьменко О.А. 
Годівля тварин 

ФВМ 2м 
 

Годівля дійних корів 
23,24,25,26,27.03 

ІНДЗ 

Чернявський 
О.О. 

Годівля с.-г. 
тварин 
1кСПН 

 

 
Годівля дійних корів у 
літній період 20.03 

ІНДЗ 

 І тиждень  
Бомко В.С. Годівля с.-г.  Соковиті корми     
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тварин 
БТФ 2к 

31.03 

Бомко В.С. 

Годівля 
високопродукт

ивних тварин 
БТФ магістри 

Практичні етапи 
організації 

оптимальної годівлі 
високопродуктивни

х тварин.1.04 

Рецепт кормосумічки 
для годівлі дійної в 
заключний період 

лактації (201-305 днів 
після отелення) 
30,31.03, 02.04 

 

Бомко В.С. 

Технологія 
комбікормовог

о виробництва 
БТФ маг 
(годівля) 

 

Підготовка зернових 
компонентів для 
виробництва 
комбікормів 

01.04 

 

Бабенко С.П. 
Годівля с.-г. 

тварин 
2кСП 

Нормована годівля 
свиноматок 31.03 

Годівля свиноматок 
30.03 

 
ІНДЗ 

Бабенко С.П. 
Годівля с.-г. 

тварин 
1кСПН 

Годівля молодняку 
ВРХ при 

вирощуванні на 
м'ясо і відгодівля 
дорослої великої 
рогатої худоби 

03.04 

  

Сломчинський 
М.М. 

Годівля с.-г. 
тварин 

БТФ 2к1гр 
 

Характеристика грубих 
кормів 
01.04 

Робота з 
літературо

ю та 
інтернет 
ресурсами 

Сломчинський 
М.М. 

Годівля риб 
Вб 3к 

Характеристика 
відходів технічних 

виробництв. 
Нормована годівля 
риб різних видів. 

02.04 

  

Титарьова О.М. 
Годівля тварин 
ФВМ 1СП 

 
 
 
 

Зоотехнічна оцінка 
раціонів дійних корів 

30.03, 02.04 
ІНДЗ 

Титарьова О.М. 
Годівля с.-г. 

тварин 
БТФ 2к2гр 

 
 
 
 
 

Оцінка вітамінної та 
мінеральної 

поживності кормів 
31.03, 03.04 

ІНДЗ 

Титарьова О.М. 

Новітні 
методи 

досліджень у 
годівлі тварин 

БТФ маг 
(годівля) 

 

Розробка схеми та добір 
тварин для досліду з 

вивчення перетравності 
за методом заміни 

кормів. Методи вивчення 
перетравності кормів. 
Виділення періодів у 

досліді та встановлення 
їх тривалості 30.03 

 

Кузьменко О.А. 
Годівля тварин 

ФВМ 2м 
Основи нормованої 
годівлі. Годівля 

Зоотехнічна оцінка 
раціонів дійних корів 

ІНДЗ 
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ВРХ.  
03.04 

31.03, 01-03.04 

Чернявський 
О.О. 

Годівля с.-г. 
тварин 1кСПН 

 

Використання 
комбікормів у раціонах 

корів 24,27.03 
 

ІНДЗ 

 
Кафедратехнології виробництва продукції птахівництва та свинарства  

 І тиждень  
Каркач П.М.  «Технологія 

виробництва 
продукції 

птахівництва»  

- Бонітування яєчних та 
м’ясних курей 

17.03.2020 

Вивчення 
термінів та 
визначень 
понять у 

птахівницт

ві  
Машкін Ю.О. «Технологія 

виробництва 
продукції 

птахівництва»  

- Бонітування яєчних та 
м’ясних курей 
16.03.2020 

Вивчення 
термінів 

та 
визначень 
понять у 
птахівниц

тві  
Соболєв О.І. Технологія 

виробництва 
продукції 

аквакультури 

Технологія 
вирощування 

рибопосадкового 
матеріалу 
19.03.2020 

Вапнування 
рибницьких ставів 

18.03.2020  

Фесенко В.Ф. Технологія 
виробництва 
продукції 
свинарства 

Походження породи 
і породні типи  

свиней 
16.03.2020 

 

Вивчення основних 
планових порід свиней в 
Україні 
17.03.2020 

 

Бількевич В.В. Логістика  
виробництва 

Закупівельна 
логістика. 
Постачальники, 
стратегія роботи з 
ними. 
16.03.2020 
 

 Охарактериз

уйте місце і 
роль служби 
постачання у 
раціоналізац

ії 
логістичних 
процесів 
підприємств

а 

Бількевич В.В. Економіка у 
тваринництві 

Економіка галузі 
свинарства в 
Україні та світі 
18.03.2020 
 

Трудові ресурси 
підприємства 
18.03.2020 
 

Економіка 
виробництва 
кормів. 
Кормова 
база. 
Структура 
кормової 
бази 
господарства

, фактори її 
формування. 

                                          ІІ тиждень   

Каркач П.М.  «Технологія 
виробництва 
продукції 

птахівництва»  

Методи  розведення  
сільсько-
господарської птиці 
24.03.2020 р. 

Бонітування 
водоплавної птиці 

26.03.2020 р 

 

Машкін Ю.О. «Технологія 
виробництва 

- Бонітування 
водоплавної птиці 
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продукції 
птахівництва»  

24.03.2020 р 

Соболєв О.І. Технологія 
виробництва 
продукції 

аквакультури 

Технологія зимівлі 
риби 

26.03.2020 

Розрахунок необхідної 
кількості мінеральних 
добрив і порядок їх 
внесення23.03.2020 

 

Фесенко В.Ф. Технологія 
виробництва 
продукції 
свинарства 

Інтенсивне 
використання 
свиноматок і 
підвищення їх 
багатоплідності 

23.03.2020 

Структура стада і 
складання плану пару-
вання і опоросів 
свиноматок 
24.03.2020 

 

Бількевич В.В. Логістика  
виробництва 

- Методичні підходи 
щодо розміщень 
замовлень. Розрахунок 
середньозваженого 
темпу росту цін. 
Розрахунок частки 
товарів неналежної 
якості у загальному 
обсязі поставок. 
Розрахунок рейтингу 
постачальників.  
23.03.2020 

Особливості 
вибору 
постачальникі
в 
вітчизняними 
підприємства
ми у нинішніх 
умовах. 
Обґрунтувати 
методичні 
підходи до 
вибору 
територіально 
віддаленого 
постачальника 
на основі 
аналізу  
повної 
вартості. 

Бількевич В.В. Економіка у 
тваринництві 

- Поняття основних 
фондів, їх сутність та 
характеристика 
23.03.2020 

Зарубіжний 
досвід 
управління 
підприємств

ами м’ясної 
та молочної 
промисловос

ті. Значення 
і розвиток 
виробництва 
м’яса в 
Україні. 

                                         І тиждень  

Каркач П.М.  «Технологія 
виробництва 
продукції 

птахівництва»  

 Бонітування індичок, 
цесарок, перепелів та 
страусів 
2.04.2020 р. 

 

Машкін Ю.О.  «Технологія 
виробництва 
продукції 

птахівництва»  

 Бонітування індичок, 
цесарок, перепелів та 
страусів 
27.03.2020 р. 

 

Соболєв О.І. Технологія 
виробництва 
продукції 

аквакультури 

Технологія 
вирощування 
товарної риби за 
дволітнім циклом 
02.03.2020 

Складання кормової 
суміші для риб 
01.03.2020 

 

Фесенко В.Ф. Інноваційні 
технології 

виробництва 
продукції 
свинарства 

Біологічні 
особливості та 
генетичний 

потенціал свиней 
23.03.2020 

Розрахунок 
технологічних 
параметрів роботи 
свинарського комплексу 
за існуючої технології 
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24.03.2020 
Бількевич В.В. Логістика  

виробництва 
Виробнича 
логістика. Системи 
управління 
матеріальними 
потоками у 
виробничій 
логістиці. 
30.03.2020 

- Перспекти

ви 
розвитку 
виробничо

-
логістичн

ої системи 
в Україні. 

Бількевич В.В. Економіка у 
тваринництві 

Економіка галузі 
вівчарства та 
козівництва в 
Україні та світі 
01.04.2020 

 

Витрати виробництва і 
собівартість. Аналіз 
рівня і структури 
собівартості продукції 
тваринництва. 
01.04.2020 
 

Визначенн

я розміру 
земельног

о паю і 
орендної 
плати за 
землю. 

 
Кафедра   хімії  
                                       І тиждень  
Цехмістренко 
С.І. 

Біохімія у 
тваринництві 
(БТФ СП 1 
курс) 

Обмін ліпідів 
17.03.2020 

Біохімія і обмін ліпідів 
16.03.2020 (1 гр) 
18.03.2020 (2 гр) 

 

Цехмістренко 
С.І. 

Біохімія у 
тваринництві 
(БТФ 2 курс) 

Ферменти 
18.03.2020 

Біологічна роль 
ферментів 
18.03.2020 (1 гр) 
18.03.2020 (2 гр) 

 

Цехмістренко 
О.С. 

Хімія  Загальна 
характеристика білків 
16.03.2020 ФВМ СПМ 
3 гр 

 

Цехмістренко 
О.С. 

Хімія  Загальна 
характеристика білків 
16.03.2020 ФВМ СПМ 
1 гр 

 

Цехмістренко 
О.С. 

Хімія  Обмін білків 17.03.2020 
ФВМ СПМ 1 гр 

 

Цехмістренко 
О.С. 

Хімія  Обмін білків 19.03.2020 
ФВМ СПМ 2 гр 

 

Цехмістренко 
О.С. 

Хімія  Обмін білків 20.03.2020 
ФВМ СПМ 3 гр 

 

Поліщук В.М. Хімія (ФВМ 1 
курс) 

Ненасичені 
карбонові кислоти. 

Загальна 
характеристика, 
фізичні та хімічні 

властивості. 
19.03.2020 

Двоосновні насичені 
жирні кислоти. Заг. 
характ., спос. одерж., 
хі.івласт., застос. 
16.03.2020 (3 гр.) 
18.03.2020 (1,2 гр.) 
Ненасичені одно- та 
двоосновні карбонові 
к-ти. Заг. характ., спос. 
одерж., хі.івласт., застос. 
20.03.2020 (1,2,3 гр.) 
 

Поліщук 
В.М. 
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Поліщук В.М Хімія (ХТ 1 
курс) 

Спирти, феноли. 
Загальна хар-ка, 
фіз.. та хім.. власт. 

16.03.2020 

Спирти, феноли. 
Загальна хар-ка, фіз.. та 

хім.. власт. 
16.03.2020 

Поліщук 
В.М 

Пономаренко 
Н.В. 

Гідрохімія (Вб 
1 курс) 

Класифікація вод за 
хімічним складом і 
мінералізацією. 
Способивираження

концентраціїрозчині

в17.03.2020 
 

Якісні реакції на 
катіони у водних 
розчинах 19.03.2020 
Якісні реакції на 
катіони у водних 
розчинах 
20.03.2020 
 

Пономар

енко 
Н.В. 

Пономаренко 
Н.В. 

Органічна 
хімія (БТФ 1 
курс) 

Етери і естери 
18.03.2020 

Карбонові кислоти 
19.03.2020 
Фенолкислоти і 
гідрогсокислоти 
20.03.2020 
 

Пономар

енко Н.В. 

Пономаренко 
Н.В. 

Хімія з 
основами 
біогеохімії 
(Ек) 

Амінокислоти і 
білки 
17.03.2020 

Амінокислоти і білки  
19.03.2020 

Пономар

енко Н.В. 

Поліщук С.А. Біохімія (ХТ 1 
курс) 

Біохімія білків  
17.03.2020 

Загальнахарак-
теристика  білків 
20.03.2020 

Поліщук 
С.А. 

Поліщук С.А. Біохімія 
молока і м’яса 

(ХТ 3 курс)  

 Дослідження біоактивних 
сполук молока 
19.03.2020 

Поліщук 
С.А. 

Поліщук С.А. Біохімія 
молока і м’яса 

(ХТ СП 3 
курс) 

 Дослідження біоактивних 
сполук молока 
19.03.2020 

Поліщук 
С.А. 

Поліщук С.А. Фізіологія і 
біохімія 

гідробіонтів  
(ВБ 2 курс) 

Класифікація та  
біологічна дія 
вітамінів. 
18.03.2020 

Біохімія та обмін білків 
і нуклеїнових кислот  
17.03.2020 

Поліщук 
С.А. 

 ІІ тиждень  
Цехмістренко 

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

Регуляція і обміну 
ліпідів  

26.03.2020 

Обмін білків 23.03.2020 
(1 гр) 

26.03.2020 (2 гр) 

 

Цехмістренко 
С.І. 

Біохімія у 
тваринництві 
(БТФ 2 курс) 

Загальна 
характеристика 

гормонів 
25.03.2020 

Методи визначення 
активності ферментів 

24.03.2020 (1 гр) 
25.03.2020 (2 гр) 

 

Цехмістренко 
О.С. 

Хімія Водний і 
мінеральний обмін, 
25.03.2020, 2 пара 

Загальна 
характеристика 
нуклеїнових кислот та 
їх обмін. 
23.03.2020 ФВМ СПМ 
2 гр 

 

Цехмістренко Хімія  Загальна  
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О.С. характеристика 
нуклеїнових кислот та 
їх обмін. 
24.03.2020 ФВМ СПМ 
1 гр 

Цехмістренко 
О.С. 

Хімія  Загальна 
характеристика 
нуклеїнових кислот та 
їх обмін. 
25.03.2020 ФВМ СПМ 
2 гр 

 

Цехмістренко 
О.С. 

Хімія  Загальна 
характеристика 
нуклеїнових кислот та 
їх обмін. 
27.03.2020 ФВМ СПМ 
3 гр 

 

Поліщук В.М. Хімія (ФВМ 1 
курс) 

Аміни і Аміди 
карбонових кислот. 

Загальна 
характеристика, 
фізичні та хімічні 

властивості. 
23.03.2020 

Фенол- і гідрокси-
кислоти. Заг. характ., 
спос. одерж., хі.івласт., 
застос. 

23.03.2020 (2,3 гр.) 
26.03.2020 (1 гр.) 

Етери та естери. Заг. 
характ., спос. одерж., 
хі.івласт., застос.. 
26.03.2020 (3 гр.) 

27.03.2020 (1,2 гр.) 

Поліщук 
В.М. 

Поліщук В.М. Хімія (ХТ 1 
курс) 

Альдегіди, кетони. 
Загальна 

характеристика, 
фізичні та хімічні 

властивості. 
24.03.2020 

Альдегіди та кетони. 
Заг. характ., спос. одерж., 

хім. власт., застос. 
25.03.2020 

Одноосновні насичені 
карбонові кислоти. Заг. 
характ.,спос. одерж., хім. 

власт., застос. 
Мила та миючі засоби. 

27.03.2020 

 

Пономаренко 
Н.В. 

Гідрохімія 
(Вб 1 курс) 

Гідрохімія 
атмосферних опадів 
27.03.2020 
 

Якісні реакції на аніони 
у водних розчинах 
24.03.2020 
Якісні реакції на аніони 
у водних розчинах 
27.03.2020 

Пономар

енко Н.В. 

Пономаренко 
Н.В. 

Органічна 
хімія (БТФ 1 
курс) 

Жири 
26.03.2020 

Етери і естери 
26.03.2020 

Пономар

енко Н.В. 

Пономаренко 
Н.В. 

Хімія з 
основами 
біогеохімії 
(Ек) 
 

 Пестициди 
24.03.2020 

Пономар

енко Н.В. 

Поліщук С.А. Біохімія (ХТ 1 Біохімія Обмін білків Поліщук 
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курс) нуклеїнових кислот 
24.03.2020 

27.03.2020 С.А. 

 Біохімія 
молока і м’яса 

(ХТ 3 курс) 

Біохімія лактації 
23.03.2020 

Дослідження біоактивних 
сполук молока 

25.03.2020 
26.03.2020 

 

 Біохімія 
молока і м’яса 

(ХТ СП 3 
курс) 

Біохімія лактації 
23.03.2020 

Дослідження біоактивних 
сполук молока 

25.03.2020 
26.03.2020 

 

 Фізіологія і 
біохімія 

гідробіонтів  
(ВБ 2 курс) 

 Класифікація та  
біологічна дія 
вітамінів. 
26.03.2020 

 

 І тиждень  
Цехмістренко 

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

 
Хімія та обмін 

білків 
1.04.2020 

Дослідження 
показників обміну 
білків 31.03.2020 (1 гр) 

02.04.2020 (2 гр) 

 

Цехмістренко 
С.І. 

Біохімія у 
тваринництві 
(БТФ 2 курс) 

Біохімія 
ендокринних залоз 

1.04.2020 

Біологічна роль 
гормонів 

01.04.2020 (1 гр) 
01.04.2020 (2 гр) 

 

Цехмістренко 
О.С. 

Хімія  Загальна 
характеристика 
нуклеїнових кислот та 
їх обмін. 
30.03.2020 ФВМ СПМ 
3 гр 

 

Цехмістренко 
О.С. 

Хімія  Загальна 
характеристика 
нуклеїнових кислот та 
їх обмін. 
30.03.2020 ФВМ СПМ 
1 гр 

 

Цехмістренко 
О.С. 

Хімія  Водорозчинні вітаміни  
31.03.2020 ФВМ СПМ 
1 гр 

 

Цехмістренко 
О.С. 

Хімія  Водорозчинні вітаміни  
02.04.2020 ФВМ СПМ 
2 гр 

 

Цехмістренко 
О.С. 

Хімія  Водорозчинні вітаміни  
03.04.2020 ФВМ СПМ 
3 гр 

 

Поліщук В.М. Хімія (ФВМ 1 
курс) 

Амінокислоти. 
Загальна 

характеристика, 
фізичні та хімічні 

властивості. 
02.04.2020 

Етери та естери. Заг. 
характ., спос. одерж., 
хім.. власт., застос.. 
30.03.2020 (3 гр.) 

01.04.2020 (1,2 гр.) 
Модуль №2 

03.04.2020 (1,2,3 гр.) 

Поліщук 
В.М. 

 Хімія (ХТ 1 Насичені карбонові Двоосновні насичені  
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курс) кислоти. Загальна 
характеристика, 
фізичні та хімічні 

властивості. 
30.03.2020 

жирні кислоти.  
Заг. характ., спос. одерж., 

хім.. власт., застос.. 
30.03.2020 

Пономаренко 
Н.В. 

Гідрохімія 
(Вб 1 курс) 

Гідрохімія річок 
31.03.2020 

Визначеннярозчинених 
у водігазів (О2іСО2) та 
біохімічногоспоживанн

якисню 
02.04.2020 
Визначеннялужності, 
карбонатноїтвердості 
та кислотності води 
03.04.2020 

Пономар

енко Н.В. 

Пономаренко 
Н.В. 

Органічна 
хімія (БТФ 1 
курс) 

Моносахариди 
01.04.2020 

Жири 
02.04.2020 
Моносахариди 
03.04.2020 

Пономар

енко Н.В. 

Пономаренко 
Н.В. 

Хімія з 
основами 
біогеохімії 
(Ек) 

Сучасні хімічні 
методи досліджень  
31.03.2020 

Фізико-хімічні методи 
аналізу 
02.04.2020 

Пономар

енко Н.В. 

Поліщук С.А. Біохімія (ХТ 1 
курс) 

Вітаміни 
31.03.2020 

Загальна 
характеристика 

нуклеїнових кислот. 
Обмін нуклеїнових 

кислот 
03.04.2020 

Поліщук 
С.А. 

Поліщук С.А. Біохімія 
молока і м’яса 

(ХТ 3 курс) 

 Дослідження 
мінерального складу 

молока 
02.04.2020 

 

Поліщук С.А. Біохімія 
молока і м’яса 

(ХТ СП 3 
курс) 

 Дослідження 
мінерального складу 

молока 
02.04.2020 

 

Поліщук С.А. Фізіологія і 
біохімія 

гідробіонтів  
(ВБ 2 курс) 

 Класифікація та  
біологічна дія 
вітамінів. 
31.03.2020 

 

 
Кафедра гігієни тварин та основ санітарії 

 І тиждень  
Малина 
Василь 

Вікторович 

Санітарно-
гігієнічні вимоги 
довиробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва 

Санітарно-захисні 
зони для 
скотарських 
підприємств. 

17.03.2020. 

Фізичні властивості 
води. 

17.03.20. 

Методи 
очищенн

я води. 

Малина 
Василь 

Вікторович 

Профілактика 
хвороб тварин 

Основи внутрішніх 
незаразних хвороб 
та їх профілактика. 

20.03.2020 

Захворювання органів 
серцево-судинної 
системи, органів 
дихання, органів 
травлення та їх 

Мастити 
та їх 
профілак-
тика. 
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профілактика. 
19.03.2020. 

Федорченко 
М.М. 

Основи 
промислового 
будівництва та 
сантехніки 

 Фундаменти їх 
класифікація та 
властивості 
16.03.2020 

 

Федорченко 
М.М. 

Проектування 
підприємств з 
основами 
САПР 

 Параметри креслення. 
Створення об‘єктів 

17.03.2020 

 

Федорченко 
М.М. 

Основи 
промислового 
будівництва та 
сантехніки 

 Органічні в'яжучі 
речовини та пластмаси 

17.03.2020 

 

Федорченко 
М.М. 

Проектування 
та будівництво 
підприємств з 
виробництва 
та переробки 
продукції 

тваринництва 

 Розрахунок кількості 
скотомісць в 

приміщеннях для 
утримання різних 

статево-вікових груп 
великої рогатої худоби 

20.03.2020 

 

Бондаренко Л.В. Проектування 
та будівництво 
підприємств з 
виробництва 
та переробки 
продукції 

тваринництва 

 Знайомство з 
основними і типовими 

проектами 
тваринницьких 
комплексів і 

зоогігієнічними 
нормами до 

розміщення тварин. 
16.03.2020 

 

Бондаренко Л.В. Гігієна та 
добробут 
тварин 

Гігієна коней 
16.03.2020 

  

Бондаренко Л.В. Гігієна та 
добробут 
тварин 

 Зоогігієнічний 
контроль запиленості 

повітря у 
тваринницьких 
приміщеннях.  

17.03.2020 

 

Бондаренко Л.В. Проектування 
та будівництво 
підприємств з 
виробництва 
та переробки 
продукції 

тваринництва 

Покрівельні та 
теплоізоляційні 

будівельні 
матеріали 
19.03.2020 

  

Бондаренко Л.В. Проектування 
підприємств з 
основами 
САПР 

 

Настройка системи 
комп'ютерної 
графіки AutoCAD і 
основи креслення в 
двох вимірах 
17.03.2020 
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Гришко В.А. Теплотехніка Основи 
Теплообміну(Ч2). 

18.03.20 

18.03.20. Основи 
термодинаміки 2 год . 

 

 

Гришко В.А. Процеси і 
апарати 

Основи 
гідравліки.19.03.20 

Гідростатичний 

тиск19.03.20 
 

Балацький Ю.О. Санітарія та 
гігієна в 
рибництві 

Діагностичні та 
рибоводно-
епізотичні 

дослідження у 
рибництві 
18.03.2020 

  

Балацький Ю.О. Ветеринарна 
санітарія 

Гігієна ґрунт 
18.03.2020 

Гігієнічне 
значенняґрунт та його 
санітарна охорона від 

забруднення 
18.03.2020 

 

 

Балацький Ю.О. Санітарія та 
гігієна в 
рибництві 

 

 Визначення фізичних 
властивостей води 

19.03.2020 
 

 

Балацький Ю.О. Етологія та 
благополуччя 

тварин 

Угрупування, що 
базуються на 
просторовому 

контакті 
19.03.2020 

 

Соціоетологія. 
Етологічна  структура 

популяцій 
19.03.2020 

 

 ІІ тиждень   
Малина 
Василь 

Вікторович 

Профілактика 
хвороб тварин 

Основи 
фармакології. 

25.03.2020 

Асептика й антисептика, 
техніка дезінфекції рук, 
стерилізації інструментів, 
шовного та 
перев'язувального 
матеріалу. 
26.03.20. 

Фізичні 
методи 
лікування 
тварин. 

 

Малина 
Василь 

Вікторович 

Санітарно-
гігієнічні 
вимоги 

довиробництва і 
переробки 
продукції 

тваринництва 

Санітарно-захисні 
зони для 
конярських 
підприємств. 

26.03.20. 

 Хлоруван

-ня води. 

Федорченко 
М.М. 

Основи 
промислового 
будівництва та 
сантехніки 

 Тепло та 
звукоізоляційні 

матеріали 
24.03.2020 

 

Федорченко 
М.М. 

Проектування 
та будівництво 
підприємств з 
виробництва 
та переробки 
продукції 

тваринництва 

 Знайомство з основними і 
типовими проектами 

тваринницьких 
комплексів і 

зоогігієнічними нормами 
до розміщення тварин. 

26.03.2020 
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Федорченко 
М.М. 

Проектування 
підприємств з 
основами 
САПР 

 Огляд ринку сучасних 
систем автоматизованого 
проектуваннята їх аналіз 

27.03.2020 

 

Бондаренко Л.В. Гігієна та 
добробут 
тварин 

Гігієна та 
ветеринарно-

санітарні вимоги у 
птахівництві 
23.03.2020 

  

Бондаренко Л.В. Гігієна та 
добробут 
тварин 

 Зоогігієнічний 
контроль бактеріальної 
забрудненості повітря у 

тваринницьких 
приміщеннях. 

24.03.2020 

 

Бондаренко Л.В. Проектування 
та будівництво 
підприємств з 
виробництва 
та переробки 
продукції 

тваринництва 

Проектування 
скотарських 
підприємств 

залежно від системи 
і способу 

утримання тварин. 
25.03.2020 

  

Бондаренко Л.В. Проектування 
та будівництво 
підприємств з 
виробництва 
та переробки 
продукції 

тваринництва 

 Проектування та 
розрахунок потужності 

систем вентиляції. 
27.03.2020 

 

Бондаренко Л.В. Основи 
промислового 
будівництва та 
сантехніки 

Способи організації 
повітрообміну 
приміщень 
24.03.2020 

  

Гришко В.А. Теплотехніка Ідеальні гази і 
газові суміші. 

24.03.20 

24.03.20. Розв’язування 
задач з перебігу 
термодинамічних 
процесів 2 год. 

 

Гришко В.А. Теплотехніка Властивості та 
термодинамічні 
процеси водяної 
пари. 25.03.20.  

 

25.03.20. 
Теплопередача. 
Проведення 
розрахунків і 

розв’язування задач 
процесів теплопередачі 

 

Гришко В.А. Процеси і 
апарати 

Гідродинаміка 
24.03.20 

Розподілення 
швидкостей рідини 

24.03.20 

 

Балацький Ю.О. Санітарія та 
гігієна в 
рибництві 

Профілактичне 
карантинування як 

метод 
попередження 

розповсюдження 
хвороб 

риб24.03.2020 

Санітарно-гігієнічний 
контроль хімічних 

властивостей і газового 
складу води 
24.03.2020 
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Балацький Ю.О. Ветеринарна 
санітарія 

 Заходи щодо санітарної 
охорони ґрунту 

26.03.2020 
 

 

Балацький Ю.О. Етологія та 
благополуччя 

тварин 

 Біологічні основи 
розумової діяльності 

тварин 
27.03.2020 

 

 

 І  тиждень   
Малина 
Василь 

Вікторович 

Профілактика 
хвороб тварин 

Основи хірургії. 
Хірургічні хвороби 
та їх профілактика.  

03.04.2020 

Система постачання та 
виробництва лікарських 
препаратів. Ліки, які 
найчастіше застосовують 
у тваринництві. Способи 
введення лікарських 
речовин. 
02.04.2020. 

Допомога 
тваринам  

із 
захворю-
ваннями 
органів 
руху. 

Малина 
Василь 

Вікторович 

Санітарно-
гігієнічні 
вимоги 

довиробництва 
і переробки 
продукції 

тваринництва 

Санітарно-захисні 
зони для 
свинарських 
підприємств. 

31.03.20. 

Біологічний 
аналіз води. 

31.03.2020. 

Застосу-
ваннянан

отех-
нологій 
при 
очищенні 
води. 

Федорченко 
М.М. 

Основи 
промислового 
будівництва та 
сантехніки 

 Системи опалення 
30.03.2020 

 

Федорченко 
М.М. 

Проектування 
підприємств з 
основами 
САПР 

 

 Загальні відомості про 
сучасні комп’ютерні 
технології автоматизова-
ногопроектування та 
підготовки виробництва 
(САD/САМ/САE/PDM) 
31.03.2020 

 

Федорченко 
М.М. 

Основи 
промислового 
будівництва та 
сантехніки 

 Вентиляція 
промислових будівель 

31.03.2020 

 

Федорченко 
М.М. 

Проектування 
та будівництво 
підприємств з 
виробництва 
та переробки 
продукції 

тваринництва 

 Знайомство з основними і 
типовими проектами 

тваринницьких 
комплексів і 

зоогігієнічними нормами 
до розміщення тварин. 

3.04.2020 

 

Бондаренко Л.В. Проектування 
та будівництво 
підприємств з 
виробництва та 

переробки 
продукції 

тваринництва 

 Розрахунок годинного 
об’єму вентиляції за 
вологістю повітря. 

30.03.2020 
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Бондаренко Л.В. Гігієна та 
добробут 
тварин 

 

Гігієна кролів. 
30.03.2020 

  

Бондаренко Л.В. Гігієна та 
добробут 
тварин 

 Методики визначення 
вмісту вуглекислого газу 
у повітрі тваринницьких 

приміщень. 
31.03.2020 

 

Бондаренко Л.В. Проектування 
та будівництво 
підприємств з 
виробництва та 

переробки 
продукції 

тваринництва 

Проектування і 
будівництво 
свинарських 
підприємств. 
02.03.2020 

  

Балацький Ю.О. Санітарія та 
гігієна в 
рибництві 

Профілактична 
дезинфекція і 
дезінвазія у 
рибництві 
01.04.2020 

  

Балацький Ю.О. Ветеринарна 
санітарія 

Санітарно-гігієнічні 
вимоги до води 

01.04.2020 

Роль і значення води у 
тваринництві 

01.04.2020 

 

Балацький Ю.О. Санітарія та 
гігієна в 
рибництві 

 Біологічний аназізводи: 
бактеріологічне і 
гельмінтологічне 
дослідження 
02.04.2020 

 

Балацький Ю.О. Етологія та 
благополуччя 

тварин 

Особливості 
розумової 

діяльності різних 
видів тварин 
02.04.2020 

Особливостіповедінкит

варин у 
шлюбнийперіод 

02.04.2020 

 

 
Кафедра харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва 

 ІІ тиждень  
Федорук Н.М.  Технологія 

переробки 
продукції 
тваринництва 

Особливості забою 
та після забійні 
зміни у мясі 
13.03.2020 

  

 І тиждень  
Калініна Г.П. Технологія 

м’яса та 
м’ясних 
продуктів 

Технологія варених 
ковбас 

16.03.2020 

  

Калініна Г.П.  Оптимізація 
виробничих 
процесів та 

енергоресурсо

зберігаючі 
технології 

Математичне 
моделювання 
технологічних 

процесів 
18.03.2020 

Математичне 
моделювання 

технологічних процесів 
18.03.2020 

 

Федорук Н.М.  Технологія Основні види   
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переробки 
продукції 
тваринництва 

консервування 
м’яса та сировини 
забійних тварин 

18.03.2020 
 

Федорук Н.М. Матеріалознав

ство  
Основи теорії 
сплавів 
18.03.2020 
Кольорові метали та 
сплави 
18.03.2020 

  

Федорук Н.М. Матеріалознав

ство 
 Властивості, 

класифікація та 
застосування 

металевих матеріалів  
20.03.2020 

 

Загоруй Л.П. Екотрофологія Основи фізіології 
харчування 
17.03.2020 
20.03.2020 

  

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

 Технологія варених 
ковбас 

19.03.2020 
 

Сучасні 
харчові 
добавки в 
м’ясних 

продуктах, 
їх роль і 
безпека 
(ессе) 

Загоруй Л.П.  Технологія 
переробки 
продукції 

тваринництва 

 Технологія варених 
ковбас 

17.03.2020 

 

Гребельник 
О.П. 

Технічна 
механіка і 
нарисна 
геометрія 

Центр паралельних 
сил і центр ваги 

16.03.2020 

Визначення 
коефіцієнта тертя  

19.03.2020 

Тертя 
(презента

ція) 

Гребельник 
О.П. 

Технічна 
механіка 

 Визначення центра 
ваги плоскої фігури 
методом розбиття та 
методом підвішування  

16.03.2020 
18.03.2020 

Метод 
доповнен

ня 
(ессе) 

Гребельник 
О.П. 

Інженернаграф

іка 
Сліди прямої 

Площина у просторі 
20.03.2020 

Сліди прямої 
20.03.2020 

Основні 
геометричн

і побудови 
(графічне 
завдання) 

Наріжний С.А. ТОТХВ Зміни структури і 
структурно-механічних 
властивостей продуктів 

при технологічній 
обробці 

Види структур харчових 
мас. Особливості 

поведінки харчових мас 
під час оброблення та 
формування. Об’ємна 

Вплив деяких добавок 
напіноутворювальну 

здатність 
деякихпіноутворювачів 
Мета:вивчитивпливдеяких 

добавок та 
технологічнихфакторів на 

піноутворювальнуздатністьп

іноутворювачів і 
стабільністьпін. 

Есе на 
тему: 
Вплив 

технологіч

них 
факторів на 
структурно

-механічні 
характерис

тики та 
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деформація харчових 
мас. Одержання рідкої 
фази в разі пресування 

харчових мас.  
16.03.2020 

16.03.2020 формуванн

я якості 
харчових 
продуктів. 

Наріжний С.А. ЗТХП Технологія 
кондитерських 

виробів 
Сировина та 
асортимент 

кондитерських 
виробів. Технологія 
карамелі, шоколаду, 

цукерок та 
борошняних 

кондитерських 
виробів. 

18.03.2020 

Вивчення асортименту та 
оцінка якості 

кондитерських виробів 
Асортимент борошняних, 

карамельних 
кондитерських виробів та 

цукерок.  
18.03.2020 

Есе на 
тему: 

Органолепт

ична оцінка 
якості 
зразків 

борошняни

х виробів, 
карамелі, 
твердих та 
м’яких 
цукерок. 

 ІІ тиждень  
Калініна Г.П. Технологія 

м’яса та 
м’ясних 
продуктів 

Технологія варених 
ковбас 

25.03.2020 

  

Федорук Н.М. Матеріалознав

ство 
Основи теорії 

сплавів 
23.03.2020 

Властивості, 
класифікація та 
застосування 

металевих матеріалів  
23.03.2020 

 

Федорук Н.М. Матеріалознав

ство  
 Застосування 

металевих матеріалів у 
харчовій 

промисловості 
25.03.2020 

 

Федорук Н.М. Технологія 
переробки 
продукції 

тваринництва 

Технологія 
переробки 

субпродуктів 
27.03.2020 

  

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

 Технологія варених 
ковбас 

23.03.2020 

 

Загоруй Л.П. Екотрофологія  Визначення смакових зон 
язика. Визначення взаємодії 
між смаковим, нюхальним і 
тактильним аналізаторами. 

(робочий зошит, ЛПЗ. № 9, 11) 
24.03.2020 

 

Загоруй Л.П. Технологія 
переробки 
продукції 

тваринництва 

 Технологія варених 
ковбас 

26.03.2020 

 

Гребельник 
О.П. 

Технічна 
механіка і 
нарисна 
геометрія 

Площина у 
просторі. Криві 

лінії. 
23.03.2020 

Площина у просторі 
26.03.2020 

Геометричні 
побудови, 
циркульні 
спряження 
(графічне 

завдання) 
Гребельник Технічна Тертя. Кінематика Визначення Окремі 
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О.П. механіка 26.03.2020 коефіцієнта тертя  
24.03.2020 
25.03.2020 

 

випадку 
руху 
(ессе) 

Гребельник 
О.П. 

Інженернаграф

іка 
 Положення площини у 

просторі 
27.03.2020 

Циркульні 
спряження 
(графічне 
завдання) 

Наріжний С.А. ТОТХВ Фізичні властивості сировини 
і харчових продуктів 
Структурно-механічні 

(реологічні) властивості харчових 
мас. Основні фізико-механічні 

та математичні поняття 
реології. Класифікація 
структурно-механічних 

властивостей. Реологічні моделі 
та рівняння. Теплофізичні та 
гігроскопічні властивості. 

Рівновага при абсорбції і при 
адсорбції. Криві течії 
пластичних матеріалів. 

23.03.2020 

Добавки в 
харчовійпромисловості 

Мета:ознайомлення з 
класифікацією, кодуванням та 

призначеннямхарчових 
добавок, 

вивченнявластивостейокремих

функціональнихгрупхарчових 
добавок, використовуваних у 
молочнійпромисловості. 

25.03.2020 

Есе на 
тему: 

Способи 
визначення 
структурно

-
механічних 
властивост

ей 
харчових 
продуктів. 

Наріжний С.А. ЗТХП Технологія крохмалю та 
крохмальної патоки 

Сировина для 
виробництва крохмалю, 

показники якості 
сировини і готової 

продукції. Технологічна 
схема виробництва 

крохмалю. 
Технологічна схема 

виробництва 
крохмальної патоки.  

25.03.2020 

Дослідження та вивчення 
асортименту крохмалю 
Асортимент крохмалю та 

крохмалепродуктів. 
Органолептичні показники 
якості крохмалю. Фізико-
хімічні показники якості 

крохмалю (природа 
крохмалю, вміст вологи, 
кислотність, кількість 

краплин в 1 дм2). 
25.03.2020 

Есе на 
тему: 

Керування 
технологіч

ним 
процесом 
виробницт

ва патоки 
та його 

контроль. 

 І тиждень  

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

Технологія 
копчених і 

сиров’ялених 
ковбас 

30.03.2020 

  

Калініна Г.П.  Оптимізація 
виробничих 
процесів та 

енергоресурсо

зберігаючі 
технології 

Оптимізація задач з 
функцією однієї 

змінної 
(однофакторний 
експеримент) 

1.04.2020 

Оптимізація задач з 
функцією однієї 

змінної 
(однофакторний 
експеримент) 

1.04.2020 

 

Федорук Н.М.  Матеріалознав

ство 
Неметалеві 

конструкційні матеріали 
01.04.2020 

Основи теорії сплавів 
01.04.2020 

  

Федорук Н.М. Технологія 
переробки 
продукції 
тваринництва 

Технологія 
переробки 
продукції 
бджільництва 
01.04.2020 

  

Федорук Н.М.  Матеріалознав

ство 
 Застосування металевих 

матеріалів у харчовій 
промисловості 
03.04.2020 
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Загоруй Л.П. Екотрофологія Якісний склад харчового 
раціону31.03.2020 
Основи складання 
харчових раціонів 

03.04.2020 

  

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

 Технологія запечених 
ковбас 

02.04.2020 

 

Загоруй Л.П.  Технологія 
переробки 
продукції 

тваринництва 

 Технологія м’ясних 
напівфабрикатів 

31.03.2020 

 

Гребельник 
О.П. 

Технічна 
механіка і 
нарисна 
геометрія 

Основи прикладної 
механіки 

30.03.2020 

Механічні передачі 
2.04.2020 

Основні 
кінематичні 
показники за 
поступально

го та 
обертальног

о руху (ессе) 

Гребельник 
О.П. 

Технічна 
механіка 

 Механічні передачі 
30.03.2020 
1.04.2020 

 

Гребельник 
О.П. 

Інженернаграф

іка 
Криві лінії та криві 

площини 
2.04.2020 

Схема технологічна 
функціональна 

2.04.2020 

 

Наріжний С.А. ТОТХВ Вода та її значення в 
технологічних процесах 
Структура, активність, 
та особливості будови 
молекули води. Фізичні 

та фізико-хімічні 
властивості води. 

Форми зв’язку води. 
Вода як розчинник та 

екстрагент.  
30.03.2020 

Типи згортання 
глобулярних білків 

Мета:вивчити різні типи 
згортання глобулярних 

білків у результаті 
теплової денатурації в 

залежності від 
початкового колоїдного 

стану. 
30.03.2020 

Есе на 
тему: 
Вода 

продоволь

чої 
сировини і 
харчових 
продуктів. 

Наріжний С.А. ЗТХП Технологія соків і 
вина 

Сировина для 
виробництва соків і 
вина. Технологія 
виноградних вин. 
Особливості 

виробництва ігристих 
вин. Особливості 

виробництва коньяку. 
Виготовлення соків. 
Переробка відходів у 

виноробстві. 
1.04.2020 

Вивчення класифікації, 
асортименту і основ 

дегустації виноградних 
та ігристих вин, оцінка 

їхньої якості 
Ознаки, за якими 
класифікуються 
виноградні вина. 
Вивчення правил 

дегустації виноградних 
вин, захворювання, 
дефекти і недоліки 
виноградних вин.  

1.04.2020 

Есе на 
тему: 

Органолепт

ична оцінка 
якості 

виноградни

х вин за 
забарвленіс

тю, 
прозорістю

, осадком, 
ароматом, 
смаком, 

виділенням 
вуглекисло

ти та 
піною. 

 
Кафедра безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів 

 
 І тиждень  

Вовкогон А.Г. Ідентифікація 
продукції та 

методи 

Види ідентифікації 
та їх 

характеристика, 

Особливості 
ідентифікації хліба і 

хлібобулочних виробів, 

Есе  
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виявлення 
фальсифікації 

17.03.2020 17.03.2020 

Мерзлова Г.В. Технохімічний 
контроль 

виробництва 
харчових 
продуктів 

Технохімічний 
контроль при 
виробництві 

питного молока, 
16.03.2020 

 Есе та 
презентація 
(Технохімі

чний 
контроль 
пряженого 
молока) 

Мерзлова Г.В. Технохімічний 
контроль 

виробництва 
харчових 
продуктів 

Технохімічний 
контроль при 

виробництві питних 
вершків, 

кисломолочних 
напоїв та сметани, 

18.03.2020 

 Есе та 
презента

ція 
(Технохі
мічний 
контроль 
сметани) 

Слюсаренко 
А.О. 

Безпека 
продовольчої 
сировини і 
харчових 
продуктів 

Мікотоксини, 
19.03.2020 

Засоби зниження 
вмісту мікотоксинів у 
харчовій продукції, 

17.03.2020 

Презента

ція 

Роль Н.В. 
Менеджмент 

якості 
(ХТ М2) 

Міжнародний 
досвід управління 
якістю, 16.03.2020 

Міжнародний досвід 
управління якістю, 

16.03.2020 

ІНДЗ (Роль 
стандартиз

ації та 
метрології 

в 
забезпечен

ні та 
підвищенні 

якості 
продукції) 

Роль Н.В. 
Харчова хімія  

(ХТ 4) 

 Вуглеводи 
харчових продуктів, 

17.03.2020 

Виявлення вуглеводів у 
пробах і їх 

дослідження, 
19.03.2020  

Есе 
(Фізіологіч

не 
значення 

вуглеводів)
  

Роль Н.В. 
Менеджмент 

якості 
(БТФ М3н) 

Вітчизняний досвід 
управління якістю, 

20.03.2020 

Вітчизняний досвід 
управління якістю, 

20.03.2020 

Есе ( 
Проблема 
якості як 
фактор 
підвищення 
рівня життя 
населення ) 

Надточій В.М. Технологічне 
обладнання 
переробних 
підприємств 

 Будова та принцип дії 
масловиготовлювача 
безперервної дії та 
масло утворювача 
13.03.2020 

Технологічне 
обладнання 
для 
виробництва 
молочних 
сумішей для 
морозива. 
Будова та 
принцип 
роботи 
змієвикового 
пастеризатор

а ОЗП 
Презентація 

Надточій В.М. Технологічне 
обладнання 
переробних 

Машини для 
подрібнення м'яса і 
шпику. Класифікація 
машин та вимоги до 

 Установки 
для 
розливу, 
фасування 
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підприємств них. Фактори, що 
впливають на 
подрібнення. Машини 
для різання шпику та 
м'яса на шматки. 
Машини для 
подрібнення фаршу. 
17.03.2020 
 

та 
пакування 
молока та 
молочних 
продуктів у 
картонну 
тару  та з 
полімерних 
матеріалів. 
Порівняльн

е есе 
Надточій В.М. Контроль 

якості 
продукції 
тваринництва 

Контроль якості 
молочної сировини 
відповідно до 
вимогнормативної 
документації.  
17.03.2020 

Методи контролю 
санітарно-гігієнічних 
показників молока. 
19.03.2020 

Лабораторні 
методи 
визначення 
хімічних, 
фізико-
хімічних 
показників 
знежиреного 
молока згідно 
нормативно-
технічних 
документів: 
густини, СР, 
СЗМЗ, м.ч. 
жиру, білка та 
вуглеводів, 
титрованої 
кислотності. 
Презентація 

Надточій В.М. Технологічне 
обладнання 
переробних 
підприємств 

 Будова та принцип 
роботи гомогенізатора. 
Основні технологічні 
розрахунки. 
19.03.2020 

Будова та 
принцип 
роботи 
ультрафільтр

аційної 
установки. 
Презентація 

Надточій В.М. Технологічне 
обладнання 
харчових 
виробництв 

Теплове і 
допоміжне 
обладнання 
ректифікаційних 
установок. 
Дефлегматори. 
Конденсатори і 
холодильники. 
Бардяний 
регулятор. Вакуум-
переривачі. 

20.03.2020 

Будова та принцип 
роботи дефлегматора 
сирцевої колони та 
бардяного регулятора. 
20.03.2020 

Призначен

ня, будова 
та принцип 
роботи 
дифузійног

о апарата 
системи 
Ольє. 
Переваги 
та недоліки 
у 
використан

ні апарата. 
Порівняльн

е есе 
Чернюк С.В. Стандартизаці

я продукції 
тваринництва 

- Тема 5. Стандартизація 
коров’ячого молока та 
продуктів його переробки. 
Знайомство з ДСТУ – 
3662:2018 на молоко 
16.03.2020 ( 1 група) 
17.03.2020 (2-3 групи) 

Оцінка і 
вимірюва

ння 
якості 
продукції 

 Тема 6. 
Визначення вгодованості 
великої рогатої худоби 
відповідно до ДСТУ 
4673:2006 «Велика рогата 
худоба для забою. 
18.03.2020 (3 група) 

Качан А.Д. Інноваційні Сучасні способи Дослідження зерна, Характерис

тика 
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технології 
зберігання 
сировини та 
харчових 
продуктів 

консервування та 
переробки харчової 
сировини 
19.03.2020 

хлібних  і крупꞌяних 
культур 
19.03.2020 

процесів 
під час 
зберігання 
харчової 
сировини 
ІНДЗ 

Недашківський 
В.М. 

Безпека 
продуктів 

забою тварин 

Склад та 
властивості м’яса  

19.03.2020 

Морфологічний та хімічний 
склад відрубів різних 

сортів. Вимоги до сортової 
розрубки туш забійних 
тварин та птиці при 

виробництві фасованого 
м’яса.19.03.2020 

 

     

     

                                          ІІ тиждень  

Вовкогон А.Г. Ідентифікація 
продукції та 

методи 
виявлення 

фальсифікації 

Наслідки 
виробництва, 
реалізації та 
використання 

фальсифікованих 
продуктів, 
24.03.2020 

Особливості 
ідентифікації 

фальсифікованих зерно 
борошняних товарів, 

24.03.2020 

Есе  

Мерзлова Г.В. Технохімічний 
контроль 

виробництва 
харчових 
продуктів 

 Технохімічний 
контроль 

пастеризованого 
молока та вершків, 

24.03.2020 

Есе (ТХК 
молока і 
вершків) 

Мерзлова Г.В. Технохімічний 
контроль 

виробництва 
харчових 
продуктів 

 Технохімічний 
контроль виробництва 
кисломолочних напоїв 

та сметани, 
24.03.2020 

Есе (ТХК 
кисломол

очних 
напоїв та 
сметани) 

Слюсаренко 
А.О. 

 Токсини 
природного 
походження в 

харчовій продукції 
26.03.2020 

Хімічні компоненти 
марикультури 

26.03.2020 

Есе 

Роль Н.В. 
Харчова хімія 

(ХТ 4) 

Вуглеводи у 
харчових 
продуктах, 
23.0.2020 

Дослідження 
властивостей 
полісахаридів, 
24.03.2020 

ІНДЗ 
(Процеси 
бродіння) 

Роль Н.В. 
Менеджмент 
якості (ХТ М2) 

Вітчизняний досвід 
управління якістю, 

25.03.2020 

Вітчизняний досвід 
управління якістю, 
25.03.2020 

Есе («Гуру» 
в області 

менеджмент

у якості та 
їхній внесок 

у 
формування 
сучасної 
концепції 

менеджмент

у якості) 

Роль Н.В. 
Менеджмент 
якості (БТФ 

М3н) 

Вітчизняний досвід 
управління якістю, 

27.03.2020 

Вітчизняний досвід 
управління якістю, 
27.03.2020 

Есе 
(«Гуру» в 
області 

менеджмен

ту якості та 



29 

 

їхній 
внесок у 

формуванн

я сучасної 
концепції 
менеджмен

ту якості) 
Надточій В.М. Технологічне 

обладнання 
переробних 
підприємств 

Технологічне 
обладнання для 
теплової обробки 
молока.Нагрівачі. 
Пастеризатори. 
Стерилізатори 
23.03.2020 

  

Надточій В.М. Технологічне 
обладнання 
переробних 
підприємств 

 Будова та принцип 
роботи шпигорізки. 
Основні технологічні 
розрахунки. 
25.03.2020 

Технологічн

е 
обладнання 
для забою 
великої 
рогатої 
худоби та 
розділення 
туш. Засоби 
електрооглу

шення. 
Установка 
В2–ФВУ для 
збирання 
крові. 
Установки 
для знімання 
шкури з туш 
Презентація 
 
 
 

Надточій В.М. Технологічне 
обладнання 
харчових 

виробництв 

Обладнання для 
проведення 
сорбційних 
процесів. 
Абсорбція. 
Конструкції 
абсорберів. 
Насадковий 
абсорбер. 
Абсорбційна колона 
з псевдо 
зріджувальним 
шаром. Адсорбція. 
Конструкції 
адсорберів. 
26.03.2020 

Будова та принцип 
роботи насадкового 
абсорбера та 
вугільного адсорбера. 
Розрахунок тривалості 
поглинання речовини 
та рівняння 
матеріального балансу 
адсорбції. 
26.03.2020 

Призначен

ня, будова 
та 
принцип 
роботи 
шнекових 
горизонта

льних 
екстракто

рів та 
екстракто

рів 
зрошуваль

ного типу. 
Презентац

ія 

Надточій В.М. Контроль 
якості 
продукції 
тваринництва 

 Органолептичне 
дослідження ступеня 
свіжості м’яса. 
Лабораторні методи 
визначення ступеня 
свіжості м’яса: 
визначення кількості 

Органолеп

тичне 
досліджен

ня та 
лаборатор

ні методи 
визначенн

я свіжості 
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азоту аміно-аміачного, 
реакція з міді сульфатом 
в бульйоні 
26.03.2020 

м’яса 
птиці. 
Презентац

ія 

Надточій В.М. Технологічне 
обладнання 
переробних 
підприємств 

 Будова та принцип 
роботи вовчка. Основні 
технологічні розрахунки. 
27.03.2020 

Обладнанн

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

Чернюк С.В. Стандартизаці

я продукції 
тваринництва 

Лекція 3. Порядок 
розроблення, 
оформлення та 
затвердження 
стандартів 
25.03.2020 

Тема 6. 
Визначення вгодованості 
великої рогатої худоби 
відповідно до ДСТУ 
4673:2006 «Велика рогата 
худоба для забою. 
24.03.2020 (2 група) 
25.03.2020 (1 група) 

 

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

Загальна 
характеристика 

режимів зберігання 
зерна 

23.03.2020 

Розрахунок маси сухих 
речовин і вологи у 

сировині для 
виробництва 

хлібобулочних виробів 
23.03.2020 

Технолог

ія крупів 
підвищен

ої 
поживної 
цінності 
ІНДЗ 

Недашківський 
В.М. 

Безпека 
продуктів 

забою тварин 

Технологіяобробки

харчовихсубпродук

тів 
24.03.2020 

 

Морфологічний та 
хімічний склад відрубів 
різних сортів. Вимоги 
до сортової розрубки 
туш забійних тварин та 
птиці при виробництві 
фасованого м’яса. 

24.03.2020 

 

                                      І тиждень  

Вовкогон А.Г. Ідентифікація 
продукції та 

методи 
виявлення 

фальсифікації 

Характеристика 
способів 

ідентифікації. Методи 
проведення 
ідентифікації 

харчових продуктів, 
31.03.2020 

Особливості 
ідентифікації 

макаронних виробів, 
31.03.2020  

Есе  

Мерзлова Г.В. Технохімічний 
контроль 

виробництва 
харчових 
продуктів 

Технохімічний 
контроль 

виробництва 
кисломолочного сиру, 
сиркових виробів та 

морозива 
30.03.2020 

 Есе та 
презента

ція 

Мерзлова Г.В. Технохімічний 
контроль 

виробництва 
харчових 
продуктів 

Технохімічний 
контроль 

виробництва масла та 
спредів,  

01.04.2020 

 Есе та 
презента

ція 
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Слюсаренко 
А.О. 

 Антибіотики і 
гормональні 
препарати 
02.04.2020 

Запобігання забрудненню 
антибіотиками сировини і 

харчових продуктів 
31.03.2020 

Есе 

Роль Н.В. 
Менеджмент 

якості 
(ХТ М2) 

Базова концепція 
загального 

управління якістю, 
30.03.2020 

Базова концепція 
загального управління 
якістю, 30.03.2020 

ІНДЗ 
(Міжнародн

а практика 
засвоєння 
принципів 

TQM 
провідними  
компаніями 

світу) 

Роль Н.В. 
Харчова хімія  

(ХТ 4) 
Ензими, 31.03.2020 

Ферментативні методи 
аналізу харчових 

продуктів, 02.04.2020  

Есе 
(Застосуванн
я ферментів 

в 
борошномел

ьному 
виробництві 
та випіканні 

хліба )  

Роль Н.В. 
Менеджмент 

якості 
(БТФ М3н) 

Базова концепція 
загального 

управління якістю , 
03.04.2020 

Базова концепція 
загального управління 
якістю , 03.04.2020 

Есе (  
Відмінності 

моделі 
управління 
організацією

, заснованої 
на 

використанн

і ідей TQM, 
від 

традиційної 
моделі 

управління.) 

Надточій В.М. Технологічне 
обладнання 
переробних 
підприємств 

Обладнання для 
перемішування та 
формування. 
Фаршемішалка, будова 
та принцип дії 
фаршезмішувачів. 
Шприци, будова та 
принцип дії. 
Характеристика та 
принцип дії автоматів 
для формування 
сосисок і ковбас. 
31.03.2020 

  

Надточій В.М. Контроль 
якості 
продукції 
тваринництва 

Контроль якості 
м’ясної сировини 
відповідно до вимог 
нормативної 
документації.Контрол
ь якості м’яса 
31.03.2020 

  

Надточій В.М. Контроль 
якості 
продукції 
тваринництва 

 Органолептичне 
дослідження жирів. 
Лабораторні методи 
дослідження якості 
жирів: визначення 
кислотного числа, 
визначення перекисного 
числа, визначення вмісту 
вологи 

Дослідже

ння 
продуктів 
забою 
тварин на 
наявність 
антибіоти

ків 
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02.04.2020 Есе 
Надточій В.М. Технологічне 

обладнання 
харчових 
виробництв 

Основи теорії 
сушіння. 
Класифікація і 
конструкція 
сушарок. Барабанні 
сушарки. Камерні 
протитечійніконвек

тивні сушарки. 
Вакуум-сушильні 
установки 
03.04.2020 

Будова та принцип 
роботи барабанних 
сушарок. 

03.04.2020 

Особливі 
способи 
сушіння. 
Сушіння 
сублімацією. 
Сушіння 
інфрачервон

ими 
променями. 
Сушіння в 
полі 
струменів 
високої 
частоти. 
Технологічн

е 
обладнання. 
Презентація 

Чернюк С.В. Стандартизаці

я продукції 
тваринництва 

- Тема 7. Визначення 
вгодованості свиней та 
стандартизація 
шкіряної сировини 
30.02.2020 (1 група) 
31.03.2020 (2-3 групи) 

Шкідливі 
мікроорг

анізми в 
молоці. 

 

   Тема 8. Визначення 
вгодованості овець і 
кіз. Стандартизація 
шкіряної сировини 
1.04.2020 (3 група) 

 

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

Особливості 
технології борошна 
на сучасних 
борошномельних 
виробництвах 
02.04.2020 

Розрахунки 
виробничих рецептур у 
технології хліба та 
хлібобулочних виробів 
02.04.2020 
 

Особливо

сті 
технології 
макаронни

х виробів 
швидкого 
приготува

ння  
ІНДЗ 

Недашківський 
В.М. 

Безпека 
продуктів 

забою тварин 

Консервування 
м'яса 

02.04.2020 

Технологія первинної 
обробки птиці і кролів 

02.04.2020 

 

 
 

 
 
 
 
 


