
Розклад  
складання екзаменів студентами І курсу денної форми навчання ОС "Бакалавр" 

                                факультету тваринництва та водних біоресурсів спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» 

Екзаменаційна сесія з 13 по 25 грудня 2021 року 
 

 

№ 

п/п 
Назва дисципліни ПІБ екзаменатора 

1 курс 1 група 1 курс 2 група 

Дата 

проведення 

Місце та час 

проведення 

Дата 

проведення 

Місце та час 

проведення 

1.  Онтогенез риб Проф. Сахацький М.І. 13.12.2021  20.12.2021  

2.  Вступ до спеціальності Доц. Кононенко Р.В. 15.12.2021  17.12.2021  

3.  
Українська мова (за 

проф. спрямуванням) 
Асист. Ждамарова А.В. 17.12.2021  15.12.2021  

4.  
Історія Української 

державності 
Доц. Асатуров С.К. 20.12.2021  13.12.2021  

 

 До початку сесії студенти складають заліки з наступних дисциплін: іноземна мова, фізичне виховання, зоологія. 

 

            Декан факультету 

        тваринництва та водних біоресурсів                          Руслан КОНОНЕНКО 

 



 

Розклад  
складання екзаменів студентами ІІ курсу денної форми навчання ОС "Бакалавр" 

                                факультету тваринництва та водних біоресурсів спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» 

Екзаменаційна сесія з 13 по 25 грудня 2021 року 
 

 

№ 

п/п 
Назва дисципліни ПІБ екзаменатора 

2 курс 1 група 

Дата 

проведення 

Місце та час 

проведення 

1.  Водна мікробіологія Проф. Кулібаба Р.О. 14.12.2021  

2.  Генетика риб Доц. Свириденко Н.П. 17.12.2021  

3.  Філософія Доц. Лаута  О.Д. 20.12.2021  

  

        До початку сесії студенти складають заліки з наступних дисциплін: іхтіологія, фізичне виховання, фізіологія та 

біохімія гідробіонтів, гідробіологія, курсова робота з гідробіології. 

 

          Декан факультету 

       тваринництва та водних біоресурсів                          Руслан КОНОНЕНКО 

 

 
 



 

 

Розклад  
складання екзаменів студентами ІІІ курсу денної форми навчання ОС "Бакалавр" 

                                факультету тваринництва та водних біоресурсів спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» 

Екзаменаційна сесія з 13 по 25 грудня 2021 року 
 

 

№ 

п/п 
Назва дисципліни ПІБ екзаменатора 

3 курс 1 група 

Дата 

проведення 

Місце та час 

проведення 

1.  
Біологічні основи рибного 

господарства 
Доц. Марценюк Н.О. 14.12.2021  

2.  Біоресурси гідросфери та їх охорона  Доц. Глєбова Ю.А. 16.12.2021  

3.  Водна токсикологія Доц. Базаєва А.В. 20.12.2021  

 

 До початку сесії студенти складають заліки з наступних дисциплін: іхтіопатологія, розведення і селекція риб, 

гідротехніка та технічні засоби в аквакультурі, курсова робота з гідротехніки та технічних засобів в аквакультурі. 

 

 Декан факультету 

         тваринництва та водних біоресурсів                          Руслан КОНОНЕНКО 
 



 

Розклад  
складання екзаменів студентами ІV курсу денної форми навчання ОС "Бакалавр" 

                                факультету тваринництва та водних біоресурсів спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» 

Екзаменаційна сесія з 13 по 25 грудня 2021 року 
 

 

№ 

п/п 
Назва дисципліни ПІБ екзаменатора 

4 курс 1 група 

Дата 

проведення 

Місце та час 

проведення 

1.  Технологія переробки риби Асис. Пилипчук  О.С. 14.12.2021  

2.  Методика досліджень у рибництві Доц. Базаєва А.В. 17.12.2021  

3.  Акваріумістика Доц. Шевченко П.Г. 20.12.2021  

 

 До початку сесії студенти складають заліки з наступних дисциплін: вибіркова дисципліна 1, вибіркова дисципліна 2 

аквакультура природних водойм, курсова робота аквакультура природних водойм аквакультура штучних водойм. 

 

 Декан факультету 

         тваринництва та водних біоресурсів                          Руслан КОНОНЕНКО 

 
 



 

 

Розклад  
складання екзаменів студентами І курсу скороченого терміну денної форми навчання ОС "Бакалавр" 

                                факультету тваринництва та водних біоресурсів спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» 

Екзаменаційна сесія з 13 по 25 грудня 2021 року 
 

 

№ 

п/п 
Назва дисципліни ПІБ екзаменатора 

1 курс  

Дата 

проведення 

Місце та час 

проведення 

1.  Онтогенез риб Проф. Кулібаба Р.О. 13.12.2021  

2.  Математичні методи біології Доц. Осадча Ю.В. 15.12.2021  

3.  Водна мікробіологія Проф. Кулібаба Р.О. 17.12.2021  

4.  Генетика риб Проф. Гончаренко І.В. 20.12.2021  

5.  Філософія Доц. Лаута  О.Д. 22.12.2021  

  

До початку сесії студенти складають заліки з наступних дисциплін: фізіологія та біохімія гідро біонтів. 

 

          Декан факультету 

         тваринництва та водних біоресурсів                          Руслан КОНОНЕНКО 



 

 

Розклад  
складання екзаменів студентами ІІ курсу скороченого терміну денної форми навчання ОС "Бакалавр" 

                                факультету тваринництва та водних біоресурсів спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» 

Екзаменаційна сесія з 13 по 25 грудня 2021 року 
 

 

№ 

п/п 
Назва дисципліни ПІБ екзаменатора 

2 курс 

Дата 

проведення 

Місце та час 

проведення 

1. Біоресурси гідросфери та їх охорона Доц. Глєбова Ю.А. 17.12.2021  

 

 До початку сесії студенти складають заліки з наступних дисциплін: рибальство, іхтіопатологія, розведення і селекція 

риб, гідротехніка та технічні засоби в аквакультурі, курсова робота з гідротехніки та технічних засобів в аквакультурі. 

 

 

           Декан факультету 

        тваринництва та водних біоресурсів                          Руслан КОНОНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розклад  
складання екзаменів студентами ІІI курсу скороченого терміну денної форми навчання ОС "Бакалавр" 

                                факультету тваринництва та водних біоресурсів спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» 

Екзаменаційна сесія з 13 по 25 грудня 2021 року 
 

 

№ 

п/п 
Назва дисципліни ПІБ екзаменатора 

3 курс 

Дата 

проведення 

Місце та час 

проведення 

1.  Економіка рибогосподарських підприємств Проф. Вдовенко Н.М 15.12.2021  

2.  Методика досліджень у рибництві Доц. Базаєва А.В. 13.12.2021  

3.  Технологія переробки риби Асис. Пилипчук  О.С. 17.12.2021  

4.  Акваріумістика Доц. Шевченко П.Г. 20.12.2021  

 

 До початку сесії студенти складають заліки з наступних дисциплін: аквакультура штучних водойм, аквакультура 

природних водойм, курсова робота з аквакультури природних водойм 

 

           Декан факультету 

        тваринництва та водних біоресурсів                          Руслан КОНОНЕНКО 

 

 

 



 

 

 

Розклад 
складання екзаменів студентами І курсу денної форми навчання ОС "Магістр" 

                                факультету тваринництва та водних біоресурсів спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» 

Екзаменаційна сесія з 13 по 25 грудня 2021 року 
 

№ 

п/п 
Назва дисципліни ПІБ екзаменатора 

1 курс 2 група 

Дата 

проведення 

Місце та час 

проведення 

1.  
Комунікації у рибогосподарських 

колективах 
Доц. Яшник С.В. 13.12.2021  

2.  Інформаційні технології у рибництві Доц. Саяпіна Т.П. 15.12.2021  

3.  
Методологія та організація наукових 

досліджень 
Доц. Хижняк М.І. 17.12.2021  

4.  Методики рибогосподарських досліджень Доц. Рудик-Леуська Н.Я. 20.12.2021  

5.  
Екологічна фізіологія та біохімія 

гідробіонтів 
Доц. Рудик-Леуська Н.Я. 22.12.2021  

6.  Теоретичні основи рибництва Доц. Марценюк Н.О. 24.12.2021  

 

 

 Декан факультету 

         тваринництва та водних біоресурсів                          Руслан КОНОНЕНКО 


