
Дата Ф 3/1 Б 3/1 П 3/1 Г 3/1 М 3/1 Р 3/1 Т 3/1 Е 3/1 Аі 3/1 Аі 3/2

19.11

(субота)

10:05 - конс.

11:55 - іспит

 «Ціноустворення»

викл. Погуляй Н.П.

21.11

(понеділок)

08:30 - конс.

13:30 - іспит

 «Інформаційні системи і 

технології у фінансово-

кредитних установах»

викл. Мигович С.М.

08:30 - конс.

10:05 - іспит

 «Гігієна та санітарія»

викл. Рурик Г.В.

22.11

(вівторок)

08:30 - конс.

11:55 - іспит

 «Вища математика»

викл. Мигович С.М.

08:30 - конс.

10:05 - іспит

 «Вища математика»

викл. Крайній В.О.

09:00 - конс.

10:35 - іспит

 «Механізація виробничих 

процесів у тваринництві»

викл. Храмов М.С.

08:30 - конс.

10:05 - іспит

 «Вища математика»

викл. Хилько І.І.

23.11

(середа)

08:30 - конс.

10:05 - іспит

 «Вища математика»

викл. Крайній В.О.

09:10 - конс.

10:05 - іспит

 «Механізація і автоматизація 

с/г виробництва»

викл. Корж Д.В.

08:30 - конс.

10:05 - іспит

 «Вища математика»

викл. Хилько І.І.

24.11

(четвер)

08:30 - конс.

10:05 - іспит

 «Вища математика»

викл. Хилько І.І.

25.11

(п'ятниця)

08:30 - конс.

10:05 - іспит

 «Вища математика»

викл. Мигович С.М.

08:30 - конс.

10:05 - іспит

 «Фінанси. Гроші та кредит»

викл. Киричук О.М.

08:30 - конс.

10:05- іспит

 «Комерційна діяльність»

викл. Потапова О.А.

09:10 - конс.

13:30 - іспит

 «Вища математика»

викл. Мигович С.М.

08:30 - конс.

10:05 - іспит

 «Гігієна тварин з основами 

ветеринарії»

викл. Лумедзе Т.С.

09:00 - конс.

10:35 - іспит

 «Електричні машини та 

апарати»

викл. Руденко А.Ю. 

28.11

(понеділок)

08:30 - конс.

10:05 - іспит

 «Фінанси. Гроші та кредит»

викл. Киричук О.М.

08:30 - конс.

11:55 - іспит

 «Інформаційні системи і 

технології в обліку»

викл. Мигович С.М.

09:10 - конс.

10:05 - іспит

 «Агрохімія»

викл. Колояніді Н.О.

08:30 - конс.

10:05 - іспит

 «Годівля с/г тварин»

викл. Кравченко О.О.

29.11

(вівторок)

11:55 - конс.

13:30 - іспит

 «Інформаційні системи і 

технології в комерційній 

діяльності»

викл. Мигович С.М.

09:00 - конс.

10:35 - іспит

 «Основи еклектроніки, 

мікропроцесорної техніки»

викл. Суковіцина І.М.

09:00 - конс.

10:35- іспит

 «Машини та обладнання для 

тваринництва»

викл. Храмов М.С.

30.11

(середа)

08:30 - конс.

10:05 - іспит

 «Бухгалтерський облік і 

звітність у комерційних 

банках»

викл. Киричук О.М. 

08:30 - конс.

10:05 - іспит

 «Організація та технологія 

обслуговування в закладах 

готельного господаства»

викл. Величко О.В.

10:05 - конс.

11:55 - іспит

 «Інформатика і комп'ютерна 

техніка»

викл. Мигович С.М. 

08:30 - конс.

10:05- іспит

 «Технологія відтворення с/г 

тварин»

викл. Зарічанська Г.В.

09:00 - конс.

10:35- іспит

 «Машини та обладнання для 

тваринництва»

викл. Храмов М.С.
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