
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 

_______________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА  

„_____” ___________________ 2021 р. 
 

 

 

 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

1 курсу заочної форми навчання спеціальності 015 "Професійна освіта. Технологія 

виробництва і переробки продуктів сільського господарства" ОС «магістр» навчально-

наукового інституту заочної і дистанційної освіти  

на 2021-2022 н.р. з 15.11.21 р. по 03.12.21 р.  
 

Дата Дні Час Назва дисципліни Ауд. 

15.11.21 пн 

13.30-14.50 Педагогічні теорії та системи лекція 

Д
и

ст
ан

ц
ій

н
е 

н
ав

ч
ан

н
я

 

15.00-16.20 Педагогічні теорії та системи практ 

16.30-17.50 
Організаційно-методична робота в закладах 

передвищої та вищої освіти 
лекція 

16.11.21 вт 
13.30-14.50 Педагогічна майстерність лекція 

15.00-16.20 Педагогічна майстерність практ 

17.11.21 ср 

13.30-14.50 Організація виховного процесу в ЗВО лекція 

15.00-16.20 Організація виховного процесу в ЗВО практ 

16.30-17.50 Охорона праці в галузі і цивільний захист лекція 

18.11.21 чт 

13.30-14.50 

Організація та планування навчального 

процесу в закладах передвищої та вищої 

освіти 

лекція 

15.00-16.20 

Організація та планування навчального 

процесу в закладах передвищої та вищої 

освіти 

практ 

19.11.21 пт 
12.50-14.10 Педагогічна майстерність лекція 

14.20-15.40 Педагогічна майстерність практ 

22.11.21 пн 

13.30-14.50 
Організаційно-методична робота в закладах 

передвищої та вищої освіти 
лекція 

15.00-16.20 
Організаційно-методична робота в закладах 

передвищої та вищої освіти 
практ 

16.30-17.50 Охорона праці в галузі і цивільний захист лекція 

23.11.21 вт 

13.30-14.50 Педагогічні теорії та системи практ 

15.00-16.20 Педагогічні теорії та системи лекція 

16.30-17.50 
Організаційно-методична робота в закладах 

передвищої та вищої освіти 
практ 

24.11.21 ср 

13.30-14.50 Методика наукових досліджень лекція 

15.00-16.20 Методика наукових досліджень практ 

16.30-17.50 Охорона праці в галузі і цивільний захист практ 

25.11.21 чт 13.30-14.50 

Організація та планування навчального 

процесу в закладах передвищої та вищої 

освіти 

лекція 



15.00-16.20 

Організація та планування навчального 

процесу в закладах передвищої та вищої 

освіти 

практ  

26.11.21 пт 

12.50-14.10 Педагогічні теорії та системи лекція  

14.20-15.40 Педагогічні теорії та системи практ  

15.50-17.10 
Організаційно-методична робота в 

закладах передвищої та вищої освіти 

практ 

залік 
25, к.1 

29.11.21 пн 

13.30-14.50 Організація виховного процесу в ЗВО лекція 25, к.1 

15.00-16.20 Організація виховного процесу в ЗВО 
практ 

залік 
25, к.1 

16.30-17.50 Охорона праці в галузі і цивільний захист 
практ 

залік 
25, к.1 

30.11.21 вт 

13.30-14.50 Педагогічна майстерність лекція 27, к.1 

15.00-16.20 Педагогічна майстерність 
практ 

залік 
27, к.1 

01.12.21 ср 

13.30-14.50 Методика наукових досліджень лекція 27, к.1 

15.00-16.20 Методика наукових досліджень 
практ 

залік 
27, к.1 

16.30-17.50 

Організація та планування навчального 

процесу в закладах передвищої та вищої 

освіти 

практ 

залік 
25, к.1 

02.12.21 чт 

13.30-14.50 Організація виховного процесу в ЗВО лекція 25, к.1 

15.00-16.20 Організація виховного процесу в ЗВО 
практ 

залік 
25, к.1 

03.12.21 пт 12.50-14.10 Педагогічні теорії та системи іспит 27, к.1 
 

 

Дата Навчальна дисципліна 
Вид 

атестації 

Викладачі, що проводять 

лекції/практичні заняття 

29.11.21 Охорона праці в галузі і цивільний захист залік Збаравська Л.Ю. 

29.11.21 
Організаційно-методична робота в 

закладах передвищої та вищої освіти 
залік Нестеренко В.А. 

30.11.21 Педагогічна майстерність залік Боднар А.М. 

01.12.21 Методика наукових досліджень залік Боднар А.М. 

01.12.21 

Організація та планування навчального 

процесу в закладах передвищої та вищої 

освіти 

залік Нестеренко В.А. 

02.12.21 Організація виховного процесу в ЗВО залік Боднар А.М. 

03.12.21 Педагогічні теорії та системи іспит Боднар А.М. 
 

Директор ННІЗДО Юлія ВОЛОЩУК  



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 

_______________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА  

„_____” ___________________ 2021 р. 
 

 

 
 

 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

3 СТН курс заочної форми навчання спеціальності 015 «Професійна освіта» ОС «бакалавр» 

навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти  

на 2021-2022 н.р. з 01.11.21 р. по 20.11.21 р.  
 

Дата Дні Час Назва дисципліни Ауд. 

01.11.21 пн 

13.30-14.50 
Методика викладання загальнотехнічних 

дисциплін 
лекція 

Д
и

ст
ан

ц
ій

н
е 

н
ав

ч
ан

н
я

 

15.00-16.20 
Методика викладання загальнотехнічних 

дисциплін 
практ 

16.30-17.50 Технічна естетика лекція 

02.11.21 вт 

13.30-14.50 Експлуатація машин і обладнання лекція 

15.00-16.20 Ремонт машин та обладнання лекція 

16.30-17.50 Ремонт машин та обладнання практ 

18.00-19.20 Технічна естетика практ 

03.11.21 ср 

13.30-14.50 
Технологія виробництва і переробки с.г. 

продукції 
лекція 

15.00-16.20 
Технологія виробництва і переробки с.г. 

продукції 
практ 

16.30-17.50 Ремонт машин та обладнання лекція 

04.11.21 чт 

13.30-14.50 Експлуатація машин і обладнання практ 

15.00-16.20 Експлуатація машин і обладнання лекція 

16.30-17.50 
Методика викладання загальнотехнічних 

дисциплін 
лекція 

18.00-19.20 Технічна естетика лекція 

05.11.21 пт 

12.50-14.10 Експлуатація машин і обладнання практ 

14.20-15.40 Експлуатація машин і обладнання лекція 

15.50-17.10 
Методика викладання загальнотехнічних 

дисциплін 
практ 

08.11.21 пн 

13.30-14.50 Економічна теорія лекція 

15.00-16.20 Економічна теорія практ 

16.30-17.50 Ремонт машин та обладнання практ 

09.11.21 вт 

13.30-14.50 Експлуатація машин і обладнання практ 

15.00-16.20 Експлуатація машин і обладнання лекція 

16.30-17.50 Ремонт машин та обладнання лекція 



10.11.21 ср 

13.30-14.50 Ремонт машин та обладнання практ 

Д
и

ст
ан

ц
ій

н
е 

н
ав

ч
ан

н
я
 

15.00-16.20 Ремонт машин та обладнання лекція 

16.30-17.50 
Технологія виробництва і переробки с.г. 

продукції 
лекція 

11.11.21 чт 

13.30-14.50 
Технологія виробництва і переробки с.г. 

продукції 
практ 

15.00-16.20 
Методика викладання загальнотехнічних 

дисциплін 
лекція 

16.30-17.50 
Методика викладання загальнотехнічних 

дисциплін 
практ 

12.11.21 пт 

12.50-14.10 Технічна естетика практ 

14.20-15.40 
Технологія виробництва і переробки с.г. 

продукції 
лекція 

15.50-17.10 Ремонт машин та обладнання практ 

15.11.21 пн 

13.30-14.50 
Технологія виробництва і переробки 

с.г. продукції 

практ 

залік 

20, к.3 

н.пл. 

15.00-16.20    

16.30-17.50 Експлуатація машин і обладнання практ  

16.11.21 вт 

13.30-14.50 Економічна теорія лекція  

15.00-16.20 Економічна теорія 
практ 

залік 
194, к.7 

16.30-17.50 Технічна естетика лекція  

18.00-19.20 Технічна естетика 
практ 

залік 
23, к.3 

17.11.21 ср 15.00-16.20 Експлуатація машин і обладнання іспит 132, к.6 

18.11.21 чт 13.30-14.50 
Методика викладання 

загальнотехнічних дисциплін 
іспит 208, к.7 

19.11.21 пт 12.50-14.10 Ремонт машин та обладнання іспит  

 

 

Дата Навчальна дисципліна 
Вид 

атестації 

Викладачі, що проводять 

лекції/практичні заняття 

15.11.21 
Технологія виробництва і переробки 

с.г. продукції 
залік доц. Семенов О.М. 

16.11.21 Економічна теорія залік доц. Федорчук Н.В. 

16.11.21 Технічна естетика залік доц. Краснолуцький П.П. 

17.11.21 Експлуатація машин і обладнання іспит доц. Грушецький С.М. 16 

18.11.21 
Методика викладання 

загальнотехнічних дисциплін 
іспит проф. Дуганець В.І. 

19.11.21 Ремонт машин та обладнання 

іспит, 

курсова 

робота 

доц. Бончик В.С.  

 

Директор ННІЗДО Юлія ВОЛОЩУК  

 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 

_______________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА  

„_____” ___________________ 2021 р. 
 

 

 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

2 курс заочної форми навчання спеціальності 015 «Професійна освіта. (Технологія виробництва 

і переробки продуктів сільського господарства)"» ОС «магістр» навчально-наукового інституту 

заочної і дистанційної освіти на 2021-2022 н.р. з 25.10.21 р. по 12.11.21 р.  
 

Дата Дні Час Назва дисципліни Ауд. 

25.10.21 пн 

13.30-14.50 Культура ділового спілкування лекція 

Д
и

ст
ан

ц
ій

н
е 

н
ав

ч
ан

н
я
 

15.00-16.20 Культура ділового спілкування практ 

16.30-17.50 
Аналіз технологічних систем і обгрунтування 

рішень 
лекція 

18.00-19.20 
Аналіз технологічних систем і обгрунтування 

рішень 
практ 

26.10.21 вт 

13.30-14.50 
Основи технології та організації наукових 

досліджень 
лекція 

15.00-16.20 
Основи технології та організації наукових 

досліджень 
практ 

16.30-17.50 Нові енергетичні засоби лекція 

18.00-19.20 Нові енергетичні засоби практ 

27.10.21 ср 

13.30-14.50 Ліцензійно-акредитаційна робота в НЗПТО лекція 

15.00-16.20 Ліцензійно-акредитаційна робота в НЗПТО практ 

16.30-17.50 Моделювання технологічних процесів лекція 

28.10.21 чт 

13.30-14.50 
Методика викладання фахових дисциплін у 

ЗВО 
лекція 

15.00-16.20 
Методика викладання фахових дисциплін у 

ЗВО 
практ 

16.30-17.50 Культура ділового спілкування лекція 

29.10.21 пт 

12.50-14.10 Моделювання технологічних процесів лабор 

14.20-15.40 Ліцензійно-акредитаційна робота в НЗПТО лекція 

15.50-17.10 Ліцензійно-акредитаційна робота в НЗПТО практ 

01.11.21 пн 

13.30-14.50 Ліцензійно-акредитаційна робота в ЗВО лекція 

15.00-16.20 Ліцензійно-акредитаційна робота в ЗВО практ 

16.30-17.50 Нові енергетичні засоби лекція 

02.11.21 вт 

13.30-14.50 Ліцензійно-акредитаційна робота в ЗВО лекція 

15.00-16.20 Ліцензійно-акредитаційна робота в ЗВО практ 

16.30-17.50 Моделювання технологічних процесів лекція 

18.00-19.20 
Основи технології та організації наукових 

досліджень 
лекція 

03.11.21 ср 
13.30-14.50 Ліцензійно-акредитаційна робота в НЗПТО лекція 

15.00-16.20 Ліцензійно-акредитаційна робота в НЗПТО практ 



16.30-17.50 Нові енергетичні засоби 
практ 

залік 
210, к.7 

04.11.21 чт 

13.30-14.50 Ліцензійно-акредитаційна робота в ЗВО лекція  

15.00-16.20 Ліцензійно-акредитаційна робота в ЗВО практ  

16.30-17.50 Культура ділового спілкування 
практ 

залік 
27, к.1 

05.11.21 пт 12.50-14.10 
Ліцензійно-акредитаційна робота в 

НЗПТО 
іспит 26, к.1 

08.11.21 пн 

13.30-14.50 
Методика викладання фахових дисциплін у 

ЗВО 
лекція  

15.00-16.20 
Методика викладання фахових дисциплін у 

ЗВО 
практ  

16.30-17.50 Моделювання технологічних процесів 
практ 

залік 
196а, к.7 

09.11.21 вт 13.30-14.50 Ліцензійно-акредитаційна робота в ЗВО іспит 26, к.1 

10.11.21 ср 

13.30-14.50 
Аналіз технологічних систем і обгрунтування 

рішень 
лекція  

15.00-16.20 
Аналіз технологічних систем і обгрунтування 

рішень 
практ  

16.30-17.50 
Основи технології та організації наукових 

досліджень 

практ 

залік 
208, к.7 

11.11.21 чт 13.30-14.50 
Методика викладання фахових дисциплін 

у ЗВО 
іспит 208, к.7 

12.11.21 пт 12.50-14.10 
Аналіз технологічних систем і 

обгрунтування рішень 
іспит 

20, к.3 

н.пл. 

 

Дата 
Перенесено 

на : 
Навчальна дисципліна 

Вид 

атестації 

Викладачі, що 

проводять 

лекції/практичні 

заняття 

03.11.21 16.11.21 Нові енергетичні засоби залік Пукас В.Л. 

04.11.21 19.11.21 Культура ділового спілкування залік Боднар А.М. 

05.11.21 17.11.21 
Ліцензійно-акредитаційна робота в 

НЗПТО 
іспит Кіріка Д.В. 

08.11.21 17.11.21 
Моделювання технологічних 

процесів 
залік Пукас В.Л. 

09.11.21 18.11.21 
Ліцензійно-акредитаційна робота в 

ЗВО 
іспит Кіріка Д.В. 

10.11.21 23.11.21 
Основи технології та організації 

наукових досліджень 
залік Дуганець В.І. 

11.11.21 19.11.21 
Методика викладання фахових 

дисциплін у ЗВО 
іспит Дуганець В.І. 

12.11.21 22.11.21 
Аналіз технологічних систем і 

обгрунтування рішень 
іспит Семенов О.М. 

 
Директор ННІЗДО Юлія ВОЛОЩУК  



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 

_______________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА  

„_____” ___________________ 2021 р. 
 

 

 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

4 СТН курсу заочної форми навчання спеціальності 015 «Професійна освіта. Технологія 

виробництва і переробка продуктів сільського господарства» навчально-наукового інституту 

заочної і дистанційної освіти на 2021-2022 н.р. з 13.09.21 р. по 01.10.21 р.  
 

Дата Дні Час Назва дисципліни Ауд. 

13.09.21 пн 

13.30-14.50 Машини, обладнання та їх використання в АПК лекція 20, к.3 н.пл 

15.00-16.20 Машини, обладнання та їх використання в АПК практ 20, к.3 н.пл 

16.30-17.50 Методика виробничого навчання лекція 26, к.1 

18.00-19.20 Методика виробничого навчання практ 26, к.1 

14.09.21 вт 

13.30-14.50 Машини, обладнання та їх використання в АПК лекція 20, к.3 н.пл 

15.00-16.20 Машини, обладнання та їх використання в АПК практ 20, к.3 н.пл 

16.30-17.50 Методика контролю знань лекція 27, к.1 

18.00-19.20 Методика контролю знань практ 27, к.1 

15.09.21 ср 

13.30-14.50 Експлуатація машин і обладнання лекція 132, к.6 

15.00-16.20 Експлуатація машин і обладнання практ 132, к.6 

16.30-17.50 Машини, обладнання та їх використання в АПК лекція 20, к.3 н.пл 

18.00-19.20 Машини, обладнання та їх використання в АПК практ 20, к.3 н.пл 

16.09.21 чт 

13.30-14.50 Методика виробничого навчання лекція 26, к.1 

15.00-16.20 Методика виробничого навчання практ 26, к.1 

16.30-17.50 Технічні засоби навчання лекція 23, к 3 

18.00-19.20 Технічні засоби навчання практ 23, к 3 

17.09.21 пт 

12.50-14.10 Система точного землеробства лекція Пав.с.г.тех 

14.20-15.40 Система точного землеробства практ Пав.с.г.тех 

15.50-17.10 Машини, обладнання та їх використання в АПК лекція 20, к.3 н.пл 

17.20-18.40 Машини, обладнання та їх використання в АПК практ 20, к.3 н.пл 

18.09.21 сб 

8.20-9.40 Взаємозамінність, стандартизація і ТВ лекція 200, к.7 

9.50-11.10 Взаємозамінність, стандартизація і ТВ практ 200, к.7 

11.20-12.40 Експлуатація машин і обладнання лекція 132, к.6 

12.50-14.10 Експлуатація машин і обладнання практ 132, к.6 

20.09.21 пн 

13.30-14.50 Машини, обладнання та їх використання в АПК лекція 20, к.3 н.пл 

15.00-16.20 Машини, обладнання та їх використання в АПК практ 20, к.3 н.пл 

16.30-17.50 Методика контролю знань лекція 27, к.1 

18.00-19.20 Методика контролю знань практ 27, к.1 

21.09.21 вт 

13.30-14.50 Методика виробничого навчання лекція 26, к.1 

15.00-16.20 Методика виробничого навчання практ 26, к.1 

16.30-17.50 Машини, обладнання та їх використання в АПК лекція 20, к.3 н.пл 

18.00-19.20 Машини, обладнання та їх використання в АПК практ 20, к.3 н.пл 

22.09.21 ср 

13.30-14.50 Експлуатація машин і обладнання лекція 132, к.6 

15.00-16.20 Експлуатація машин і обладнання практ 132, к.6 

16.30-17.50 Взаємозамінність, стандартизація і ТВ лекція 200, к.7 



18.00-19.20 Взаємозамінність, стандартизація і ТВ практ 200, к.7 

23.09.21 чт 

13.30-14.50 Система точного землеробства лекція Пав.с.г.тех 

15.00-16.20 Система точного землеробства практ Пав.с.г.тех 

16.30-17.50 Методика виробничого навчання лекція 26, к.1 

18.00-19.20 Методика виробничого навчання практ 26, к.1 

24.09.21 пт 

12.50-14.10 Методика контролю знань іспит 27, к.1 

14.20-15.40 Експлуатація машин і обладнання лекція 132, к.6 

15.50-17.10 Експлуатація машин і обладнання практ 132, к.6 

27.09.21 пн 

13.30-14.50 Методика виробничого навчання іспит 26, к.1 

15.00-16.20 
Взаємозамінність, стандартизація і технічні 

вимірювання 

практ 

залік 
200, к.7 

28.09.21 вт 

13.30-14.50 Система точного землеробства лекція Пав.с.г.тех 

15.00-16.20 Система точного землеробства 
практ 

залік 
Пав.с.г.тех 

16.30-17.50 Машини, обладнання та їх використання в АПК лекція 20, к.3 н.пл 

18.00-19.20 Машини, обладнання та їх використання в АПК практ 20, к.3 н.пл 

29.09.21 ср 13.30-14.50 Експлуатація машин і обладнання іспит 132, к.6 

30.09.21 чт 

13.30-14.50 Технічні засоби навчання лекція 23, к 3 

15.00-16.20 Технічні засоби навчання 
практ 

залік 
23, к 3 

01.10.21 пт 12.50-14.10 
Машини, обладнання та їх використання в 

АПК 
іспит 20, к.3 н.пл 

 

 

Дата Навчальна дисципліна 
Вид 

атестації 

Викладачі, що проводять 

лекції/практичні заняття 

27.09.21 Методика виробничого навчання іспит Боднар А.М. 

27.09.21 Методика контролю знань іспит Кіріка ДВ. 

27.09.21 
Взаємозамінність, стандартизація і 

технічні вимірювання 
залік Бончик В.С. 

28.09.21 Система точного землеробства залік Рудь А.В. 

29.09.21 Експлуатація машин і обладнання іспит Грушецький С.М. 

30.09.21 Технічні засоби навчання залік Краснолуцький П.П. 

01.10.21 
Машини, обладнання та їх використання 

в АПК 
іспит Семенов О.М. 

 
Директор ННІЗДО Юлія ВОЛОЩУК  


