
 

 

 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з навчальної роботи 

___________________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА  

„____” ___________________ 2022 р. 
Р О З К Л А Д 

навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

3 СТН курсу ОС «бакалавр»  заочної форми навчання  

спеціальності  203 «Садівництво та виноградарство»  

навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти на II семестр 2021-2022 н. р. 

з 25.04.2022- 22.05.2022  р. 

Дата Дні Час Назва дисципліни 

26.04.22 вт 

13.30-14.50 
Стандартизація та управління якістю плодово-ягідної 
продукції 

лекція 
дист. нав  

15.00-16.20 
Стандартизація та управління якістю плодово-ягідної 

продукції 
практ 

дист. нав  

16.30-17.50 
Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і 

виноградарстві лекція 

дист. нав  

18.00-19.20 

Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і 

виноградарстві практ 

дист. нав  

27.04.22 ср 

13.30-14.50 Ентомологія і фітопатологія лекція дист. нав  

15.00-16.20 Ентомологія і фітопатологія лекція дист. нав  

16.30-17.50 
Проектування технологічних процесів в садівництві і 
виноградарстві 

лекція 
дист. нав  

18.00-19.20 
Проектування технологічних процесів в садівництві і 
виноградарстві 

практ 
дист. нав  

28.04.22 чт 

13.30-14.50 
Стандартизація та управління якістю плодово-ягідної 
продукції 

лекція 
дист. нав  

15.00-16.20 
Стандартизація та управління якістю плодово-ягідної 

продукції 
практ 

дист. нав  

16.30-17.50 

Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і 

виноградарстві лекція 

дист. нав  

18.00-19.20 

Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і 

виноградарстві практ 

дист. нав  

29.04.22 пт 

13.30-14.50 
Проектування технологічних процесів в садівництві і 
виноградарстві 

лекція 
дист. нав  

15.00-16.20 
Проектування технологічних процесів в садівництві і 
виноградарстві 

практ 
дист. нав  

16.30-17.50 Овочівництво закритого грунту лекція дист. нав  

18.00-19.20 Овочівництво закритого грунту практ дист. нав  

30.04.22 сб 

8.20-9.40 Ампелографія лекція дист. нав  

9.50-11.10 Ампелографія практ дист. нав  

11.20-12.40 Селекція плодових, ягідних рослин та винограду лекція дист. нав  

12.50-14.20 Селекція плодових, ягідних рослин та винограду практ дист. нав  

01.05.22 нд 8.20-9.40 Післязбиральна доробка плодів, овочів та винограду лекція дист. нав  



9.50-11.10 Післязбиральна доробка плодів, овочів та винограду практ дист. нав  

02.05.22 пн 

13.30-14.50 
Стандартизація та управління якістю плодово-ягідної 
продукції 

лекція 
дист. нав  

15.00-16.20 
Стандартизація та управління якістю плодово-ягідної 

продукції 
практ 

дист. нав  

16.30-17.50 

Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і 

виноградарстві лекція 

дист. нав  

18.00-19.20 

Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і 

виноградарстві практ 

дист. нав  

03.05.22 вт 

12.00-13.20 Овочівництво закритого грунту лекція дист. нав 

13.30-14.50 Овочівництво закритого грунту практ дист. нав  

15.00-16.20 
Стандартизація та управління якістю плодово-ягідної 

продукції 
практ 

дист. нав  

16.30-17.50 

Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і 

виноградарстві практ 

дист. нав  

18.00-19.20 
Програмування та програмування врожаю в 
садівництві 

лекція 
дист. нав  

04.05.22 ср 

12.00-13.20 
Програмування та програмування врожаю в 
садівництві 

лекція 
дист. нав 

13.30-14.50 
Проектування технологічних процесів в садівництві і 
виноградарстві 

лекція 
дист. нав  

15.00-16.20 
Проектування технологічних процесів в садівництві і 
виноградарстві 

практ 
дист. нав  

16.30-17.50 Овочівництво закритого грунту лекція дист. нав  

18.00-19.20 Овочівництво закритого грунту практ дист. нав  

05.05.22 чт 

13.30-14.50 
Проектування технологічних процесів в садівництві і 
виноградарстві 

лекція 
дист. нав  

15.00-16.20 
Проектування технологічних процесів в садівництві і 
виноградарстві 

практ 
дист. нав  

16.30-17.50 Овочівництво закритого грунту лекція дист. нав  

18.00-19.20 Овочівництво закритого грунту практ дист. нав  

06.05.22 пт 

13.30-14.50 Органічне овочівництво лекція дист. нав  

15.00-16.20 Органічне овочівництво лекція дист. нав  

16.30-17.50 Біохімія плодів, овочів та винограду лекція дист. нав  

18.00-19.20 Біохімія плодів, овочів та винограду практ дист. нав  

07.05.22 сб 

8.20-9.40 Ампелографія лекція дист. нав  

9.50-11.10 Ампелографія практ дист. нав  

11.20-12.40 Селекція плодових, ягідних рослин та винограду лекція дист. нав  

12.50-14.20 Селекція плодових, ягідних рослин та винограду практ дист. нав  

09.05.22 пн 

13.30-14.50 
Стандартизація та управління якістю плодово-ягідної 

продукції 
ЗАЛІК 

99 к. 4  

15.00-16.20 Ентомологія і фітопатологія лекція дист. нав  

16.30-17.50 Ентомологія і фітопатологія практ дист. нав 

18.00-19.20 Ентомологія і фітопатологія ІСПИТ 47 г. к 

10.05.22 вт 

13.30-14.50 

Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і 

виноградарстві ЗАЛІК 

98 к. 4 

15.00-16.20 
Проектування технологічних процесів в садівництві і 
виноградарстві 

практ 
дист. нав  



16.30-17.50 
Проектування технологічних процесів в садівництві і 
виноградарстві 

ЗАЛІК 
98 к. 4 

18.00-19.20 Овочівництво закритого грунту практ дист. нав  

11.05.22 ср 

13.30-14.50 Овочівництво закритого грунту практ дист. нав  

15.00-16.20 Овочівництво закритого грунту ІСПИТ 95 к. 4 

16.30-17.50 Органічне овочівництво лекція дист. нав  

18.00-19.20 Органічне овочівництво практ дист. нав  

12.05.22 чт 

13.30-14.50 Біохімія плодів, овочів та винограду лекція дист. нав  

15.00-16.20 Біохімія плодів, овочів та винограду практ 
дист. нав  

дист. нав  

18.00-19.20 Органічне овочівництво лекція дист. нав  

13.05.22 пт 

13.30-14.50 Органічне овочівництво практ дист. нав  

15.00-16.20 Біохімія плодів, овочів та винограду лекція дист. нав  

16.30-17.50 Біохімія плодів, овочів та винограду лекція дист. нав  

18.00-19.20 Органічне овочівництво лекція дист. нав  

14.05.22 сб 

8.20-9.40 Ампелографія лекція дист. нав  

9.50-11.10 Ампелографія практ дист. нав  

11.20-12.40 Селекція плодових, ягідних рослин та винограду лекція дист. нав  

12.50-14.20 Селекція плодових, ягідних рослин та винограду лекція дист. нав  

16.05.22 пн 

13.30-14.50 Органічне овочівництво практ дист. нав  

15.00-16.20 Органічне овочівництво ІСПИТ 95 к. 4 

16.30-17.50 Біохімія плодів, овочів та винограду практ дист. нав 

18.00-19.20 Біохімія плодів, овочів та винограду ЗАЛІК 66 г. к. 

17.05.22 вт 

13.30-14.50 
Програмування та програмування врожаю в 
садівництві 

лекція 
дист. нав  

15.00-16.20 
Програмування та програмування врожаю в 
садівництві 

практ 
дист. нав  

16.30-17.50 Селекція плодових, ягідних рослин та винограду практ дист. нав  

18.00-19.20 Селекція плодових, ягідних рослин та винограду ЗАЛІК 99 к. 4 

18.05.22 ср 

13.30-14.50 
Програмування та програмування врожаю в 
садівництві 

лекція 
дист. нав  

15.00-16.20 
Програмування та програмування врожаю в 
садівництві 

лекція 
дист. нав  

16.30-17.50 Післязбиральна доробка плодів, овочів та винограду лекція дист. нав  

18.00-19.20 Післязбиральна доробка плодів, овочів та винограду практ дист. нав  

19.05.22 чт 

13.30-14.50 
Програмування та програмування врожаю в 
садівництві 

практ 
дист. нав  

15.00-16.20 
Програмування та програмування врожаю в 
садівництві 

ЗАЛІК 
99 к. 4 

16.30-17.50 Ампелографія лекція дист. нав  

18.00-19.20 Ампелографія практ дист. нав  

20.05.22 пт 

13.30-14.50 Ампелографія ІСПИТ 99 к. 4 

15.00-16.20 Післязбиральна доробка плодів, овочів та винограду лекція дист. нав  

16.30-17.50 Післязбиральна доробка плодів, овочів та винограду практ дист. нав  

18.00-19.20 Післязбиральна доробка плодів, овочів та винограду лекція дист. нав  

21.05.22 сб 
8.20-9.40 Післязбиральна доробка плодів, овочів та винограду практ дист. нав  

9.50-11.10 Післязбиральна доробка плодів, овочів та винограду ІСПИТ 99 к. 4 

 

 

 



Дата 
Навчальна дисципліна 

Вид 

атестації 

Викладачі, що проводить 

лекції/практичні заняття 

09.05.2022 
Стандартизація та управління якістю плодово-
ягідної продукції  

залік ас. Падалко Т. О. 

09.05.2022 Ентомологія і фітопатологія іспит доц. Григор'єв В.М. 

10.05.2022 
Основи наукових досліджень в 
плодоовочівництві і виноградарстві 

залік 
доц. Козіна Т. В. 

10.05.2022 
Проектування технологічних процесів в 
садівництві і виноградарстві 

залік 
ас. Падалко Т. О. 

11.05.2022 Овочівництво закритого грунту іспит проф. Овчарук В. І. 

16.05.2022 Органічне овочівництво  іспит проф. Овчарук В.І. 

16.05.2022 Біохімія плодів, овочів та винограду  залік доц. Пустова З.В. 

17.05.2022 Селекція плодових, ягідних рослин та винограду  залік ас. Падалко Т.О. 

19.05.2022 
Програмування та програмування врожаю в 
садівництві  

залік ас. Падалко Т.О. 

20.05.2022 Ампелографія іспит ас. Степанченко В.М 

21.05.2022 
Післязбиральна доробка плодів, овочів та 
винограду  

іспит доц. Козіна Т.В. 

 

Заступник директора ННІЗДО                                              Віталій ПІДЛІСНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з навчальної роботи 

___________________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА  

„____” ___________________ 2022 р. 
Р О З К Л А Д 

навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

1 СТН курс ОС  «бакалавр»  заочної форми навчання  

спеціальності  203 «Садівництво та виноградарство»  

навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти на II семестр 2021-2022 н. р. 

з 18.04.2022- 08.05.2022  р. 

Дата Дні Час Назва дисципліни 

18.04.22 пн 

13.30-14.50 Охорона праці і безпека життєдіяльності лекція дист. нав  

15.00-16.20 Охорона праці і безпека життєдіяльності практ дист. нав  

16.30-17.50 Овочівництво закритого грунту лекція дист. нав  

18.00-19.20 Овочівництво закритого грунту практ дист. нав  

19.04.22 вт 

13.30-14.50 Іноземна мова практ дист. нав  

15.00-16.20 Охорона праці і безпека життєдіяльності лекція дист. нав  

16.30-17.50 Охорона праці і безпека життєдіяльності практ дист. нав  

18.00-19.20 
Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і 
виноградарстві 

лекція 
дист. нав  

20.04.22 ср 

12.00-13.20 
Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і 
виноградарстві 

практ 
дист. нав 

13.30-14.50 Історія та культура України лекція дист. нав  

15.00-16.20 Історія та культура України лекція дист. нав  

16.30-17.50 Овочівництво закритого грунту лекція дист. нав  

18.00-19.20 Овочівництво закритого грунту практ дист. нав  

21.04.22 чт 

13.30-14.50 Фізіологія лекція дист. нав  

15.00-16.20 Фізіологія практ дист. нав  

16.30-17.50 
Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і 
виноградарстві 

лекція 
дист. нав  

18.00-19.20 
Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і 
виноградарстві 

практ 
дист. нав  

22.04.22 пт 

13.30-14.50 Фізика лекція дист. нав  

15.00-16.20 Фізика лекція дист. нав  

16.30-17.50 Овочівництво закритого грунту лекція дист. нав  

18.00-19.20 Овочівництво закритого грунту практ дист. нав  

26.04.22 вт 
13.30-14.50 Фізіологія лекція дист. нав  

15.00-16.20 Фізіологія практ дист. нав  

27.04.22 ср 

12.00-13.20 
Технологія зберігання та первинна обробка овочевої 

продукції 
лекція 

дист. нав 

13.30-14.50 
Проектування технологічних процесів в садівництві і 
виноградарстві 

лекція 
дист. нав  

15.00-16.20 
Проектування технологічних процесів в садівництві і 
виноградарстві 

практ 
дист. нав  

16.30-17.50 
Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і 
виноградарстві 

лекція 
дист. нав  

18.00-19.20 
Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і 
виноградарстві 

практ 
дист. нав  

28.04.22 чт 
13.30-14.50 Фізіологія лекція дист. нав  

15.00-16.20 Фізіологія практ дист. нав  



16.30-17.50 
Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і 
виноградарстві 

практ 
дист. нав  

18.00-19.20 
Проектування технологічних процесів в садівництві і 
виноградарстві 

лекція 
дист. нав  

29.04.22 пт 

13.30-14.50 
Проектування технологічних процесів в садівництві і 
виноградарстві 

практ 
дист. нав  

15.00-16.20   дист. нав  

16.30-17.50 
Технологія зберігання та первинна обробка овочевої 

продукції 
практ 

дист. нав  

18.00-19.20 
Технологія зберігання та первинна обробка овочевої 

продукції 
практ 

дист. нав  

30.05.22 сб 

8.20-9.40 
Технологія зберігання та первинна обробка овочевої 

продукції 
лекція 

дист. нав  

9.50-11.10 
Технологія зберігання та первинна обробка овочевої 

продукції 
практ 

дист. нав  

11.20-12.40 
Проектування технологічних процесів в садівництві і 
виноградарстві 

лекція 
дист. нав  

12.50-14.20 
Проектування технологічних процесів в садівництві і 
виноградарстві 

практ 
дист. нав  

02.05.22 пн 

13.30-14.50 Охорона праці і безпека життєдіяльності ІСПИТ 120 к. 6 

15.00-16.20 Овочівництво закритого грунту практ дист. нав  

16.30-17.50 Овочівництво закритого грунту практ дист. нав  

03.05.22 вт 

12.00-13.20 
Технологія зберігання та первинна обробка овочевої 

продукції 
практ 

дист. нав 

13.30-14.50 Іноземна мова ЗАЛІК 43 а, кор. 1 

15.00-16.20 Історія та культура України практ дист. нав 

16.30-17.50 Історія та культура України ЗАЛІК 27 к. 1 

18.00-19.20 Фізіологія практ дист. нав  

04.05.22 ср 

13.30-14.50 Фізіологія практ дист. нав  

15.00-16.20 Фізіологія ІСПИТ 51 к.2 

16.30-17.50 Фізика практ дист. нав 

05.05.22 чт 

12.00-13.20 Овочівництво закритого грунту ІСПИТ 95 к. 4 

13.30-14.50 Фізика ЗАЛІК 131 к. 6 

15.00-16.20 
Основи наукових досліджень в плодоовочівництві і 
виноградарстві 

ЗАЛІК 
95 к. 4 

16.30-17.50 
Технологія зберігання та первинна обробка овочевої 

продукції 
лекція 

дист. нав 

18.00-19.20 
Технологія зберігання та первинна обробка овочевої 

продукції 
практ 

дист. нав 

06.05.22 пт 

12.00-13.20 
Технологія зберігання та первинна обробка овочевої 

продукції 
лекція 

дист. нав 

13.30-14.50 
Технологія зберігання та первинна обробка овочевої 

продукції 
практ 

дист. нав 

15.00-16.20 
Технологія зберігання та первинна обробка овочевої 

продукції 
ІСПИТ 

95 к. 4 

16.30-17.50 
Проектування технологічних процесів в садівництві і 
виноградарстві 

лекція 
дист. нав 

18.00-19.20 
Проектування технологічних процесів в садівництві і 
виноградарстві 

практ 
дист. нав 

07.05.22 сб 8.20-9.40 
Проектування технологічних процесів в садівництві і 
виноградарстві 

практ 
дист. нав 



9.50-11.10 
Проектування технологічних процесів в садівництві і 
виноградарстві 

ЗАЛІК 

99 к. 4 

 

Заступник директора ННІЗДО                                              Віталій ПІДЛІСНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 
Навчальна дисципліна 

Вид 

атестації 

Викладачі, що проводить 

лекції/практичні заняття 

02.05.2022 Охорона праці і безпека 
життєдіяльності 

іспит доц. Збаравська Л. Ю. 

03.05.2022 
Іноземна мова  

Залік викладач  
Попель Н. А. 

03.05.2022 Історія та культура України залік проф. Каденюк О. С. 

04.05.2022 Фізіологія іспит доц. Коваль. Т. В.  

05.05.2022 Основи наукових досліджень в 
плодоовочівництві і 
виноградарстві 

залік доц. Козіна Т. В.  

05.05.2022 Овочівництво закритого грунту іспит проф. Овчарук В. І.  

05.05.2022 Фізика залік доц. Слободян С. Б. 

06.05.2022 Технологія зберігання та 
первинна обробка овочевої 
продукції  

Іспит доц. Козіна Т. В. 

07.05.2022 Проектування технологічних 
процесів в садівництві і 
виноградарстві 

Залік ас. Падалко Т. О.  



 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з навчальної роботи 

___________________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА  

„____” ___________________ 2022 р. 
Р О З К Л А Д 

навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

1 ОСН курс ОС  «бакалавр»  заочної форми навчання  

спеціальності  203 «Садівництво та виноградарство»  

навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти на II семестр 2021-2022 н. р. 

з 18.04.2022- 08.05.2022  р. 

Дата Дні Час Назва дисципліни 

18.04.22 пн 

13.30-14.50 Філософія лекція дист. нав  

15.00-16.20 Філософія лекція дист. нав  

16.30-17.50 Іноземна мова практ дист. нав  

19.04.22 вт 

13.30-14.50 Ботаніка лекція дист. нав  

15.00-16.20 Ботаніка практ дист. нав  

16.30-17.50 Хімія лекція дист. нав  

18.00-19.20 Хімія практ дист. нав  

20.04.22 ср 

13.30-14.50 Іноземна мова практ дист. нав  

15.00-16.20 Ботаніка лекція дист. нав  

16.30-17.50 Ботаніка практ дист. нав  

18.00-19.20 Плодівництво лекція дист. нав  

21.04.22 чт 

12.00-13.20 Плодівництво практ дист. нав 

13.30-14.50 Фізика лекція дист. нав  

15.00-16.20 Фізика лекція дист. нав  

16.30-17.50 Хімія лекція дист. нав  

18.00-19.20 Хімія практ дист. нав  

22.04.22 пт 

13.30-14.50 Ботаніка практ дист. нав  

15.00-16.20 Хімія лекція дист. нав  

16.30-17.50 Хімія лекція дист. нав  

18.00-19.20 Плодівництво лекція дист. нав  

26.04.22 вт 

12.00-13.20 Плодівництво практ дист. нав 

13.30-14.50 Землеробство лекція дист. нав  

15.00-16.20 Землеробство практ дист. нав  

27.04.22 ср 

13.30-14.50 Плодівництво лекція дист. нав  

15.00-16.20 Плодівництво практ дист. нав  

16.30-17.50 Землеробство лекція дист. нав  

18.00-19.20 Землеробство практ дист. нав  

28.04.22 чт 

13.30-14.50 Плодівництво лекція дист. нав  

15.00-16.20 Плодівництво практ дист. нав  

16.30-17.50 Землеробство лекція дист. нав 

18.00-19.20 Землеробство практ дист. нав 

29.04.22 пт 

13.30-14.50 Плодівництво лекція дист. нав  

15.00-16.20 Плодівництво практ дист. нав  

16.30-17.50 Землеробство лекція дист. нав  

18.00-19.20 Землеробство практ дист. нав  

02.05.22 пн 
13.30-14.50 Філософія практ дист. нав  

15.00-16.20 Філософія ЗАЛІК 27 к. 1 



16.30-17.50 Іноземна мова ЗАЛІК 43 а, кор. 1 

18.00-19.20 Плодівництво практ дист. нав 

03.05.22 вт 

13.30-14.50 Ботаніка ІСПИТ 58 к. 2 

15.00-16.20 Фізика практ дист. нав 

16.30-17.50 Фізика ЗАЛІК 131 к. 6 

18.00-19.20 Плодівництво практ дист. нав  

04.05.22 ср 

13.30-14.50 Хімія практ дист. нав  

15.00-16.20 Хімія ЗАЛІК 58 к. 2 

16.30-17.50 Плодівництво практ дист. нав 

18.00-19.20 Плодівництво ІСПИТ 95 к. 4 

05.05.22 чт 

13.30-14.50 Землеробство практ дист. нав  

15.00-16.20 Землеробство практ дист. нав  

16.30-17.50 Землеробство ІСПИТ 50 г. к. 

 

Заступник директора ННІЗДО                                              Віталій ПІДЛІСНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 
Навчальна дисципліна 

Вид 

атестації 

Викладачі, що проводить 

лекції/практичні заняття 

02.05.2022 Філософія 
 

залік доц. Нестеренко В. А.  

02.05.2022 
Іноземна мова  залік 

викладач  

Попель Н. А. 

03.05.2022 Ботаніка іспит доц. Городиська О. П.  

03.05.2022 Фізика Залік доц. Слободян С. Б. 

04.05.2022 Хімія залік доц.  Роговик Л. Й. 

04.05.2022 Плодівництво Іспит доц. Козіна Т. В.  

05.05.2022 Землеробство іспит проф. Бахмат М. І. 



 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з навчальної роботи 

___________________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА  

„____” ___________________ 2022 р. 
Р О З К Л А Д 

навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

1  ОС «Магістр»  заочної форми навчання  

спеціальності  203 «Садівництво та виноградарство»  

навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти на II семестр 2021-2022 н. р. 

з 18.04.2022- 08.05.2022  р. 

Дата Дні Час Назва дисципліни 

18.04.22 пн 

13.30-14.50 Психологія і педагогіка вищої школи лекція дист. нав  

15.00-16.20 Психологія і педагогіка вищої школи лекція дист. нав  

16.30-17.50 Післязбиральна доробка овочів лекція дист. нав  

18.00-19.20 Післязбиральна доробка овочів практ дист. нав  

19.04.22 вт 

13.30-14.50 
Методологія і філософія викладання профільних 
дисциплін 

лекція 
дист. нав  

15.00-16.20 
Методологія і філософія викладання профільних 

дисциплін 
лекція 

дист. нав  

16.30-17.50 Сучасні агротехнології в садівництві і виноградарстві лекція дист. нав  

18.00-19.20 Сучасні агротехнології в садівництві і виноградарстві практ дист. нав  

20.04.22 ср 

13.30-14.50 Післязбиральна доробка овочів лекція дист. нав  

15.00-16.20 Післязбиральна доробка овочів практ дист. нав  

16.30-17.50 Квітникарство відкритого і закритого ґрунту лекція дист. нав  

18.00-19.20 Квітникарство відкритого і закритого ґрунту практ дист. нав  

21.04.22 чт 

13.30-14.50 Сучасні агротехнології в садівництві і виноградарстві лекція дист. нав  

15.00-16.20 Сучасні агротехнології в садівництві і виноградарстві практ дист. нав  

16.30-17.50 Післязбиральна доробка овочів лекція дист. нав  

18.00-19.20 Післязбиральна доробка овочів практ дист. нав  

22.04.22 пт 

13.30-14.50 Ділова іноземна мова практ дист. нав  

15.00-16.20 Ділова іноземна мова практ дист. нав  

16.30-17.50 Сучасні агротехнології в садівництві і виноградарстві лекція дист. нав  

18.00-19.20 Сучасні агротехнології в садівництві і виноградарстві практ дист. нав  

26.04.22 вт 
13.30-14.50 Ділова іноземна мова практ дист. нав  

15.00-16.20 Ділова іноземна мова практ дист. нав  

27.04.22 ср 

13.30-14.50 Сучасні агротехнології в садівництві і виноградарстві лекція дист. нав  

15.00-16.20 Сучасні агротехнології в садівництві і виноградарстві практ дист. нав  

16.30-17.50 Післязбиральна доробка овочів практ дист. нав  

18.00-19.20 Післязбиральна доробка овочів практ дист. нав  

28.04.22 чт 

13.30-14.50 Квітникарство відкритого і закритого ґрунту лекція дист. нав  

15.00-16.20 Квітникарство відкритого і закритого ґрунту практ дист. нав  

16.30-17.50 
Програмування та прогнозування врожаю плодових, 
ягідних рослин і винограду 

лекція 
дист. нав  

18.00-19.20 
Програмування та прогнозування врожаю плодових, 
ягідних рослин і винограду 

практ 
дист. нав  

29.04.22 пт 

13.30-14.50 Сучасні агротехнології в садівництві і виноградарстві лекція дист. нав  

15.00-16.20 Сучасні агротехнології в садівництві і виноградарстві практ дист. нав  

16.30-17.50 Квітникарство відкритого і закритого ґрунту лекція дист. нав  

18.00-19.20 Квітникарство відкритого і закритого ґрунту практ дист. нав  



02.05.22 пн 

13.30-14.50 
Програмування та прогнозування врожаю плодових, 
ягідних рослин і винограду 

лекція 
дист. нав  

15.00-16.20 
Програмування та прогнозування врожаю плодових, 
ягідних рослин і винограду 

практ 
дист. нав  

16.30-17.50 Квітникарство відкритого і закритого ґрунту практ дист. нав  

18.00-19.20 
Програмування та прогнозування врожаю плодових, 
ягідних рослин і винограду 

практ 
дист. нав  

03.05.22 вт 
13.30-14.50 Сучасні агротехнології в садівництві і виноградарстві лекція дист. нав  

15.00-16.20 Сучасні агротехнології в садівництві і виноградарстві практ дист. нав  

04.05.22 ср 

13.30-14.50 Ділова іноземна мова ІСПИТ 43 а, кор 1 

15.00-16.20 Психологія і педагогіка вищої школи практ дист. нав 

16.30-17.50 Психологія і педагогіка вищої школи ЗАЛІК 27 к. 1 

18.00-19.20 
Методологія і філософія викладання профільних 
дисциплін 

практ 
дист. нав 

05.05.22 чт 

13.30-14.50 
Методологія і філософія викладання профільних 

дисциплін 
ЗАЛІК 

58 к. 2 

15.00-16.20 Сучасні агротехнології в садівництві і виноградарстві практ дист. нав 

16.30-17.50 Сучасні агротехнології в садівництві і виноградарстві 
Іспит+ 
курсова 
робота 

100 к. 4 

18.00-19.20 Післязбиральна доробка овочів ЗАЛІК 100 к. 4 

06.05.22 пт 

13.30-14.50 Квітникарство відкритого і закритого ґрунту ІСПИТ 64 а г. к. 

15.00-16.20 
Програмування та прогнозування врожаю плодових, 
ягідних рослин і винограду 

ЗАЛІК 
100 к. 4 

 

Заступник директора ННІЗДО                                              Віталій ПІДЛІСНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 
Навчальна дисципліна 

Вид 

атестації 

Викладачі, що проводить 

лекції/практичні заняття 
04.05.2022 Ділова іноземна мова  

іспит 
викладач 

Попель Н. А. 

04.05.2022 Психологія і педагогіка вищої школи залік доц. Ляска О.П. 

05.05.2022 Методологія і філософія викладання профільних 

дисциплін 
залік доц. Овчарук О. В. 

05.05.2022 
Сучасні агротехнології в садівництві і 

виноградарстві 

Іспит+ 

курсова 

робота 

доц. Лапчинський В. В. 

05.05.2022 Післязбиральна доробка овочів  залік доц. Козіна Т. В.  

06.05.2022 Квітникарство відкритого і закритого ґрунту іспит доц. Безвіконний П. В. 

06.05.2022 Програмування та прогнозування врожаю 

плодових, ягідних рослин і винограду 
залік 

доц. Лапчинський В. В. 

 



 

 

 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з навчальної роботи 

___________________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА  

„____” ___________________ 2022 р. 
Р О З К Л А Д 

навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

2 СТН курс ОС  «бакалавр» заочної форми навчання 

спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство »  

навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти на II семестр 2021-2022 н. р. 

з 28.03.2022- 17.04.2022  р. 

Дата Дні Час Назва дисципліни 

28.03.22 пн 

13.30-14.50 Агрометеорологія лекція дист. нав 

15.00-16.20 Агрометеорологія практ дист. нав 

16.30-17.50 Фітопатологія лекція дист. нав 

29.03.22 вт 

13.30-14.50 Фітопатологія практ дист. нав 

15.00-16.20 Землеробство лекція дист. нав 

16.30-17.50 Землеробство практ дист. нав 

18.00-19.20 Помологія лекція дист. нав 

30.03.22 ср 

13.30-14.50 Помологія практ дист. нав 

15.00-16.20 Розсадництво лекція дист. нав 

16.30-17.50 Розсадництво практ дист. нав 

31.03.22 чт 

13.30-14.50 Агрометеорологія лекція дист. нав 

15.00-16.20 Агрометеорологія практ дист. нав 

16.30-17.50 Фітопатологія лекція дист. нав 

18.00-19.20 Фітопатологія практ дист. нав 

01.04.22 пт 

13.30-14.50 Землеробство лекція дист. нав 

15.00-16.20 Землеробство практ дист. нав 

16.30-17.50 Розсадництво лекція дист. нав 

18.00-19.20 Розсадництво практ дист. нав 

02.04.22 сб 

8.20-9.40 Помологія лекція дист. нав 

9.50-11.10 Помологія практ дист. нав 

11.20-12.40 Проектування технологічних процесів в овочівництві лекція дист. нав 

12.50-13.20 Проектування технологічних процесів в овочівництві практ дист. нав 

04.04.22 пн 

13.30-14.50 Фітопатологія лекція дист. нав 

15.00-16.20 Фітопатологія практ дист. нав 

16.30-17.50 Землеробство лекція дист. нав 

18.00-19.20 Землеробство практ дист. нав 

05.04.22 вт 

13.30-14.50 Розсадництво лекція дист. нав 

15.00-16.20 Розсадництво практ дист. нав 

16.30-17.50 Цитрусові та субтропічні плодові культури лекція дист. нав 

18.00-19.20 Цитрусові та субтропічні плодові культури практ дист. нав 

06.04.22 ср 
13.30-14.50 Проектування технологічних процесів в овочівництві лекція дист. нав 

15.00-16.20 Проектування технологічних процесів в овочівництві практ дист. нав 

07.04.22 чт 

13.30-14.50 Розсадництво практ дист. нав 

15.00-16.20 Цитрусові та субтропічні плодові культури лекція дист. нав 

16.30-17.50 Цитрусові та субтропічні плодові культури практ дист. нав 



18.00-19.20 Проектування технологічних процесів в овочівництві лекція дист. нав 

08.04.22 пт 

13.30-14.50 Проектування технологічних процесів в овочівництві практ дист. нав 

15.00-16.20 Цитрусові та субтропічні плодові культури лекція дист. нав 

16.30-17.50 Цитрусові та субтропічні плодові культури практ дист. нав 

09.04.22 сб 

8.20-9.40 Проектування технологічних процесів в овочівництві лекція дист. нав 

9.50-11.10 Проектування технологічних процесів в овочівництві практ дист. нав 

11.20-12.40 Стандартизація та управління якістю овочевої продукції лекція 
дист. нав 

12.50-13.20 Стандартизація та управління якістю овочевої продукції практ 
дист. нав 

11.04.22 пн 

13.30-14.50 Агрометеорологія практ дист. нав 

15.00-16.20 Агрометеорологія ІСПИТ 50 г. к.  

16.30-17.50 Проектування технологічних процесів в овочівництві практ дист. нав 

12.04.22 вт 

13.30-14.50 Фітопатологія ІСПИТ 47 г. к.  

15.00-16.20 Стандартизація та управління якістю овочевої продукції лекція 
дист. нав 

16.30-17.50 Стандартизація та управління якістю овочевої продукції практ 

дист. нав 

13.04.22 ср 

13.30-14.50 Землеробство ІСПИТ 82 г. к. 

15.00-16.20 Стандартизація та управління якістю овочевої продукції лекція 
дист. нав 

16.30-17.50 Стандартизація та управління якістю овочевої продукції практ 
дист. нав 

18.00-19.20 Стандартизація та управління якістю овочевої продукції практ 
дист. нав 

14.04.22 чт 

13.30-14.50 Розсадництво 

іспит + 

курсова 
робота 

58 г. к.  

15.00-16.20 Помологія ЗАЛІК 59 г. к. 

16.30-17.50 Цитрусові та субтропічні плодові культури ЗАЛІК 57 г. к.  

18.00-19.20 Стандартизація та управління якістю овочевої продукції лекція дист. нав 

15.04.22 пт 

13.30-14.50 Проектування технологічних процесів в овочівництві ЗАЛІК 57 г. к.  

15.00-16.20 Стандартизація та управління якістю овочевої продукції практ 
дист. нав 

16.30-17.50 Стандартизація та управління якістю овочевої продукції практ 
дист. нав 

18.00-19.20 Стандартизація та управління якістю овочевої продукції ІСПИТ 59 г. к.  

Дата 
Навчальна дисципліна Вид атестації 

Викладачі, що проводить 

лекції/практичні заняття 

11.04.2022 Агрометеорологія іспит 
доц. Гаврилянчик 

Р. Ю. 

12.04.2022 Фітопатологія іспит доц.  Григор’єв В. М. 

13.04.2022 Землеробство іспит проф. Бахмат М. І. 

14.04.2022 Розсадництво 

іспит + 

курсова 

робота 

доц.  Лапчинський  В. В. 

14.04.2022 Помологія залік ас. Степанченко  В. М. 

14.04.2022 
Цитрусові та субтропічні 

плодові культури 
залік ас. Падалко Т. О. 

15.04.2022 
Проектування технологічних 

процесів в овочівництві 
залік ас. Падалко Т. О. 

15.04.2022 
Стандартизація та управління 

якістю овочевої продукції 
іспит проф. Овчарук В. І. 



Заступник директора ННІЗДО                                              Віталій ПІДЛІСНИЙ 

 

 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з навчальної роботи 

___________________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА  

„____” ___________________ 2022 р. 
Р О З К Л А Д 

навчальних занять та екзаменаційної сесії для здобувачів вищої освіти 

5-го  курс ОС  «бакалавр» заочної форми навчання 

спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство»  

навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти на II семестр 2021-2022 н. р. 

з 28.03.2022- 17.04.2022  р. 

Дата Дні Час Назва дисципліни 

28.03.22 пн 

13.30-14.50 
Стандартизація та управління якістю плодово-ягідної 

продукції 
лекція 

дист. нав 

15.00-16.20 
Стандартизація та управління якістю плодово-ягідної 
продукції 

практ 
дист. нав 

16.30-17.50 Декоративне садівництво і квітникарство лекція дист. нав 

18.00-19.20 Декоративне садівництво і квітникарство практ дист. нав 

29.03.22 вт 

13.30-14.50 
Технологія зберігання та первинна обробка 
плодовоягідної продукції 

лекція 
дист. нав 

15.00-16.20 
Технологія зберігання та первинна обробка 

плодовоягідної продукції 
практ 

дист. нав 

16.30-17.50 Органічне овочівництво лекція дист. нав 

18.00-19.20 Органічне овочівництво лекція дист. нав 

30.03.22 ср 

13.30-14.50 
Стандартизація та управління якістю плодово-ягідної 

продукції 
лекція 

дист. нав 

15.00-16.20 
Стандартизація та управління якістю плодово-ягідної 
продукції 

практ 
дист. нав 

16.30-17.50 Декоративне садівництво і квітникарство лекція дист. нав 

18.00-19.20 Декоративне садівництво і квітникарство практ  

31.03.22 чт 

13.30-14.50 
Технологія зберігання та первинна обробка 
плодовоягідної продукції 

лекція 
дист. нав 

15.00-16.20 
Технологія зберігання та первинна обробка 

плодовоягідної продукції 
практ 

дист. нав 

16.30-17.50 Проектування технологічних процесів в овочівництві лекція дист. нав 

18.00-19.20 Проектування технологічних процесів в овочівництві практ дист. нав 

01.04.22 пт 

13.30-14.50 
Технологія зберігання та первинна обробка 
плодовоягідної продукції 

лекція 
дист. нав 

15.00-16.20 
Технологія зберігання та первинна обробка 

плодовоягідної продукції 
практ 

дист. нав 

16.30-17.50 Проектування технологічних процесів в овочівництві лекція дист. нав 

18.00-19.20 Проектування технологічних процесів в овочівництві практ дист. нав 

02.04.22 сб 
8.20-9.40 Декоративне садівництво і квітникарство лекція дист. нав 

9.50-11.10 Декоративне садівництво і квітникарство практ дист. нав 

04.04.22 пн 13.30-14.50 
Стандартизація та управління якістю плодово-ягідної 

продукції 
лекція 

дист. нав 



15.00-16.20 
Стандартизація та управління якістю плодово-ягідної 
продукції 

практ 
дист. нав 

16.30-17.50 Проектування технологічних процесів в овочівництві лекція дист. нав 

18.00-19.20 Проектування технологічних процесів в овочівництві практ дист. нав 

05.04.22 вт 

13.30-14.50 
Технологія зберігання та первинна обробка 
плодовоягідної продукції 

лекція 
дист. нав 

15.00-16.20 
Технологія зберігання та первинна обробка 

плодовоягідної продукції 
практ 

дист. нав 

16.30-17.50 Проектування технологічних процесів в овочівництві лекція дист. нав 

18.00-19.20 Проектування технологічних процесів в овочівництві практ дист. нав 

06.04.22 ср 
13.30-14.50 Декоративне садівництво і квітникарство лекція дист. нав 

15.00-16.20 Декоративне садівництво і квітникарство практ дист. нав 

07.04.22 чт 

13.30-14.50 
Стандартизація та управління якістю плодово-ягідної 
продукції 

практ 
дист. нав 

15.00-16.20 
Технологія зберігання та первинна обробка 

плодовоягідної продукції 
практ 

дист. нав 

16.30-17.50 Проектування технологічних процесів в овочівництві практ дист. нав 

08.04.22 пт 
13.30-14.50 Декоративне садівництво і квітникарство практ дист. нав 

15.00-16.20 Декоративне садівництво і квітникарство практ дист. нав 

11.04.22 пн 
13.30-14.50 

Стандартизація та управління якістю плодово-ягідної 
продукції 

ІСПИТ 
57 г. к. 

15.00-16.20 Органічне овочівництво практ дист. нав 

12.04.22 вт 

13.30-14.50 
Технологія зберігання та первинна обробка 

плодовоягідної продукції 
ІСПИТ 

58 г. к. 

15.00-16.20 Органічне овочівництво ЗАЛІК 59 г. к. 

16.30-17.50 Проектування технологічних процесів в овочівництві ЗАЛІК 57 г. к. 

13.04.22 ср 12.00-13.20 Декоративне садівництво і квітникарство ІСПИТ 64 а г. к.  

Заступник директора ННІЗДО                                              Віталій ПІДЛІСНИЙ 

 

Дата 
Навчальна дисципліна 

Вид 

атестації 

Викладачі, що проводить 

лекції/практичні заняття 

11.04.2022 Стандартизація та управління 
якістю плодово-ягідної продукції 

іспит ас. Падалко Т. О. 

12.04.2022 Технологія зберігання та 

первинна обробка 

плодовоягідної продукції  

іспит доц. Козіна Т. В.  

12.04.2022 Органічне овочівництво 
 

залік проф. Овчарук В. І.  

12.04.2022 Проектування технологічних 
процесів в овочівництві 

залік ас. Падалко Т. О. 

13.04.2022 Декоративне садівництво і 
квітникарство 

іспит 
доц. Безвіконний  

П. В.  


