
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»  з  аочної     форми     навчання   

спеціальності  206 «Садово-паркове господарство» 
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
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 Фітодизайн закритого середовища лекція дист. нав 
18.00-19.20 Фітодизайн закритого середовища практ дист. нав 

19.04.22 вт

13.30-14.50 Світові технології в декоративному розсадництві лекція дист. нав 

15.00-16.20 Світові технології в декоративному розсадництві лекція дист. нав 

16.30-17.50 Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів лекція дист. нав 
18.00-19.20 Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів практ дист. нав 

20.04.22 ср

13.30-14.50 Фітодизайн закритого середовища лекція дист. нав 

15.00-16.20 Фітодизайн закритого середовища практ дист. нав 

16.30-17.50 Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів лекція дист. нав 
18.00-19.20 Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів практ дист. нав 

21.04.22 чт

13.30-14.50 Дизайн квітників  лекція дист. нав 

15.00-16.20 Дизайн квітників  практ дист. нав 

16.30-17.50 Експлуатація садово-паркових об’єктів лекція дист. нав 
18.00-19.20 Експлуатація садово-паркових об’єктів практ дист. нав 

22.04.22 пт

13.30-14.50 Фітодизайн закритого середовища лекція дист. нав 

15.00-16.20 Фітодизайн закритого середовища практ дист. нав 

16.30-17.50 Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів лекція дист. нав 
18.00-19.20 Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів практ дист. нав 

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

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

27.04.22 ср

13.30-14.50 Фітодизайн закритого середовища лекція дист. нав 

15.00-16.20 Фітодизайн закритого середовища практ дист. нав 

16.30-17.50 Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів лекція дист. нав 
18.00-19.20 Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів практ дист. нав 

28.04.22 чт

13.30-14.50 Ділова іноземна мова практ дист. нав 

15.00-16.20 Ділова іноземна мова практ дист. нав 

16.30-17.50 Фітодизайн закритого середовища практ дист. нав 
18.00-19.20 Експлуатація садово-паркових об’єктів лекція дист. нав 

29.04.22 пт 12.00-13.20 Експлуатація садово-паркових об’єктів практ дист. нав

13.30-14.50 Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів практ дист. нав 

15.00-16.20 Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів практ дист. нав 
16.30-17.50 Дизайн квітників  лекція дист. нав 



18.00-19.20 Дизайн квітників  практ дист. нав 

02.05.22 пн

13.30-14.50 Ділова іноземна мова практ дист. нав 

15.00-16.20 Ділова іноземна мова практ дист. нав 

16.30-17.50 Методологія і філософія викладання профільних 
дисциплін

практ
дист. нав 

18.00-19.20 Методологія і філософія викладання профільних 
дисциплін

ЗАЛІК
64 а г. к.

03.05.22 вт

13.30-14.50 Світові технології в декоративному розсадництві лекція дист. нав 

15.00-16.20 Світові технології в декоративному розсадництві практ дист. нав 

16.30-17.50 Експлуатація садово-паркових об’єктів лекція дист. нав 
18.00-19.20 Експлуатація садово-паркових об’єктів практ дист. нав 

04.05.22 ср

13.30-14.50 Світові технології в декоративному розсадництві ІСПИТ 64 а г. к.

15.00-16.20 Фітодизайн закритого середовища ЗАЛІК 64 а г. к.

16.30-17.50 Дизайн квітників  практ дист. нав 

18.00-19.20 Дизайн квітників  практ дист. нав 

05.05.22 чт

13.30-14.50 Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів
Іспит+
курсова
робота

44 г. к. 

15.00-16.20 Дизайн квітників  практ дист. нав

16.30-17.50 Дизайн квітників  ІСПИТ 44 г. к.

18.00-19.20 Експлуатація садово-паркових об’єктів практ дист. нав

06.05.22 пт

13.30-14.50 Ділова іноземна мова ІСПИТ 43 а к. 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 Експлуатація садово-паркових об’єктів ЗАЛІК 44 г. к.

Заступник директора ННІЗДО                                              Віталій ПІДЛІСНИЙ

Дата
Навчальна дисципліна Вид атестації

Викладачі, що проводить
лекції/практичні заняття

06.05.2022 Ділова іноземна мова 
іспит

викладач 
Попель Н. А.

06.05.2022 Психологія і педагогіка вищої школи залік доц. Ляска О. П.

02.05.2022 Методологія і філософія викладання 
профільних дисциплін

залік доц. Безвіконний
 П. В. 

04.05.2022 Світові технології в декоративному 
розсадництві

іспит доц. Безвіконний
 П. В.

04.05.2022
Фітодизайн закритого середовища

залік доц. Потапський
Ю. В. 

05.05.2022
Реконструкція та реставрація садово-
паркових об’єктів 

Іспит+
курсова
робота

доц. Кушнірук Т. М. 

05.05.2022 Дизайн квітників  Іспит доц. Петрище О. І. 

06.05.2022 Експлуатація садово-паркових об’єктів залік доц. Безвіконний  П. 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

5-го  курс ОС  «бакалавр»   заочної     форми     навчання  
спеціальності 206   «  Садово-паркове господарство  » 

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 Інвентаризація садово-паркових об’єктів лекція дист. нав

15.00-16.20 Інвентаризація садово-паркових об’єктів практ дист. нав

29.03.22 вт

13.30-14.50 Економіка лісового та садово-паркового господарства лекція дист. нав

15.00-16.20 Економіка лісового та садово-паркового господарства практ дист. нав

16.30-17.50 Інтродукція та адаптація декоративних рослин лекція дист. нав
18.00-19.20 Інтродукція та адаптація декоративних рослин практ дист. нав

30.03.22 ср
13.30-14.50 Інвентаризація садово-паркових об’єктів лекція дист. нав

15.00-16.20 Інвентаризація садово-паркових об’єктів практ дист. нав

31.03.22 чт

13.30-14.50 Економіка лісового та садово-паркового господарства лекція дист. нав

15.00-16.20 Економіка лісового та садово-паркового господарства практ дист. нав

16.30-17.50 Інженерне обладнання садово-паркових об’єктів лекція дист. нав
18.00-19.20 Інженерне обладнання садово-паркових об’єктів лекція дист. нав

01.04.22 пт

13.30-14.50 Основи містобудування лекція дист. нав

15.00-16.20 Основи містобудування практ дист. нав

16.30-17.50 Інтродукція та адаптація декоративних рослин лекція дист. нав
18.00-19.20 Інтродукція та адаптація декоративних рослин практ дист. нав

02.04.22 сб
8.20-9.40 Механізація садово-паркових робіт лекція дист. нав

9.50-11.10 Механізація садово-паркових робіт практ дист. нав

04.04.22 пн

13.30-14.50 Економіка лісового та садово-паркового господарства лекція дист. нав

15.00-16.20 Економіка лісового та садово-паркового господарства практ дист. нав

16.30-17.50 Основи містобудування лекція дист. нав

18.00-19.20 Основи містобудування лекція дист. нав

05.04.22 вт

13.30-14.50 Інтродукція та адаптація декоративних рослин лекція дист. нав

15.00-16.20 Інтродукція та адаптація декоративних рослин практ дист. нав

16.30-17.50 Механізація садово-паркових робіт лекція дист. нав

18.00-19.20 Механізація садово-паркових робіт лекція дист. нав

06.04.22 ср 15.00-16.20 Основи містобудування практ дист. нав

07.04.22 чт 15.00-16.20 Механізація садово-паркових робіт практ дист. нав

11.04.22 пн
13.30-14.50 Інвентаризація садово-паркових об’єктів практ дист. нав

15.00-16.20 Інвентаризація садово-паркових об’єктів практ дист. нав

12.04.22 вт

13.30-14.50 Інвентаризація садово-паркових об’єктів ІСПИТ 38 г. к.

15.00-16.20 Економіка лісового та садово-паркового господарства практ дист. нав

16.30-17.50 Економіка лісового та садово-паркового господарства практ дист. нав

13.04.22 ср
13.30-14.50 Економіка лісового та садово-паркового господарства ІСПИТ 191 к. 7

15.00-16.20 Основи містобудування ЗАЛІК 64 а г. к.



14.04.22 чт

13.30-14.50 Інженерне обладнання садово-паркових об’єктів практ дист. нав

15.00-16.20 Інженерне обладнання садово-паркових об’єктів ЗАЛІК 64 а г. к.

16.30-17.50 Інтродукція та адаптація декоративних рослин ІСПИТ
44 г. к.

15.04.22 пт 13.30-14.50 Механізація садово-паркових робіт ЗАЛІК 38 г. к. 

Дата
Навчальна дисципліна

Вид
атестації

Викладачі, що проводить
лекції/практичні заняття

12.04.2022 Інвентаризація садово-паркових 
об’єктів

іспит доц. Потапський 

Ю. В.  

13.04.2022 Економіка лісового та садово-

паркового господарства

іспит проф. Волощук К. Б. 

13.04.2022
Основи містобудування

залік доц. Безвіконний 

П. В. 

14.04.2022 Інженерне обладнання садово-
паркових об’єктів

Залік проф. М’ялковський
 Р. О.

14.04.2022 Інтродукція та адаптація 

декоративних рослин

іспит доц. Петрище 

О. І.  

15.04.2022 Механізація садово-паркових 
робіт

залік доц. Потапський 

Ю. В.  

Заступник директора ННІЗДО                                              Віталій ПІДЛІСНИЙ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 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  СТН    курсу     заочної     форми     навчання  
спеціальності 206   «  Садово-паркове господарство  » 

навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти на II семестр 2021-2022 н. р.
з 07.03.2022- 27.03.2022  р.

Дата Дні Час Назва дисципліни

07.03.22 пн

13.30-14.50 Лісознавство лекція дист. нав

15.00-16.20 Лісознавство практ дист. нав
16.30-17.50 Ландшафтна архітектура лекція дист. нав

18.00-19.20 Ландшафтна архітектура практ дист. нав

10.03.22 чт

13.30-14.50 Захист зелених насаджень лекція дист. нав

15.00-16.20 Захист зелених насаджень практ дист. нав

16.30-17.50 Квітникарство лекція дист. нав

18.00-19.20 Квітникарство практ дист. нав

11.03.22 пт

13.30-14.50 Лісознавство лекція дист. нав

15.00-16.20 Лісознавство практ дист. нав
16.30-17.50 Ландшафтна архітектура лекція дист. нав

18.00-19.20 Ландшафтна архітектура практ дист. нав

12.03.22 сб

8.20-9.40 Гідротехнічні споруди садів лекція дист. нав

9.50-11.10 Гідротехнічні споруди садів практ дист. нав
11.20-12.40 Основи містобудування лекція дист. нав

12.50-13.20 Основи містобудування практ дист. нав

13.03.22 нд

8.20-9.40 Лісовідновлення і лісорозведення лекція дист. нав

9.50-11.10 Лісовідновлення і лісорозведення практ дист. нав
11.20-12.40 Озеленення інтер`єрів лекція дист. нав

12.50-13.20 Озеленення інтер`єрів практ дист. нав

14.03.22 пн

13.30-14.50 Захист зелених насаджень лекція дист. нав

15.00-16.20 Захист зелених насаджень практ дист. нав

16.30-17.50 Квітникарство лекція дист. нав

18.00-19.20 Квітникарство практ дист. нав

15.03.22 вт

13.30-14.50 Лісознавство лекція дист. нав

15.00-16.20 Лісознавство практ дист. нав
16.30-17.50 Ландшафтна архітектура лекція дист. нав

18.00-19.20 Ландшафтна архітектура практ дист. нав

16.03.22 ср

13.30-14.50 Захист зелених насаджень лекція дист. нав

15.00-16.20 Захист зелених насаджень практ дист. нав

16.30-17.50 Квітникарство лекція дист. нав

18.00-19.20 Квітникарство практ дист. нав

17.03.22 чт

13.30-14.50 Лісознавство лекція дист. нав

15.00-16.20 Лісознавство практ дист. нав
16.30-17.50 Ландшафтна архітектура практ дист. нав

18.00-19.20 Захист зелених насаджень лекція дист. нав



18.03.22 пт

15.00-16.20 Захист зелених насаджень практ дист. нав

16.30-17.50 Квітникарство лекція дист. нав
18.00-19.20 Квітникарство практ дист. нав

19.03.22 сб

8.20-9.40 Лісознавство лекція дист. нав
9.50-11.10 Лісознавство практ дист. нав

11.20-12.40 Гідротехнічні споруди садів лекція дист. нав
12.50-13.20 Гідротехнічні споруди садів практ дист. нав

20.03.22 нд

8.20-9.40 Лісовідновлення і лісорозведення лекція дист. нав
9.50-11.10 Лісовідновлення і лісорозведення практ дист. нав

11.20-12.40 Озеленення інтер`єрів лекція дист. нав
12.50-13.20 Озеленення інтер`єрів практ дист. нав

21.03.22 пн

13.30-14.50 Захист зелених насаджень лекція дист. нав

15.00-16.20 Захист зелених насаджень практ дист. нав

16.30-17.50 Лісознавство ІСПИТ 38 г. к.

18.00-19.20 Ландшафтна архітектура
іспит+
курсова
робота

38 г. к. 

22.03.22 вт

12.00-13.20 Озеленення інтер`єрів лекція дист. нав

13.30-14.50 Захист зелених насаджень лекція дист. нав

15.00-16.20 Захист зелених насаджень практ дист. нав

16.30-17.50 Квітникарство лекція дист. нав
18.00-19.20 Квітникарство практ дист. нав

23.03.22 ср

12.00-13.20 Захист зелених насаджень практ дист. нав

13.30-14.50 Захист зелених насаджень ІСПИТ 41 г. к.

15.00-16.20 Квітникарство практ дист. нав
16.30-17.50 Гідротехнічні споруди садів лекція дист. нав

18.00-19.20 Гідротехнічні споруди садів лекція дист. нав

24.03.22 чт

12.00-13.20 Квітникарство ІСПИТ 41 г. к.

13.30-14.50 Гідротехнічні споруди садів практ дист. нав

15.00-16.20 Гідротехнічні споруди садів ЗАЛІК 64 а г. к. 

16.30-17.50 Основи містобудування лекція дист. нав
18.00-19.20 Озеленення інтер`єрів практ дист. нав

25.03.22 пт

12.00-13.20 Озеленення інтер`єрів практ дист. нав

13.30-14.50 Озеленення інтер`єрів ЗАЛІК 64 а . г. к.

15.00-16.20 Основи містобудування лекція дист. нав
16.30-17.50 Лісовідновлення і лісорозведення практ дист. нав

18.00-19.20 Лісовідновлення і лісорозведення практ дист. нав

26.03.22 сб

8.20-9.40 Основи містобудування практ дист. нав

9.50-11.10 Основи містобудування ЗАЛІК 64 а г. к. 

11.20-12.40 Лісовідновлення і лісорозведення ЗАЛІК

64 а г. к. 

Дата
Навчальна дисципліна

Вид
атестації

Викладачі, що проводить
лекції/практичні заняття

21.03.2022 Лісознавство іспит доц. Потапський Ю. В. 



21.03.2022

Ландшафтна архітектура

іспит +

курсова

робота

проф. М’ялковський

 Р. О. 

23.03.2022
Захист зелених насаджень

іспит проф. М’ялковський

 Р. О.

24.03.2022 Квітникарство іспит доц. Безвіконний 

П. В.

24.03.2022
Гідротехнічні споруди садів

залік доц. Безвіконний 

П. В.

25.03.2022
Озеленення інтер`єрів

залік доц. Безвіконний 

П. В.

26.03.2022
Основи містобудування

залік доц. Безвіконний 

П. В.

26.03.2022
Лісовідновлення і лісорозведення

залік доц. Безвіконний 

П. В.

 Заступник директора ННІЗДО                                              Віталій ПІДЛІСНИЙ


