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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»  

«бакалавр» навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти  

на 2021-2022 н.р. з 18.04.2022 р. по 06.05.2022 р.  

 

Дата Дні Час Назва дисципліни Ауд. 

18.04.22 пн 

13.30-14.50 Гідропривід с.-г. техніки лекція 

Д
и

ст
ан

ц
ій

н
е 

н
ав

ч
ан

н
я
 

15.00-16.20 Гідропривід с.-г. техніки практ 

16.30-17.50 
Організація навчального процесу в 

навчальних закладах профтехосвіти 
лекція 

18.00-19.20 
Організація навчального процесу в 

навчальних закладах профтехосвіти 
практ 

19.04.22 вт 

13.30-14.50 
Методика викладання спеціальних 

дисциплін 
лекція 

15.00-16.20 
Методика викладання спеціальних 

дисциплін 
практ 

16.30-17.50 
Взаємозамінність, стандартизація і 

технічні вимірювання 
лекція 

20.04.22 ср 

13.30-14.50 
Організація навчального процесу в 

навчальних закладах профтехосвіти 
лекція 

15.00-16.20 
Організація навчального процесу в 

навчальних закладах профтехосвіти 
практ 

16.30-17.50 
Взаємозамінність, стандартизація і 

технічні вимірювання 
лекція 

21.04.22 чт 

13.30-14.50 Гідропривід с.-г. техніки лекція 

15.00-16.20 Гідропривід с.-г. техніки практ 

16.30-17.50 
Організація навчального процесу в 

навчальних закладах профтехосвіти 
лекція 

18.00-19.20 
Організація навчального процесу в 

навчальних закладах профтехосвіти 
практ 

22.04.22 пт 

12.50-14.10 
Методика викладання спеціальних 

дисциплін 
лекція 

14.20-15.40 
Методика викладання спеціальних 

дисциплін 
практ 

15.50-17.10 
Взаємозамінність, стандартизація і 

технічні вимірювання 
лекція 

26.04.22 вт 

13.30-14.50 Технічні засоби навчання лекція 

15.00-16.20 Технічні засоби навчання практ 

16.30-17.50 Взаємозамінність, стандартизація і лекція 



технічні вимірювання 

27.04.22 ср 

13.30-14.50 
Організація навчального процесу в 

навчальних закладах профтехосвіти 
лекція 

15.00-16.20 Технічні засоби навчання практ 

16.30-17.50 Технічні засоби навчання лекція 

28.04.22 чт 

13.30-14.50 
Методика викладання спеціальних 

дисциплін 
лекція 

15.00-16.20 
Методика викладання спеціальних 

дисциплін 
практ 

16.30-17.50 
Взаємозамінність, стандартизація і 

технічні вимірювання 
практ 118, к.6 

29.04.22 пт 12.50-14.10 Технічні засоби навчання іспит 20, к.3 

03.05.22 вт 13.30-14.50 
Організація навчального процесу в 

навчальних закладах профтехосвіти 
іспит 27, к.1 

04.05.22 ср 

13.30-14.50 Гідропривід с.-г. техніки лекція  

15.00-16.20 Гідропривід с.-г. техніки 
практ 

залік 
пав.с.г.тех. 

05.05.22 чт 13.30-14.50 Виробничо-педагогічна практика 
захист 

звітів 
26, к.1 

06.05.22 пт 12.50-14.10 
Методика викладання спеціальних 

дисциплін 
іспит 171, к.7 

 

Дата Навчальна дисципліна 
Вид 

атестації 

Викладачі, що проводять 

лекції/практичні заняття 

28.04.22 
Взаємозамінність, стандартизація і 

технічні вимірювання 
залік Дудчак Т.В. 

29.04.22 Технічні засоби навчання іспит Краснолуцький П.П. 

03.05.22 
Організація навчального процесу в 

навчальних закладах профтехосвіти 

іспит, 

курсова 

робота 

Нестеренко В.А. 

04.05.22 Гідропривід с.-г. техніки залік Павельчук Ю.Ф. 

05.05.22 Виробничо-педагогічна практика 
захист 

звітів 
Ляска О.П. 

06.05.22 
Методика викладання спеціальних 

дисциплін 
іспит Дуганець Вік. 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 

1 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 09.03.2022 р. по 25.03.2022 р.  

 

Дата Дні Час Назва дисципліни Ауд. 

09.03.22 ср 

13.30-14.50 Ділова іноземна мова  практ 

Д
и

ст
ан

ц
ій

н
е 

н
ав

ч
ан

н
я
 

15.00-16.20 

Організація та планування навчального 

процесу в закладах передвищої та вищої 

освіти 

лекція 

16.30-17.50 

Організація та планування навчального 

процесу в закладах передвищої та вищої 

освіти 

практ 

10.03.22 чт 

13.30-14.50 
Методологія і філософія викладання 

профільних дисциплін 
лекція 

15.00-16.20 
Методологія і філософія викладання 

профільних дисциплін 
практ 

11.03.22 пт 

12.50-14.10 

Організація та планування навчального 

процесу в закладах передвищої та вищої 

освіти 

лекція 

14.20-15.40 

Організація та планування навчального 

процесу в закладах передвищої та вищої 

освіти 

практ 

12.03.22 сб 

08.20-9.40 
Організаційно-методична робота в 

закладах передвищої та вищої освіти 
лекція 

9.50-11.10 
Організаційно-методична робота в 

закладах передвищої та вищої освіти 
практ 

14.03.22 пн 

16.30-17.50 
Організаційно-методична робота в 

закладах передвищої та вищої освіти 
лекція 

18.00-19.20 
Організаційно-методична робота в 

закладах передвищої та вищої освіти 
практ 

15.03.22 вт 

13.30-14.50 Ділова іноземна мова  практ 

15.00-16.20 

Організація та планування навчального 

процесу в закладах передвищої та вищої 

освіти 

лекція 

16.30-17.50 

Організація та планування навчального 

процесу в закладах передвищої та вищої 

освіти 

практ 



16.03.22 ср 

13.30-14.50 Ділова іноземна мова  практ  

15.00-16.20 
Організаційно-методична робота в 

закладах передвищої та вищої освіти 
лекція  

16.30-17.50 
Організаційно-методична робота в 

закладах передвищої та вищої освіти 
практ  

17.03.22 чт 
13.30-14.50 Психологія і педагогіка вищої школи лекція  

15.00-16.20 Психологія і педагогіка вищої школи практ  

18.03.22 пт 

12.50-14.10 
Методологія і філософія викладання 

профільних дисциплін 
лекція  

14.20-15.40 
Методологія і філософія викладання 

профільних дисциплін 

практ 

залік 
171, к.7 

15.50-17.10 Ділова іноземна мова  практ  

19.03.22 сб 09.50-11.10 

Організація та планування навчального 

процесу в закладах передвищої та вищої 

освіти 

практ  

21.03.22 пн 16.30-17.50 

Організація та планування 

навчального процесу в закладах 

передвищої та вищої освіти 

іспит 27, к.1 

22.03.22 вт 

15.00-16.20 
Організаційно-методична робота в 

закладах передвищої та вищої освіти 
лекція  

16.30-17.50 
Організаційно-методична робота в 

закладах передвищої та вищої освіти 
практ  

23.03.22 ср 

13.30-14.50 Ділова іноземна мова  іспит 50, к.1 

15.00-16.20 Виробнича практика  
захист 

звітів 
45, к.1 

24.03.22 чт 13.30-14.50 
Організаційно-методична робота в 

закладах передвищої та вищої освіти 
іспит 27, к.1 

25.03.22 пт 

12.50-14.10 Психологія і педагогіка вищої школи лекція  

14.20-15.40 Психологія і педагогіка вищої школи 
практ 

залік 
45, к.1 

 

Дата Навчальна дисципліна 
Вид 

атестації 

Викладачі, що проводять 

лекції/практичні заняття 

18.03.22 
Методологія і філософія викладання 

профільних дисциплін 
залік Дуганець Віктор Іванович 

21.03.22 

Організація та планування 

навчального процесу в закладах 

передвищої та вищої освіти 

іспит Нестеренко В.А. 

23.03.22 Ділова іноземна мова  іспит Чайковська О.В. 

23.03.22 Виробнича практика  інструктаж Ляска О.П. 

24.03.22 
Організаційно-методична робота в 

закладах передвищої та вищої освіти 
іспит Нестеренко В.А. 

25.03.22 Психологія і педагогіка вищої школи залік Ляска О.П. 
 

Директор ННІЗДО Юлія ВОЛОЩУК  


