
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 курсу заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» ОС «бакалавр» 

навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти на 2022-2023 н.р. 

з 28.11.2022 р. по 16.12.2022 р. 
 

Дата Дні Час Назва дисципліни Ауд. 

28.11.22 пн 

13.30-14.50 Вступ до фаху практ 17 н.пл. 

15.00-16.20 Вступ до фаху практ 17 н.пл. 

16.30-17.50 
Основи технології виробництва та первинної 

переробки сільськогосподарської  продукції 
лекція 20 н.пл. 

18.00-19.20 
Основи технології виробництва та первинної 

переробки сільськогосподарської  продукції 
практ 20 н.пл. 

29.11.22 вт 

13.30-14.50 Історія та культура України лекція 27, к.1 

15.00-16.20 Історія та культура України практ 27, к.1 

16.30-17.50 Інженерна та комп'ютерна графіка лекція 32, к.1 

18.00-19.20 Інженерна та комп'ютерна графіка практ 32, к.1 

30.11.22 ср 
13.30-14.50 

Основи технології виробництва та первинної 

переробки сільськогосподарської  продукції 
лекція 20 н.пл. 

15.00-16.20 
Основи технології виробництва та первинної 

переробки сільськогосподарської  продукції 
практ 20 н.пл. 

01.12.22 чт 

13.30-14.50 Фізика лекція 13, к.3 

15.00-16.20 Фізика практ 13, к.3 

16.30-17.50 Вища математика лекція 46, к.1 

18.00-19.20 Вища математика практ 46, к.1 

02.12.22 пт 
12.50-14.10 

Основи технології виробництва та первинної 

переробки сільськогосподарської  продукції 
лекція 20 н.пл. 

14.20-15.40 
Основи технології виробництва та первинної 

переробки сільськогосподарської  продукції 
практ 20 н.пл. 

05.12.22 пн 

13.30-14.50 Інформаційні технології лекція 41а, к.1 

15.00-16.20 Інформаційні технології практ 41а, к.1 

16.30-17.50 Іноземна мова  лекція 38, к.1 

18.00-19.20 Іноземна мова  практ 38, к.1 

06.12.22 вт 

13.30-14.50 Вища математика лекція 46, к.1 

15.00-16.20 Вища математика практ 46, к.1 

16.30-17.50 Фізика лекція 13, к.3 

18.00-19.20 Фізика практ 13, к.3 

07.12.22 ср 
13.30-14.50 Академічне письмо лекція 47, к.1 

15.00-16.20 Академічне письмо практ 47, к.1 



16.30-17.50 Інженерна та комп'ютерна графіка лекція 32, к.1 

18.00-19.20 Інженерна та комп'ютерна графіка практ 32, к.1 

08.12.22 чт 
13.30-14.50 

Основи технології виробництва та первинної 

переробки сільськогосподарської  продукції 
лекція 20 н.пл. 

15.00-16.20 
Основи технології виробництва та первинної 

переробки сільськогосподарської  продукції 
практ 20 н.пл. 

09.12.22 пт 
15.50-17.10 

Основи технології виробництва та первинної 

переробки сільськогосподарської  продукції 
лекція 20 н.пл. 

17.20-18.40 
Основи технології виробництва та первинної 

переробки сільськогосподарської  продукції 
практ 20 н.пл. 

12.12.22 пн 

13.30-14.50 Вступ до фаху лекція 17 н.пл. 

15.00-16.20 Вступ до фаху 
практ 

залік 
17 н.пл. 

16.30-17.50 
Основи технології виробництва та первинної 

переробки сільськогосподарської  продукції 
лекція 20 н.пл. 

18.00-19.20 
Основи технології виробництва та первинної 

переробки сільськогосподарської  продукції 
практ 20 н.пл. 

13.12.22 вт 

13.30-14.50 Інженерна та комп'ютерна графіка лекція 32, к.1 

15.00-16.20 Інженерна та комп'ютерна графіка 
практ 

залік 
32, к.1 

16.30-17.50 Академічне письмо практ 47, к.1 

18.00-19.20 Академічне письмо 
практ 

залік 
47, к.1 

14.12.22 ср 

13.30-14.50 Історія та культура України лекція 27, к.1 

15.00-16.20 Історія та культура України 
практ 

залік 
27, к.1 

16.30-17.50    

18.00-19.20 
Основи технології виробництва та первинної 

переробки сільськогосподарської  продукції 
практ 20 н.пл. 

15.12.22 чт 13.30-14.50 
Основи технології виробництва та 

первинної переробки сільськогосподарської  

продукції 

іспит 20 н.пл. 

16.12.22 пт 

12.50-14.10 Інформаційні технології лекція 41а, к.1 

14.20-15.40 Інформаційні технології 
практ 

залік 
41а, к.1 

 

 

Дата Навчальна дисципліна Вид атестації 
Викладачі, що проводять 

лекції/практичні заняття 

12.12.22 Вступ до фаху залік Приліпко Т.М. 

13.12.22 Академічне письмо залік Прокопова О.П. 

13.12.22 Інженерна та комп'ютерна графіка залік Бурдега В.Ю. 

14.12.22 Історія та культура України залік Каденюк О.С. 

15.12.22 
Основи технології виробництва та первинної 

переробки сільськогосподарської  продукції 
іспит Семенов О.М. 

16.12.22 Інформаційні технології залік Громик А.П. 

 Вища математика без атестації Громик А.П. 

 Фізика без атестації Торчук М.В. 

 Іноземна мова  без атестації Поліщук А.В. 
 

Директор ННІЗДО Юлія ВОЛОЩУК  



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 курсу заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» ОС «бакалавр» 

навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти  

на 2022-2023 н.р. з 19.09.2022 р. по 07.10.22 р.  
 

Дата Дні Час Назва дисципліни Ауд. 

19.09.22 пн 

13.30-14.50 
Проектування переробних і харчових 

виробництв 
лекція 

20, к 3. 

н.пл. 

15.00-16.20 
Проектування переробних і харчових 

виробництв 
практ 

20, к 3. 

н.пл. 

16.30-17.50 
Контроль якості та безпечності харчових 

продуктів 
лекція 

17, к 3. 

н.пл. 

18.00-19.20 
Контроль якості та безпечності харчових 

продуктів 
практ 

17, к 3. 

н.пл. 

20.09.22 вт 

13.30-14.50 
Основи виробництва органічних харчових 

продуктів 
лекція 

17, к 3. 

н.пл. 

15.00-16.20 
Основи виробництва органічних харчових 

продуктів 
практ 

17, к 3. 

н.пл. 

16.30-17.50 
Проектування переробних і харчових 

виробництв 
лекція 

20, к 3. 

н.пл. 

18.00-19.20 
Проектування переробних і харчових 

виробництв 
практ 

20, к 3. 

н.пл. 

21.09.22 ср 

15.00-16.20 
Економіка і управління харчових 

виробництв 
лекція 147, к.6 

16.30-17.50 
Економіка і управління харчових 

виробництв 
практ 147, к.6 

22.09.22 чт 

13.30-14.50 
Механізація переробки та зберігання  с.г. 

продукції 
лекція 

17, к 3. 

н.пл. 

15.00-16.20 
Механізація переробки та зберігання  с.г. 

продукції 
практ 

17, к 3. 

н.пл. 

16.30-17.50 
Контроль якості та безпечності харчових 

продуктів 
лекція 

17, к 3. 

н.пл. 

18.00-19.20 
Контроль якості та безпечності харчових 

продуктів 
практ 

17, к 3. 

н.пл. 

23.09.22 пт 

12.50-14.10 
Економіка і управління харчових 

виробництв 
лекція 147, к.6 

14.20-15.40 
Економіка і управління харчових 

виробництв 
практ 147, к.6 

15.50-17.10 Політологія лекція 27, к.1 

17.20-18.40 Політологія практ 27, к.1 



26.09.22 пн 

13.30-14.50 
Проектування переробних і харчових 

виробництв 
лекція 

20, к 3. 

н.пл. 

15.00-16.20 
Проектування переробних і харчових 

виробництв 
практ 

20, к 3. 

н.пл. 

16.30-17.50 
Контроль якості та безпечності харчових 

продуктів 
лекція 

17, к 3. 

н.пл. 

18.00-19.20 
Контроль якості та безпечності харчових 

продуктів 
практ 

17, к 3. 

н.пл. 

27.09.22 вт 

13.30-14.50 Прикладна математика лекція 48, к.1 

15.00-16.20 Прикладна математика практ 48, к.1 

16.30-17.50 
Економіка і управління харчових 

виробництв 
лекція 147, к.6 

18.00-19.20 
Економіка і управління харчових 

виробництв 
практ 147, к.6 

28.09.22 ср 

13.30-14.50 
Контроль якості та безпечності харчових 

продуктів 
лекція 

17, к 3. 

н.пл. 

15.00-16.20 
Контроль якості та безпечності харчових 

продуктів 
практ 

17, к 3. 

н.пл. 

16.30-17.50 
Проектування переробних і харчових 

виробництв 
лекція 

20, к 3. 

н.пл. 

18.00-19.20 
Проектування переробних і харчових 

виробництв 
практ 

20, к 3. 

н.пл. 

29.09.22 чт 

13.30-14.50 Прикладна математика лекція 48, к.1 

15.00-16.20 Прикладна математика 
практ 

залік 
48, к.1 

16.30-17.50 
Економіка і управління харчових 

виробництв 
лекція 147, к.6 

18.00-19.20 
Економіка і управління харчових 

виробництв 
практ 147, к.6 

30.09.22 пт 

12.50-14.10 
Основи виробництва органічних харчових 

продуктів 
лекція 

17, к 3. 

н.пл. 

14.20-15.40 
Основи виробництва органічних 

харчових продуктів 

практ 

залік 

17, к 3. 

н.пл. 

15.50-17.10 
Проектування переробних і харчових 

виробництв 
лекція 

20, к 3. 

н.пл. 

17.20-18.40 
Проектування переробних і харчових 

виробництв 
практ 

20, к 3. 

н.пл. 

03.10.22 пн 13.30-14.50 
Проектування переробних і харчових 

виробництв 
іспит 

20, к 3. 

н.пл. 

04.10.22 вт 

13.30-14.50 
Механізація переробки та зберігання  с.г. 

продукції 
лекція 

17, к 3. 

н.пл. 

15.00-16.20 
Механізація переробки та зберігання  с.г. 

продукції 
практ 

17, к 3. 

н.пл. 

16.30-17.50 
Контроль якості та безпечності харчових 

продуктів 
лекція 

17, к 3. 

н.пл. 

18.00-19.20 
Контроль якості та безпечності 

харчових продуктів 

практ 

залік 

17, к 3. 

н.пл. 

05.10.22 ср 13.30-14.50 
Економіка і управління харчових 

виробництв 
іспит 147, к.6 



06.10.22 чт 

13.30-14.50 Політологія лекція 27, к.1 

15.00-16.20 Політологія 
практ 

залік 
27, к.1 

16.30-17.50 Іноземна мова  практ 41, к.1 

18.00-19.20 Іноземна мова  практ 41, к.1 

07.10.22 пт 12.50-14.10 
Механізація переробки та зберігання  

с.г. продукції 
іспит 

17, к 3. 

н.пл. 
 
 

Дата Навчальна дисципліна 
Вид 

атестації 

Викладачі, що проводять 

лекції/практичні заняття 

29.09.22 Прикладна математика залік Семенишина І.В. 

30.09.22 
Основи виробництва органічних 

харчових продуктів 
залік Косташ В.Б. 

03.10.22 
Проектування переробних і харчових 

виробництв 
іспит Семенов О.М. 

04.10.22 
Контроль якості та безпечності 

харчових продуктів 
залік Косташ В.Б. 

05.10.22 
Економіка і управління харчових 

виробництв 
іспит Заходим М.В. 

06.10.22 Політологія залік Нестеренко В.А. 

07.10.22 
Механізація переробки та зберігання  

с.г. продукції 
іспит Кузмінська І.М. 

 Іноземна мова  
без 

атестації 
Поліщук А.В. 

 

Директор ННІЗДО Юлія ВОЛОЩУК  


