
Дата/                      

день тижня
Час

Корпус/кабінет 

(або 

дистанційно)

Назва дисципліни Тема заняття
Шифр групи (або 

груп)
ПІБ викладача

Вид заняття (лекція, 

практичне, 

лабораторне, семінар)

НВП
Посилання на курс 

дисципліни

Посилання на онлайн 

заняття

18.10.2022, 

вівторок
12.05-13.25 дистанційно Правові інформаційні системи

Єдина силова інформаційно-комунікаційна 

система та пошукові можливості Єдиного 

деожавного реєстру судових рішень

ПЗ-22-1фмб-rv
Рудик Олександр 

Андрійович
лекція

Рівненський фаховий 

коледж

https://vo.uu.edu.ua/course/vi

ew.php?id=17068 

https://us05web.zoom.us/j/838

77563581?pwd=bUNWaG90TC9

VS3kyUkRSd1VHbG1qUT09#suc

cess 

18.11.2022, 

п'ятниця
09.00-10.20 дистанційно

Основи навчання  студентів 

(самоуправління навчанням)

Передумови виникнення та сутність 

дистанційного навчання

ПЛ-22-1-rv                  

СР-22-1-rv                

ПЗ-22-1фмб-rv 

Герасименко Наталія 

Петрівна
практичне заняття

Рівненський фаховий 

коледж

https://vo.uu.edu.ua/course/vi

ew.php?id=14184

https://us04web.zoom.us/j/905

0399338?pwd=cHJYMWtHc0FLe

HFVREhNTWZBNGhjQT09  

20.10.2022,                   

четвер
10.30-11.50 дистанційно Кримінальне право

Особливості кримінальної відповідальності 

неповнолітніх
ПЗ-21-1фмб-rv

Шминдрук Ольга 

Федорівна
лекція

Рівненський фаховий 

коледж

https://vo.uu.edu.ua/course/vi

ew.php?id=7215 

https://us06web.zoom.us/j/828

78993588?pwd=dElWMHRjQnYy

bDkxRjRPUFhOOXJzQT09 

17.10.2022, 

понеділок

https://us05web.zoom.us/j/881

36204110?pwd=K3hlWGpJTTFO

RGpkL3pHRnVlK3hyZz09 

Рівненський фаховий 

коледж
Ступницька Ніна Іванівна

ПЗ-20-1фмб-rv,                                    

ПЗ-21-1фмб-rv, ФН-

21-1фмб-rv

Ступницька Ніна Іванівна
https://vo.uu.edu.ua/course/vi

ew.php?id=7166 

https://vo.uu.edu.ua/course/vi

ew.php?id=7252 

https://us05web.zoom.us/j/985

8160057?pwd=UXU1eVU4S3dSY

01HeTQ3ak1FTVJiUT09#success 

Нагорна Ольга Вікторівна

Нагорна Ольга Вікторівна

09.00-10.20 дистанційно Менеджмент Обґрунтування управлінських рішень лекція
https://vo.uu.edu.ua/course/vi

ew.php?id=7166

Менеджмент

Графік відкритих занять на І семестр 20220-2023 н.р. викладачів Рівненського фахового коледжу Університету "Україна"

10.10.2022, 

понеділок

10.10.2022, 

понеділок

27.10.2022,                                

четвер

08.11.2022, 

вівторок

10.10.2022, 

понеділок

https://us05web.zoom.us/j/790

5141716?pwd=TGp6ZmVRRTEy

OVJFWmdzT2c5am1rdz09#succe

ss 

11.10.2022, 

вівторок
10.30-11.50 дистанційно Конституційне право України

Права, свободи і обовязки людини і 

громадянина
ПЗ-21-1фмб-rv

Якимчук Оксана 

Олександрівна
лекція

практичне заняття

10.30-11.50 дистанційно Податкова система
Розрахунок податку на доходи фізичних 

осіб та його відображення в 1-ДФ
ФН-21-1фмб-rv практичне заняття

10.30-11.50 дистанційно Менеджмент у системі сучасних знань

ПЗ-20-1фмб-rv,                                    

ПЗ-21-1фмб-rv, ФН-

21-1фмб-rv

10.30-11.50 дистанційно Теорія держави і права Механізм держави ПЗ-22-1фмб-rv

лекція

12.05-13.25 дистанційно Цивільне право Цивільні правовідносини ПЗ-21-1фмб-rv
Лебедєва Галина 

Василівна
практичне заняття

10.30-11.50 дистанційно Фінанси Розвиток міжнародного фінансового ринку ФН-21-1фмб-rv

лекція

Циклова комісія права та суспільно-гуманітарних дисциплін Рівненського фахового коледжу Університету "Україна"

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін Рівненського фахового коледжу Університету "Україна"

https://us05web.zoom.us/j/881

36204110?pwd=K3hlWGpJTTFO

RGpkL3pHRnVlK3hyZz09 

https://us05web.zoom.us/j/846

39080158?pwd=MDBqVFpBMFZ

FeUdIdFVHRkJTZlRxQT09

Рівненський фаховий 

коледж

https://vo.uu.edu.ua/course/vi

ew.php?id=7245 

https://vo.uu.edu.ua/course/vi

ew.php?id=7227 

Рівненський фаховий 

коледж

Рівненський фаховий 

коледж

Лебедєва Галина 

Василівна
практичне заняття

https://vo.uu.edu.ua/course/vi

ew.php?id=7224 

https://vo.uu.edu.ua/course/vi

ew.php?id=11805 

https://zoom.us/j/9050399338?

pwd=cHJYMWtHc0FLeHFVREhN

TWZBNGhjQT09#success 

Рівненський фаховий 

коледж

https://us04web.zoom.us/j/591

1425613?pwd=clU3dXNMWnlo

WkZONVBKWkEwRUI5QT09#suc

cess 

https://vo.uu.edu.ua/course/vi

ew.php?id=7220 

Рівненський фаховий 

коледж

https://vo.uu.edu.ua/course/vi

ew.php?id=7214 

https://zoom.us/j/98685272252

?pwd=S2ptMDJJQ3NVYmxkbVM

vTTRHdFBkdz09#success 

дистанційно

дистанційно

Рівненський фаховий 

коледж

20.10.2022,                             

четвер
12.05-13.25 Інформаційні технології Інформаційні процеси обміну даними ПЗ-22-1фмб-rv

Рейнська Вікторія 

Борисівна
лекція

Рівненський фаховий 

коледж

09.00-10.20
20.20.2022,                      

четвер

Основи римського приватного 

права
Спадкове право ПЗ-22-1фмб-rv

Красовська Алла 

Михайлівна

https://us05web.zoom.us/j/790

5141716?pwd=TGp6ZmVRRTEy

OVJFWmdzT2c5am1rdz09#succe

ss 

Рівненський фаховий 

коледж

https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=17068
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=17068
https://us05web.zoom.us/j/83877563581?pwd=bUNWaG90TC9VS3kyUkRSd1VHbG1qUT09#success 
https://us05web.zoom.us/j/83877563581?pwd=bUNWaG90TC9VS3kyUkRSd1VHbG1qUT09#success 
https://us05web.zoom.us/j/83877563581?pwd=bUNWaG90TC9VS3kyUkRSd1VHbG1qUT09#success 
https://us05web.zoom.us/j/83877563581?pwd=bUNWaG90TC9VS3kyUkRSd1VHbG1qUT09#success 
https://us04web.zoom.us/j/9050399338?pwd=cHJYMWtHc0FLeHFVREhNTWZBNGhjQT09
https://us04web.zoom.us/j/9050399338?pwd=cHJYMWtHc0FLeHFVREhNTWZBNGhjQT09
https://us04web.zoom.us/j/9050399338?pwd=cHJYMWtHc0FLeHFVREhNTWZBNGhjQT09
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=7215
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=7215
https://us06web.zoom.us/j/82878993588?pwd=dElWMHRjQnYybDkxRjRPUFhOOXJzQT09
https://us06web.zoom.us/j/82878993588?pwd=dElWMHRjQnYybDkxRjRPUFhOOXJzQT09
https://us06web.zoom.us/j/82878993588?pwd=dElWMHRjQnYybDkxRjRPUFhOOXJzQT09
https://us05web.zoom.us/j/88136204110?pwd=K3hlWGpJTTFORGpkL3pHRnVlK3hyZz09
https://us05web.zoom.us/j/88136204110?pwd=K3hlWGpJTTFORGpkL3pHRnVlK3hyZz09
https://us05web.zoom.us/j/88136204110?pwd=K3hlWGpJTTFORGpkL3pHRnVlK3hyZz09
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=7166
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=7166
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=7252
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=7252
https://us05web.zoom.us/j/9858160057?pwd=UXU1eVU4S3dSY01HeTQ3ak1FTVJiUT09#success 
https://us05web.zoom.us/j/9858160057?pwd=UXU1eVU4S3dSY01HeTQ3ak1FTVJiUT09#success 
https://us05web.zoom.us/j/9858160057?pwd=UXU1eVU4S3dSY01HeTQ3ak1FTVJiUT09#success 
https://us05web.zoom.us/j/7905141716?pwd=TGp6ZmVRRTEyOVJFWmdzT2c5am1rdz09#success 
https://us05web.zoom.us/j/7905141716?pwd=TGp6ZmVRRTEyOVJFWmdzT2c5am1rdz09#success 
https://us05web.zoom.us/j/7905141716?pwd=TGp6ZmVRRTEyOVJFWmdzT2c5am1rdz09#success 
https://us05web.zoom.us/j/7905141716?pwd=TGp6ZmVRRTEyOVJFWmdzT2c5am1rdz09#success 
https://us05web.zoom.us/j/88136204110?pwd=K3hlWGpJTTFORGpkL3pHRnVlK3hyZz09
https://us05web.zoom.us/j/88136204110?pwd=K3hlWGpJTTFORGpkL3pHRnVlK3hyZz09
https://us05web.zoom.us/j/88136204110?pwd=K3hlWGpJTTFORGpkL3pHRnVlK3hyZz09
https://us05web.zoom.us/j/84639080158?pwd=MDBqVFpBMFZFeUdIdFVHRkJTZlRxQT09
https://us05web.zoom.us/j/84639080158?pwd=MDBqVFpBMFZFeUdIdFVHRkJTZlRxQT09
https://us05web.zoom.us/j/84639080158?pwd=MDBqVFpBMFZFeUdIdFVHRkJTZlRxQT09
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=7245
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=7245
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=7227
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=7227
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=7224
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=7224
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=11805
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=11805
https://zoom.us/j/9050399338?pwd=cHJYMWtHc0FLeHFVREhNTWZBNGhjQT09#success 
https://zoom.us/j/9050399338?pwd=cHJYMWtHc0FLeHFVREhNTWZBNGhjQT09#success 
https://zoom.us/j/9050399338?pwd=cHJYMWtHc0FLeHFVREhNTWZBNGhjQT09#success 
https://us04web.zoom.us/j/5911425613?pwd=clU3dXNMWnloWkZONVBKWkEwRUI5QT09#success 
https://us04web.zoom.us/j/5911425613?pwd=clU3dXNMWnloWkZONVBKWkEwRUI5QT09#success 
https://us04web.zoom.us/j/5911425613?pwd=clU3dXNMWnloWkZONVBKWkEwRUI5QT09#success 
https://us04web.zoom.us/j/5911425613?pwd=clU3dXNMWnloWkZONVBKWkEwRUI5QT09#success 
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=7220
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=7220
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=7214
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=7214
https://zoom.us/j/98685272252?pwd=S2ptMDJJQ3NVYmxkbVMvTTRHdFBkdz09#success 
https://zoom.us/j/98685272252?pwd=S2ptMDJJQ3NVYmxkbVMvTTRHdFBkdz09#success 
https://zoom.us/j/98685272252?pwd=S2ptMDJJQ3NVYmxkbVMvTTRHdFBkdz09#success 
https://us05web.zoom.us/j/7905141716?pwd=TGp6ZmVRRTEyOVJFWmdzT2c5am1rdz09#success 
https://us05web.zoom.us/j/7905141716?pwd=TGp6ZmVRRTEyOVJFWmdzT2c5am1rdz09#success 
https://us05web.zoom.us/j/7905141716?pwd=TGp6ZmVRRTEyOVJFWmdzT2c5am1rdz09#success 
https://us05web.zoom.us/j/7905141716?pwd=TGp6ZmVRRTEyOVJFWmdzT2c5am1rdz09#success 


26.10.2022,                                   

середа
09.00-10.20 дистанційно Адміністративне право

Особливості надання адміністративних 

послуг у воєнний стан
ПЗ-21-1фмб-rv

Мельник Ольга 

Володимирівна
лекція

Рівненський фаховий 

коледж

https://vo.uu.edu.ua/course/vi

ew.php?id=7207 

https://us04web.zoom.us/j/796

37751409?pwd=7YJyaN3Kaae5n

aZEDP5fn0ftKLyCkS.1 

08.11.2022, 

вівторок
12.05-13.25 дистанційно

Фізична культура (Фізичне 

виховання.Основи здорового 

способу життя.)

Контроль нормативів з гімнастики ПЗ-22-1фмб-rv
Чернієнко Олександр 

Андрійович
практична робота

Рівненський фаховий 

коледж

https://vo.uu.edu.ua/course/vi

ew.php?id=14312 

https://us05web.zoom.us/j/790

5141716?pwd=TGp6ZmVRRTEy

OVJFWmdzT2c5am1rdz09#succe

ss%20 

https://vo.uu.edu.ua/course/vi

ew.php?id=11011 

https://us04web.zoom.us/j/796

37751409?pwd=7YJyaN3Kaae5n

aZEDP5fn0ftKLyCkS.1#success 

ПЗ-20-1фмб-rv,                                    

ПЗ-21-1фмб-rv, ФН-

21-1фмб-rv

04.11.2022, 

п'ятниця

ПЗ-20-1фмб-rv
https://vo.uu.edu.ua/course/vi

ew.php?id=5261 

Юрчук Людмила 

Василівна
лекція

Якимчук Оксана 

Олександрівна

Суспільно-політичний лад і право на 

українських землях у складі Російської 

імперії

Історія держави і права Українидистанційно21.10.2022 лекція

лекція

Рівненський фаховий 

коледж

09.00-10.20 дистанційно
Права людини в інформаційному 

суспільстві

Право на інформацію під час дії воєнного 

стану

Мельник Ольга 

Володимирівна

24.10.2022, 

понеділок
12.05-13.25 дистанційно Філософія Вітчизняна філософія

https://vo.uu.edu.ua/course/vi

ew.php?id=7213 

https://zoom.us/j/98685272252

?pwd=S2ptMDJJQ3NVYmxkbVM

vTTRHdFBkdz09#success 

Рівненський фаховий 

коледж

Директор Рівненського фахового коледжу Університету "Україна"   ________________  Алла КРАСОВСЬКА

ПЗ-22-1фмб-rv10.30-11.50

Рівненський фаховий 

коледж

https://us05web.zoom.us/j/965

01444223?pwd=U1BOSWZ0NjA

3QUYzUlIvMFprTDBUZ

https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=7207
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=7207
https://us04web.zoom.us/j/79637751409?pwd=7YJyaN3Kaae5naZEDP5fn0ftKLyCkS.1
https://us04web.zoom.us/j/79637751409?pwd=7YJyaN3Kaae5naZEDP5fn0ftKLyCkS.1
https://us04web.zoom.us/j/79637751409?pwd=7YJyaN3Kaae5naZEDP5fn0ftKLyCkS.1
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=14312
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=14312
https://us05web.zoom.us/j/7905141716?pwd=TGp6ZmVRRTEyOVJFWmdzT2c5am1rdz09#success%20 
https://us05web.zoom.us/j/7905141716?pwd=TGp6ZmVRRTEyOVJFWmdzT2c5am1rdz09#success%20 
https://us05web.zoom.us/j/7905141716?pwd=TGp6ZmVRRTEyOVJFWmdzT2c5am1rdz09#success%20 
https://us05web.zoom.us/j/7905141716?pwd=TGp6ZmVRRTEyOVJFWmdzT2c5am1rdz09#success%20 
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=11011
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=11011
https://us04web.zoom.us/j/79637751409?pwd=7YJyaN3Kaae5naZEDP5fn0ftKLyCkS.1#success 
https://us04web.zoom.us/j/79637751409?pwd=7YJyaN3Kaae5naZEDP5fn0ftKLyCkS.1#success 
https://us04web.zoom.us/j/79637751409?pwd=7YJyaN3Kaae5naZEDP5fn0ftKLyCkS.1#success 
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=5261
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=5261
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=7213
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=7213
https://zoom.us/j/98685272252?pwd=S2ptMDJJQ3NVYmxkbVMvTTRHdFBkdz09#success 
https://zoom.us/j/98685272252?pwd=S2ptMDJJQ3NVYmxkbVMvTTRHdFBkdz09#success 
https://zoom.us/j/98685272252?pwd=S2ptMDJJQ3NVYmxkbVMvTTRHdFBkdz09#success 
https://us05web.zoom.us/j/96501444223?pwd=U1BOSWZ0NjA3QUYzUlIvMFprTDBUZ
https://us05web.zoom.us/j/96501444223?pwd=U1BOSWZ0NjA3QUYzUlIvMFprTDBUZ
https://us05web.zoom.us/j/96501444223?pwd=U1BOSWZ0NjA3QUYzUlIvMFprTDBUZ

