
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 

 
 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять для здобувачів вищої освіти 1-го курсу 
економічного факультету     спеціальність : « Економіка » 

 на ІІ семестр 2019-2020 н.р.    зміни з 13.04.2020р. 
 

Д
ні

 

Години 1 ГРУПА 

П
он

ед
іл

ок
 

9.50-11.10 Система технологій в галузі тваринництва, 57 в/к 

12.00-13.20 Фізичне виховання  

13.30-14.50 
Система технологій в галузі механізації та електрифікації с.г. (Лекція),  

ауд. 109 г.к. (Рудь А.В.) 
15.00-16.20 Філософія (Лекція), ауд. 42 к.1 (Колосюк І.А.) 

В
ів

то
ро

к 9.50-11.10 Філософія, 27 к.1 

12.00-13.20 Вища математика (Лекція), ауд. 19 к.3 н.пл. (Марчук Н.А.) 

13.30-14.50 Вища математика, 19 к.3 н.пл. 

С
ер

ед
а 

8.20-9.40 Мікро і макроекономіка (Лекція), ауд. 188 к.7 (Нісходовська О.Ю.) 

9.50-11.10 Мікро і макроекономіка, ауд. 188 к.7 

12.00-13.20 Основи екології, 59 г.к. 

13.30-14.50 Фізичне виховання 

15.00-16.20 Іноземна мова (німецька) 113 г.к. 

Ч
ет

ве
р 12.00-13.20 

 
Історія економіки та економічної думки (Лекція), гурт. 2 к. 310  

(Шевчук Ж.А.) 
13.30-14.50 Іноземна мова, 89 г.к. 

П
’я

тн
иц

я 8.20-9.40 
Історія економіки та економічної думки (Лекція), гурт. 1 

(Шевчук Ж.А.) 
9.50-11.10 Історія економіки та економічної думки, гурт. 1 

12.00-13.20 Система технологій в галузі механізації та електрифікації с.г., пав.с.г.м. 
 

 
 
 
Декан                                                                                                          Місюк М.В



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять для здобувачів вищої освіти 3-го  курсу 
економічного факультету       спеціальність : « Економіка » 

 на ІІ семестр 2019-2020 н.р.    зміни з 04.05.2020р. 

Д
ні

 

Години 1 група 

П
он

ед
іл

ок
 12.00-13.20  

13.30-14.50 Економіко-математичні моделі в економіці (Лекція), ауд.139 к.6 (Громик А.П.) 

15.00-16.20 Економічний аналіз (Лекція), ауд. 92 г.к. (Будняк Л.М.) 

16.30-17.50 Економічний аналіз, 92 г.к. 

В
ів

то
ро

к 

8.20-9.40 Маркетинг (Лекція), ауд. 193 к.7 (Кучер О.В.) 

9.50-11.10 Господарське і трудове законодавство  (Лекція), ауд. 113 г.к. (Нестеренко В.А.) 

12.00-13.20 Господарське і трудове законодавство, 113 г.к. 

13.30-14.50 
 

Організація виробництва, гурт.3, к.2 

С
ер

ед
а 

9.50-11.10 Міжнародна економіка (Лекція), ауд. 92 г.к. (Волощук Ю.О.) 

12.00-13.20 Міжнародна економіка, 92 г.к. 

13.30-14.50 
Економічний аналіз, 166 к.7 

Економіко-математичні моделі в економіці (Лекція), ауд.139 к.6 (Громик А.П.) 
15.00.16.20 Економіко-матем. моделі в економіці, 139 к.6 

Ч
ет

ве
р 

8.20-9.40 Економіко-матем. моделі в економіці, 139 к.6 

12.00-13.20 Соціальна економіка (Лекція), ауд. 194 к.7 (Білик Т.Л.) 

13.30-14.50 Соціальна економіка, 194 к.7 

П
’я

тн
иц

я 

8.20-9.40 Маркетинг, 178 к.7 

9.50-11.10 
 

Економіко-математичні моделі в економіці (Лекція), ауд.139 к.6 (Громик А.П.) 

12.00-13.20 Організація виробництва (Лекція), гурт.1 (Білик Т.Л.) 

13.30-14.50 Організація виробництва, гурт.1 

 
 
 
Декан                                          Місюк М.В. 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять для здобувачів вищої освіти 4-го курсу 

економічного факультету           спеціальність : « Економіка » 
на ІІ семестр 2019-2020 н.р.   зміни з 06.04.2020р. 

 

Д
ні

 

Години 1 група 

П
он

ед
іл

ок
 8.20-9.40 

Інформаційні системи і технології на підприємстві (Лекція), 177 к.7  
(Бурлаков О.С.) 

13.30-14.50 
Проектний аналіз (Лекція), гурт.2, к.310 (Будняк Л.М.) 

Проектний аналіз, гурт.2, к.310 

В
ів

то
ро

к 9.50-11.10 
Стратегія підприємства (Лекція), гурт.2, к.310 (Заходим М.В.) 

Стратегія підприємства, гурт.2, к.310 

12.00-13.20 Проектний аналіз (Лекція), гурт.1 (Будняк Л.М.) 

13.30-14.50 Проектний аналіз, гурт.1 

С
ер

ед
а 

8.20-9.40 

Внутрішній економічний механізм підприємства (Лекція), гурт.1  
(Печенюк А.П.) 

Організація і планування в агропромислових формуваннях (Лекція), гурт.1 
(Покотильська Н.В.) 

9.50-11.10 Внутрішній економічний механізм підприємства, гурт.1 

12.00-13.20 Організація і планування в агропромислових формуваннях, гурт.1 
13.30-14.50 Стратегія підприємства (Лекція), ауд. 188 к.7 (Заходим М.В.) 
15.00-16.20 Стратегія підприємства, 188 к.7 

Ч
ет

ве
р 

8.20-9.40 Інформаційні системи і технології на підприємстві, 170 к.7 

9.50-11.10 Управління витратами (Лекція), гурт.1 (Коваль Н.В.) 

12.00-13.20 Управління витратами, гурт.1 

13.30-14.50 

Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків (Лекція),  
гурт.2, к.310 (Заходим М.В.) 

Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, гурт.2, к.310 

П
’я

тн
иц

я 8.20-9.40 
Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків (Лекція),  

гурт.2, к.310 (Заходим М.В.) 

9.50-11.10 Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, гурт.2, к.310 

 
 
 

Декан            Місюк М.В.



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять для здобувачів вищої освіти 1-го СТН курсу 
економічного факультету           спеціальність : « Економіка » 

на ІІ семестр 2019-2020 н.р.  зміни з 13.04.2020р. 
 

Д
ні

 

Години 1 група 

П
он

ед
іл

ок
 9.50-11.10 Фізичне виховання 

12.00-13.20 Психологія (Лекція), ауд. 42 к.1 (Васильєва О.М.) 

13.30-14.50 Математичні методи і моделі (Лекція), ауд. 47 г.к. (Громик А.П.) 

В
ів

то
ро

к 12.00-13.20 Психологія, 46 к.1 
13.30-14.50 Інформаційні технології, 190 к.7 

15.00-16.20 Математичні методи і моделі, 78 г.к. 

С
ер

ед
а 12.00-13.20 Історія та культура України, 78 г.к. 

13.30-14.50 Правознавство, гурт.2, к. 310 

Ч
ет

ве
р 

8.20-9.40 Статистика (Лекція), ауд. 177 к.7 (Цвігун І.А.) 

9.50-11.10 Статистика, 182 к.7 

12.00-13.20 Економіка праці соціально-трудові відносини (Лекція), каф.к.7 (Коваль Н.В.) 

13.30-14.50 Економіка праці соціально-трудові відносини, каф.к.7 

П
’я

тн
иц

я 

8.20-9.40 Іноземна мова, гурт.3, к.2 

9.50-11.10 Фізичне виховання 

 
 
 

Декан            Місюк М.В. 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять для здобувачів вищої освіти 2-го СТН курсу 
економічного факультету           спеціальність : « Економіка » 

на ІІ семестр 2019-2020 н.р.   зміни з 04.05.2020р. 
 

Д
ні

 

Години 1 група 

П
он

ед
іл

ок
 

9.50-11.10 
Інформаційні системи і технології на підприємництві та електронна 

комерція (Лекція), ауд. 177 к.7 (Бурлаков О.С.) 
12.00-13.20 Економічна безпека підприємства (Лекція), ауд. 188 к.7 (Корженівська Н.Л.) 
13.30-14.50 Економічна безпека підприємства, 188 к.7 

В
ів

то
ро

к 

9.50-11.10 
Економічна безпека підприємства (Лекція), ауд. 194 к.7 (Корженівська Н.Л.) 

Економічна безпека підприємства, 194 к.7 

13.30-14.50 
Інформаційні системи і технології на підприємництві  

та електронна комерція, 170 к.7 

15.00-16.20 
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків  

та управління витратами, гурт.2, к.310 

С
ер

ед
а 

8.20-9.40 
Внутрішній економічний механізм підприємства (Лекція), гурт.1  

(Печенюк А.П.) 
 

9.50-11.10 Внутрішній економічний механізм підприємства, гурт.1 

13.30-14.50 Стратегія підприємства (Лекція), ауд. 188 к.7 (Заходим М.В.) 

15.00-16.20 Стратегія підприємства, 188 к.7 

Ч
ет

ве
р 

8.20-9.40 Економічна безпека підприємства (Лекція), ауд. 188 к.7 (Корженівська Н.Л.) 
9.50-11.10 Економічна безпека підприємства, 188 к.7 

12.00-13.20 Соціальна економіка (Лекція), ауд. 194 к.7 (Білик Т.Л.) 

13.30-14.50 Соціальна економіка, 194 к.7 

П
’я

тн
иц

я 9.50-11.10 
Капітал підприємства: формування та використання (Лекція), гурт.2, к.410 

(Добровольська Е.В.) 

12.00-13.20 Капітал підприємства: формування та використання, гурт.2, к.410 

 
 
 

Декан                                  Місюк М.В. 
  



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 
 
 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять для здобувачів вищої освіти «Магістр» 1-го року навчання 

економічного факультету    спеціальність : « Економіка » 
на ІІ семестр 2019-2020 н.р.  зміни з 13.04.2020р. 

 

Д
ні

 

Години 1 група 

П
он

ед
іл

ок
 

15.00-16.20 Біржовий ринок (Лекція), ауд. 50 г.к.(Корженівська Н.Л.) 

16.30-17.50 Біржовий ринок, 50 г.к. 

В
ів

то
ро

к 

9.50-11.10 Методологія бізнес-планування (Лекція), 181 к.7 (Гоголь Т.В.) 

12.00-13.20 Методологія бізнес-планування, 181  к.7 

13.30-14.50 Аграрна політика (Лекція), ауд. 191 к.7 (Коваль Н.В.) 

15.00-16.20 Аграрна політика, 191 к.7 

С
ер

ед
а 

12.00-13.20 Соціальна відповідальність (Лекція), ауд. 168 к.7 (Волощук К.Б.) 

13.30-14.50 Соціальна відповідальність, 168 к.7 

15.00-16.20 Ділова іноземна мова, 78 г.к. 

Ч
ет

ве
р 8.20-9.40 

Управління потенціалом (Лекція), ауд. 191 к.7 
 (Добровольська Е.В.) 

9.50-11.10 Управління  потенціалом  , 191 к.7 
12.00-13.20  

П
’я

тн
иц

я 

8.20-9.40  

9.50-11.10  

 
 
 

Декан                                  Місюк М.В. 
 
 
 
 
 


	Р О З К Л А Д
	Дні
	Години
	Економіко-математичні моделі в економіці (Лекція), ауд.139 к.6 (Громик А.П.)
	Середа
	Міжнародна економіка, 92 г.к.

	ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
	Р О З К Л А Д
	1 група
	Проектний аналіз (Лекція), гурт.2, к.310 (Будняк Л.М.)
	Проектний аналіз, гурт.2, к.310
	Стратегія підприємства (Лекція), гурт.2, к.310 (Заходим М.В.)
	Стратегія підприємства, гурт.2, к.310
	Проектний аналіз (Лекція), гурт.1 (Будняк Л.М.)
	Проектний аналіз, гурт.1
	Внутрішній економічний механізм підприємства (Лекція), гурт.1 
	(Печенюк А.П.)
	Організація і планування в агропромислових формуваннях (Лекція), гурт.1 (Покотильська Н.В.)
	Внутрішній економічний механізм підприємства, гурт.1
	Стратегія підприємства (Лекція), ауд. 188 к.7 (Заходим М.В.)
	Стратегія підприємства, 188 к.7
	Інформаційні системи і технології на підприємстві, 170 к.7
	Управління витратами (Лекція), гурт.1 (Коваль Н.В.)
	Управління витратами, гурт.1

	1 група
	Математичні методи і моделі (Лекція), ауд. 47 г.к. (Громик А.П.)
	Психологія, 46 к.1
	Інформаційні технології, 190 к.7
	Економіка праці соціально-трудові відносини (Лекція), каф.к.7 (Коваль Н.В.)
	Економіка праці соціально-трудові відносини, каф.к.7

	ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
	1 група
	Економічна безпека підприємства (Лекція), ауд. 188 к.7 (Корженівська Н.Л.)
	Економічна безпека підприємства, 188 к.7
	Економічна безпека підприємства (Лекція), ауд. 194 к.7 (Корженівська Н.Л.)
	Економічна безпека підприємства, 194 к.7
	Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків 
	та управління витратами, гурт.2, к.310
	Внутрішній економічний механізм підприємства (Лекція), гурт.1 
	(Печенюк А.П.)
	Внутрішній економічний механізм підприємства, гурт.1
	Стратегія підприємства (Лекція), ауд. 188 к.7 (Заходим М.В.)
	Стратегія підприємства, 188 к.7
	Економічна безпека підприємства (Лекція), ауд. 188 к.7 (Корженівська Н.Л.)
	Економічна безпека підприємства, 188 к.7
	Соціальна економіка (Лекція), ауд. 194 к.7 (Білик Т.Л.)
	Соціальна економіка, 194 к.7
	Капітал підприємства: формування та використання (Лекція), гурт.2, к.410 (Добровольська Е.В.)
	Капітал підприємства: формування та використання, гурт.2, к.410

	ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
	Р О З К Л А Д
	1 група
	Методологія бізнес-планування (Лекція), 181 к.7 (Гоголь Т.В.)
	Методологія бізнес-планування, 181  к.7
	Аграрна політика (Лекція), ауд. 191 к.7 (Коваль Н.В.)
	Соціальна відповідальність (Лекція), ауд. 168 к.7 (Волощук К.Б.)
	Соціальна відповідальність, 168 к.7
	Ділова іноземна мова, 78 г.к.
	Управління потенціалом (Лекція), ауд. 191 к.7
	 (Добровольська Е.В.)


