
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з навчальної роботи 

_______________ І.А. Ясінецька 
«_______ » ______________________ 2021р. 

 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 1-го курсу 

факультету агротехнологій і природокористування     

 спеціальність : «Агрономія »  на ІІ семестр 2020-2021 н.р.  

 

Д
н

і 

Години 1 ГРУПА ІІ ГРУПА 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Ботаніка, ауд. 89 г.к.  

12.00-13.20  Хімія, ауд. 64 г.к. 

13.30-14.50 
Картоплярство,  ауд.82 г.к.  

 Картоплярство,  ауд.82 г.к. 

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40 

Механізація, електрифікація та 

автоматизація с.-г. виробництва, пав. с.-г. 

машин. 

 

 Механізація, електрифікація та 

автоматизація с.-г. виробництва, 

пав. с.-г. машин. 

9.50-11.10 
Механізація, електрифікація та автоматизація с.-г. виробництва (Лекція), 

Пав. с.-г  машин  (Рудь А.В.) 
12.00-13.20 Філософія (Лекція), ауд. 143 к.6 (Попович М.Д.) 

13.30-14.50   
15.00-16.20 Іноземна мова (німецька)  ауд.39 к.1 

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40  Ботаніка, ауд. 89 г.к. 
9.50-11.10 Хімія, ауд. 64 г.к.  

12.00-13.20 Фізичне виховання 

13.30-14.50 Іноземна мова (англійська),  ауд. 43а к.1  
15.00-16.20 Філософія, ауд. 26  к.1  

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 Фізика (Лекція), ауд. 143 к.6 (Торчук М.В.) 
9.50-11.10 

 
Фізика, ауд. 120 к.6 

12.00-13.20  Хімія, ауд. 64 г.к. 

13.30-14.50 Хімія, ауд.64 г.к. 
Картоплярство ауд. 82 

г.к. 

15.00-16.20 Картоплярство ауд. 82 г.к.  

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 Ботаніка (Лекція), ауд. 59 г.к. (Овчарук О.В.) 

9.50-11.10 Фізичне виховання 

12.00-13.20 Фізика, ауд. 120 к.6 
Іноземна мова (англійська),  

ауд. 43 к.1 

13.30-14.50   

     Декан                                                                                           Коруняк О.П 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 
_______________ І.А. Ясінецька 

«_______ » ______________________ 2021р. 

 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 1-го СТН курсу 

факультету агротехнологій і природокористування     

 спеціальність : «Агрономія »  на ІІ семестр 2020-2021 н.р. зміни з 20.05.2021 р. 

Д
н

і 

Години 1 ГРУПА ІІ ГРУПА 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.20-9.40 Фізіологія, ауд. 66 г.к.  

9.50-11.10  

12.00-13.20 Фізичне виховання 

13.30-14.50 Правознавство (Лекція), ауд. 42 к.1 (Кіріка Д.В.) 

15.00-16.20 Іноземна мова (німецька)  ауд.39 к.1 

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40 Рослинництво (Лекція), ауд. 83 г.к. (Бахмат М.І.) 

9.50-11.10   

12.00-13.20 Фізика (Лекція), ауд. 185  к.7 (Торчук М.В.) 

13.30-14.50 Історія та культура України, ауд. 92 г.к.  

15.00-16.20  Фізика, ауд. 120 к.6  

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40 Рослинництво, 86 г.к. Фізіологія, ауд. 66 г.к. 

9.50-11.10  

12.00-13.20  

13.30-14.50   

15.00-16.20 Правознавство, ауд. 31 к.1  

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 
Інформаційні технології (Лекція), ауд. 138 к.6  

(Гаврилюк В.М.) 

9.50-11.10 Фізичне виховання 

12.00-13.20 Іноземна мова (англійська),  ауд. 43 а к.1 Лікарські рослини, ауд. 32 г.к. 

13.30-14.50 Лікарські рослини, ауд. 32 г.к. Рослинництво, ауд. 86 г.к. 

15.00-16.20 Інформаційні технології, ауд. 196а к.7  

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 Лікарські рослини (Лекція), ауд. 32 г.к. (Хоміна В.Я.) 

9.50-11.10 Лікарські рослини, ауд. 32 г.к.  

12.00-13.20  Лікарські рослини, ауд. 32 г.к. 

13.30-14.50 Фізика, ауд. 120 к.6 
Інформаційні технології,  

ауд. 196а к.7 

 
Декан                                                                                           Коруняк О.П. 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 
__________________________ І.А. Ясінецька 

«_______ » ______________________ 2021р. 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти факультету агротехнологій і природокористування  2-го курсу 

спеціальність : «Агрономія »  на ІІ семестр 2020-2021 н.р. зміни з 25.05.2021 р. 
Дні Години 1 ГРУПА 2 ГРУПА 3 ГРУПА 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

8.20-9.40  

9.50-11.10 
Грунтознавство з основами геології, ауд. 63 г.к.   

 

12.00-13.20  

13.30-14.50  

15.00-16.20 Охорона праці і безпека життєдіяльності, ауд.147 к.6 

В
ів

т
о

р
о

к
 8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20    

13.30-14.50  Грунтознавство з основами геології, ауд. 63 г.к.  

15.00-16.20   Мікробологія, ауд. 66 г.к. 

С
ер

ед
а

 

8.20-9.40 Грунтознавство з основами геології  (Лекція), ауд. 70 г.к. (Вахняк В.С.) 

9.50-11.10 Фізичне виховання 

12.00-13.20 
  

 
  

13.30-14.50 Охорона праці і безпека життєдіяльності, ауд.147 к.6 

15.00-16.20  

Ч
ет

в
е
р

 

8.20-9.40 Грунтознавство з основами геології, ауд. 63 г.к.   

9.50-11.10 Мікробіологія (Лекція), ауд. 70 г.к. (Пустова З.В.) 

12.00-13.20  

 

Мікробологія, ауд. 66 г.к. 

Грунтознавство з основами геології, 

ауд. 63 г.к. 

 

13.30-14.50 Мікробологія, ауд. 66 г.к. 
Грунтознавство з основами геології, ауд. 63 г.к.  

  

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.20-9.40 

Іноземна мова (англійська),  ауд. 43а к.1  Грунтознавство з основами геології, 

ауд. 63 г.к. 

9.50-11.10  Іноземна мова (англійська),,  ауд. 41 к.1  

12.00-13.20 Фізичне виховання 

13.30-14.50    

Декан                                                                                                                                            Коруняк О.П.  



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНВЕРСИТЕТ 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 
__________________________ І.А. Ясінецька 
«_______ » ______________________ 2021р. 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 2-го СТН курсу факультету агротехнологій і природокористування     

спеціальність : «Агрономія »  на ІІ семестр 2020-2021 н.р. зміни з 20.05.2021 р. 

Д
н і Години 

1 ГРУПА 2 ГРУПА 

1/1 1/2 2/1  
2/2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 8.20-9.40 Генетика і біотехнологія (Лекція), ауд.92 г.к. (Вільчинська Л.А.) 

9.50-11.10 Генетика і біотехнологія, ауд.86 г.к. Землеробство, ауд.71 г.к Овочівництво та плодівництво, ауд.43 г.к Сист. удобрення с.-г. культур, ауд.64 г.к 

12.00-13.20 Кормовиробництво і луківництво (Лекція), ауд.92 г.к. (Пую В.Л.) 

13.30-14.50  Овочівництво та плодівництво, ауд.68 г.к  Землеробство, ауд.71 г.к 

15.00-16.20    Овочівництво та плодівн., ауд.71 г.к 

,В
ів

т
о

р
о

к
 

8.20-9.40 Землеробство, ауд.68 г.к з   Кормовироб. і луківництво, ауд.86 г.к.  

9.50-11.10 Система удобрення с.-г. культур, ауд.64 г.к Кормовиробництво і луківництво, ауд.89 г.к.  Генетика і біотехнологія, ауд.92 г.к 

12.00-13.20 Система удобрення сільськогосподарських культур (Лекція), ауд.70 г.к. (Недільська У.І.) 

13.30-14.50 
  

Система удобр. с.-г. к-р, ауд.89 г.к 
 

 
  

15.00-16.20   
  

  

С
ер

ед
а

 

8.20-9.40 Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва (Лекція), ауд.92 г.(Мулярчук О.І.) 

9.50-11.10 Овочівництво та плодівництво (Лекція), ауд.92 г.к. (Овчарук В.І.) 

12.00-13.20  
Стандартизація та управління якістю продукції 

рос-ва, ауд.68 г.к. 
Кормовиробництво і луківництво, ауд.50 г.к. 

 

13.30-14.50 Овочівництво та плодівниц., ауд.68 г.к  Землеробство, ауд.71г.к  

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 Землеробство (Лекція), ауд.70 г.к. (Трач І.В.) 

9.50-11.10 
 Землеробство, ауд.68 г.к 

Генетика і біотехнологія, ауд.83 г.к 
 

Землеробство, ауд.68 г.к  

12.00-13.20  

13.30-14.50 
Стандартизація та управління якістю 

продукції р-ва, ауд.71 г.к. 
Генетика і біотехнологія, ауд.83 г.к. 

Землеробство, ауд.70 г.к  

 Землеробство, ауд.70 г.к 

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.20-9.40 Ентомологія і фітопатологія (Лекція), ауд.58 г.к. (Чинчик О.С.) 

9.50-11.10 
Кормовиробництво і луківництво, ауд.89 

г.к. 
Система удобрення с.-г. культур, ауд.64 г.к  

Стандартизація та управління якістю 

продукції р-ва, ауд.70 г.к. 

12.00-13.20   
Стандартизація та управління якістю 

продукції р-ва, ауд.78 г.к. 

 

 Декан                                                                                                                                                   Коруняк О.П 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 
__________________________ І.А. Ясінецька 

«_______ » ______________________ 2021р. 
 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 3-го курсу 

факультету агротехнологій і природокористування     

 спеціальність : «Агрономія »  на ІІ семестр 2020-2021 н. р. 

 

Д
н

і 

Години 1 ГРУПА 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.20-9.40 Рослинництво  (Лекція), ауд.78 г.к. (Бахмат М.І.) 

9.50-11.10 Рослинництво,  ауд.78 г.к. 

12.00-13.20 Селекція та насінництво с.-г. культур (Лекція), ауд.88 г.к. (Гораш О.С.) 

13.30-14.50  

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Селекція та насінництво с.-г. культур (Лекція), ауд.88 г.к. (Гораш О.С.) 

12.00-13.20 Селекція та насінництво с.-г. культур,  ауд.88 г.к. 

13.30-14.50  

15.00-16.20  

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Рослинництво,  ауд. 86 г.к. 

12.00-13.20 Селекція та насінництво с.-г. культур (Лекція), ауд.88 г.к. (Гораш О.С.) 

13.30-14.50  

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20 Селекція та насінництво с.-г. культур,  ауд.88 г.к. 

13.30-14.50  

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 Землеробство (Лекція), ауд.70 г.к. (Строяновський В.С.) 

9.50-11.10 Землеробство, ауд. 68 г.к. 

12.00-13.20 Селекція та насінництво с.-г. культур,  ауд.88 г.к. 

13.30-14.50  

 

 
Декан                                                                                            Коруняк О.П. 

  



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 
__________________________ І.А. Ясінецька 

«_______ » ______________________ 2021р. 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 4-го курсу 

факультету агротехнологій і природокористування      

спеціальність : «Агрономія »  на ІІ семестр 2020-2021 н. р зміни з 20.05.2021 р. 

Д
н

і 

Години 
1 ГРУПА 

 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.20-9.40 Програмування врожаїв (Лекція), ауд.82 г.к. (Пую В.Л.) 

9.50-11.10 Програмування врожаїв, ауд.83 г.к. 

12.00-13.20 Селекція та насінництво с.-г. культур (Лекція), ауд.88 г.к. (Гораш О.С.) 

13.30-14.50 

Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва, ауд.86 г.к. 

 

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40 Карантин рослин (Лекція), ауд.43 г.к. (Григор'єв В.М.) 

9.50-11.10 Селекція та насінництво с.-г. культур (Лекція), ауд.88 г.к. (Гораш О.С.) 

12.00-13.20 
Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва (Лекція)  

ауд.82 г.к. (Кузьмінська І.М.) 

13.30-14.50 Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва, ауд.82 г.к. 

15.00-16.20 Селекція та насінництво с.-г. культур,  ауд.88 г.к. 

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Енергетичні  рослинні ресурси (Лекція), ауд. 88 г.к. (Бахмат М.І.) 

12.00-13.20 Селекція та насінництво с.-г. культур (Лекція), ауд.88 г.к. (Гораш О.С.)  

13.30-14.50 Селекція та насінництво с.-г. культур,  ауд.88 г.к. 

15.00-16.20 Карантин рослин, ауд.43 г.к. 

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 Картоплярство (Лекція), ауд.82 г.к. (Хмелянчишин Ю.В.) 

9.50-11.10 Картоплярство, ауд.82 г.к. 

12.00-13.20 
Економіка і підприємництво, менеджмент (Лекція), ауд.83 г.к.  

(Волощук Ю.О.) 

13.30-14.50 Економіка і підприємництво, менеджмент, ауд.83 г.к.  

15.00-16.20 Енергетичні  рослинні ресурси , ауд. 83 г.к. 

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.20-9.40 Карантин рослин (Лекція), ауд.43 г.к. (Григор'єв В.М.) 

9.50-11.10 Карантин рослин, ауд.43 г.к. 

12.00-13.20  
13.30-14.50 Селекція та насінництво с.-г. культур,  ауд.88 г.к. 

Декан                                                                                              Коруняк О.П. 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 
__________________________ І.А. Ясінецька 

«_______ » ______________________ 2021р. 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти факультету агротехнологій і природокористування   1-го курсу ОС «Магістр»   

спеціальність : «Агрономія »  на ІІ семестр 2020-2021 н.р. зміни з 17.05.2021 р. 

Дні Години 1 ГРУПА 2 ГРУПА 3 ГРУПА 

П
о
н

ед
іл

о
к

 8.20-9.40 Методика наукових досліджень, ауд. 82 г.к.  Методика наукових досліджень, ауд. 82 г.к. 

9.50-11.10 Геодезичні інформаційні системи і точне землеробство (Лекція), ауд. 44 г.к. (Лобунько Ю.В.) 

12.00-13.20 
Геодезичні інформаційні системи і точне 

землеробство, ауд. 44 г.к. 
Методика наукових досліджень, ауд. 82 г.к.  

13.30-14.50 Охорона праці в галузі і цивільний захист,  ауд. 78 г.к. 

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40 Методика наукових досліджень, ауд. 82 г.к. 
Геодезичні інформаційні системи і точне 

землеробство, ауд. 44 г.к.  
Методика наукових досліджень, ауд. 82 г.к. 

9.50-11.10 
Управління ростом і розвитком рослин в 

технологіях вирощування с.-г. к-р, ауд. 82 г.к 
Методика наукових досліджень, ауд. 83 г.к. Зональні системи землеробства, ауд. 68 г.к.  

12.00-13.20 Біоенергетичні культури і буряківництво (Лекція), ауд. 86 г.к. (Бахмат М.І.) 

13.30-14.50 
Біоенергетичний аналіз інтенсивних технологій 

вирощування с.-г. культур, ауд. 88 г.к. 
Зональні системи землеробства, ауд. 68 г.к. 

Управління ростом і розвитком рослин в 

технологіях вирощування с.-г. культур, ауд. 

83 г.к. 

15.00-16.20  
Біоенергетичний аналіз інтенсивних 

технологій вирощування с.-г. к-р, ауд. 88 г.к. 

Геодезичні інформаційні системи і точне 

землеробство, ауд. 44 г.к. 

С
ер

ед
а

 

12.00-13.20 Біоенергетичні культури і буряківництво, ауд. 86 г.к. 

13.30-14.50 
Охорона праці в галузі і цивільний захист (Лекція),  ауд. 78 г.к.  (Супрович М.П.) 

 

Ч
ет

в
ер

 8.20-9.40  

9.50-11.10 Управління ростом і розвитком рослин в технологіях вирощування с.-г. культур (Лекція), ауд. 88 г.к. (Гораш О.С.) 

12.00-13.20 Біоенергетичні культури і буряківництво, ауд. 86 г.к. 

13.30-14.50 Зональні системи землеробства, ауд. 68 г.к 
Управління ростом і розвитком рослин в 

технологіях вирощування с.-г. к-р, ауд. 82 г.к. 

Біоенергетичний аналіз інтенсивних 

технологій вирощування с.-г. к-р, ауд. 88 г.к. 

П
’я

т
н

и
ц

я
 9.50-11.10  

12.00-13.20    

Декан                                                                                                                                        Коруняк О.П. 
 
 


