
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректорка з навчальної роботи 

_______________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА 
«_______ » ______________________ 2023р. 

 

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 2022-2023 н.р.  
Зміни з 10.04.2023 р. 

Дні 
Години 

1 ГРУПА 2 ГРУПА 3 ГРУПА 

1 2 1 2 1 2 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20 Фізичне виховання Ботаніка ауд.64а г.к. 
Селекція 

сільськогосподарських 

культур,  ауд. 83 г.к. 

Картоплярство, 

 ауд. 59 г.к. 

Іноземна мова 

(англійська),  

ауд. 92 г.к 

13.30-14.50 

Фізика, 3 к.3 

Механізація, електрифікація 

та автоматизація с.-г. 

виробництва, пав. с.-г маш. 
Іноземна мова 

(англійська),  

ауд. 92 г.к 

Ботаніка ауд. 64 г.к. 

Селекція 

сільськогосподарських 

культур,  ауд. 83 г.к 

Ботаніка ауд. 64 г.к. 
Механізація, електрифікація 

та автоматизація с.-г. 

виробництва, пав. с.-г маш. 

Фізика, 3 к.3 

15.00-16.20  

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40 

Картоплярство, ауд. 

58 г.к. 

Селекція 

сільськогосподарських 

культур,  ауд. 83 г.к.  

Картоплярство, 

 ауд. 59 г.к. 
Хімія, 

 ауд. 59 к.2 
Хімія, 

 ауд. 58 к.2 
 

9.50-11.10 

Іноземна мова 

(англійська),  

ауд. 92 г.к 
Ботаніка ауд.64а г.к. Селекція сільськогосподарських 

культур,  ауд. 83 г.к. 
Хімія, 

 ауд. 59 к.2 
Хімія, 

 ауд. 58 к.2 
Картоплярство, 

 ауд. 59 г.к. 

12.00-13.20 Селекція сільськогосподарських культур (Лекція),  ауд. 74 г.к. (Климишена Р.І.) 

13.30-14.50 

Селекція 

сільськогосподарських 

культур,  ауд. 83 г.к.  

Іноземна мова 

(англійська),  

к.2 гурт. 3 

 
Картоплярство, 

 ауд. 59 г.к. 

Механізація, 

електрифікація та 

автоматизація с.-г. 

виробництва, пав. с.-

г маш. 

Фізика, 3 к.3 

Фізика, 3 к.3 

Механізація, 

електрифікація та 

автоматизація с.-г. 

виробництва, пав. с.-г 

маш. 



15.00-16.20 Філософія, к.2 гурт.3   

Селекція 

сільськогосподарських 

культур,  ауд. 83 г.к. 

 16.30-17.50   Філософія, к.2 гурт.3 

 

С
ер

ед
а

 

8.20-9.40 Фізичне виховання 

 Філософія, к.2 гурт.3 

Філософія, к.2 гурт.3  

9.50-11.10 Картоплярство  (Лекція), ауд. 74 г.к. (Степанченко В.М.) 

12.00-13.20 
Філософія, к.2 гурт.3 Селекція сільськогосподарських 

культур,  ауд. 83 г.к. 

Картоплярство, 

 ауд. 59 г.к. 
Фізичне виховання 

 

13.30-14.50 Філософія (Лекція), ауд. 74 г.к. (Попович М.Д.) 

 15.00-16.20 Іноземна мова (німецька), ауд. 143 к.6 

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 Механізація, електрифікація та автоматизація с.-г. виробництва (Лекція), ауд. 74 г.к. (Рудь А.В.) 

9.50-11.10 Хімія  (Лекція), ауд. 52 к. 2 (Крачан Т.М.) 

12.00-13.20 
Хімія, 

 ауд.57 к.2 
Картоплярство, 58 г.к. Фізичне виховання 

Селекція 

сільськогосподар. 

культур,  

 ауд. 83 г.к 

Хімія, 

 ауд.59 к.2 

13.30-14.50 
Хімія, 

 ауд.57 к.2 

Селекція 

сільськогосподарських 

культур,  ауд. 83 г.к. 

Механізація, електрифікація та 

автоматизація с.-г. виробництва, 

пав. с.-г маш. 

Фізика, 3 к.3 

Картоплярство, 59 г.к. 
Хімія, 

 ауд.59 к.2 
Фізика, 3 к.3 

Механізація, електрифікація та 

автоматизація с.-г. виробництва, 

пав. с.-г маш. 

15.00-16.20  Філософія, к.2 гурт.3  

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 

Селекція 

сільськогосподарських 

культур,  ауд. 83 г.к. 

Хімія, 

 ауд.57 к.2 
Хімія, 

 ауд.59 к.2 

Іноземна мова 

(англійська),  

к.2 гурт.3 
Фізичне виховання 

9.50-11.10 Картоплярство, 58 г.к. 
Хімія, 

 ауд.57 к.2 

Хімія, 

 ауд.59 к.2 

Селекція 

сільськогосподарських 

культур,  ауд. 83 г.к. 

Іноземна мова 

(англійська),  

к.2 гурт.3 

Картоплярство, 59 г.к. 

12.00-13.20 Ботаніка ауд .64 г.к. Картоплярство, 58 г.к. Картоплярство, 59 г.к.  
Ботаніка, 

ауд .64 а г.к. 

Селекція 

сільськогосподарських 

культур,  ауд. 83 г.к. 

13.30-14.50  Фізичне виховання  

В.о. декана                                                                      Віталій ЛАПЧИНСЬКИЙ 

 

 



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 
_______________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » ______________________ 2023р. 
Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 2-го курсу 

факультету агротехнологій і природокористування спеціальність : «Агрономія » на ІІ семестр 2022-2023 н.р. Зміни з 10.04.2023 р. 
Дні Години 1 ГРУПА 2 ГРУПА 3 ГРУПА 

П
о

н
е
д

іл
о

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

9.50-11.10 Землеробство (Лекція), ауд. 70 г.к. (Бахмат М.І.) 

12.00-13.20 Агрохімія (Лекція), ауд. 70 г.к. (Вахняк В.С.) 

13.30-14.50 Землеробство, ауд. 68 г.к.  Агрохімія, ауд. 64 г.к. 

15.00-16.20 Іноземна мова (німецька), ауд. 143 к.6 

В
ів

т
о

р
о

к
 8.20-9.40 

 

 

9.50-11.10 Мікробіологія (Лекція), ауд. 57 г.к. (Пустова З.В.) 

12.00-13.20 Фізичне виховання 

13.30-14.50 Агрохімія, ауд. 64 г.к.   

15.00-16.20  Агрохімія, ауд. 64 г.к.  

С
ер

ед
а

 

8.20-9.40 Охорона праці та безпека життєдіяльності, ауд. 15 к.3  

9.50-11.10  Мікробіологія, ауд. 64а г.к. Грунтознав. з основами  геології, ауд. 63 г.к 

12.00-13.20 Тваринництво (Лекція), ауд. 57 вет./корпус (Щербатюк Н.В. 

13.30-14.50 
Тваринництво, ауд. 57 вет./корпус  

Грунтознавство з основами геології, ауд. 63 г.к. 
. 

 Тваринництво, ауд. 57 вет./корпус  

15.00-16.20  

Ч
ет

в
е
р

 

8.20-9.40 Фізичне виховання 

9.50-11.10 Мікробіологія, ауд. 64а г.к. Іноземна мова (англійська), к.2. гурт. №3 Грунтознавство з основами геології, ауд. 63 г.к. 

12.00-13.20 Грунтознавство з основами геології (Лекція), ауд. 70 г.к. (Вахняк В.С.) 

13.30-14.50 Грунтознавство з основами геології, ауд. 63 г.к.  Землеробство, ауд. 68 г.к. 

15.00-16.20  Грунтознавство з основами геології, ауд. 63 г.к.  

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 Екологічні аспекти керування якістю навколишнього середовища, ауд. 78 г.к 

9.50-11.10 Іноземна мова (англійська), ауд. 78 г.к Землеробство, ауд. 68 г.к.  

12.00-13.20  
Тваринництво, ауд. 57 вет./корпус  Іноземна мова (англійська), к.2. 

гурт. №3 
 

13.30-14.50   Мікробіологія, ауд. 64а г.к. 

В.о. декана                                                                                                                                             Віталій ЛАПЧИНСЬКИЙ 
 



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 
__________________________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » ______________________ 2023р. 

 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти  

факультету агротехнологій і природокористування  3-го курсу 

спеціальність : «Агрономія »  на ІІ семестр 2022-2023 н.р. Зміни з 08.05.2023р. 

Д
н

і 

Години 1 Група ІІ Група 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.20-9.40   

9.50-11.10   

12.00-13.20  Радіобіологія, ауд. 58 г.к. 

13.30-14.50  
Селекція сільськогосподарських культур,  

ауд. 86 г.к. 

15.00-16.20 
Стандартизація та управління якістю 

продукції рослинництва,  ауд. 57 г.к. 
 

16.30-17.50 Рослинництво, ауд. 82 г.к.  

18.00-19.20   

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Радіобіологія, ауд. 58 г.к.  

12.00-13.20 
Енергетичні рослинні ресурси,  

ауд. 83 г.к. 
 

13.30-14.50 
Селекція сільськогосподарських культур,  

ауд. 82 г.к. 
Енергетичні рослинні ресурси, ауд. 83 г.к. 

15.00-16.20  
Селекція сільськогосподарських культур,  

ауд. 82 г.к. 

16.30-17.50  Рослинництво, ауд. 83  г.к. 

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40 Рекультивація земель (Лекція), ауд. 71 г.к. (Пую В.Л.) 

9.50-11.10 
Селекція сільськогосподарських культур,  

ауд. 82 г.к. 
Рекультивація земель, ауд. 71 г.к.  

12.00-13.20   

16.30-17.50  Рослинництво, ауд. 83  г.к. 

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 Радіобіологія (Лекція), ауд. 59 г.к. (Козіна Т.В.) 

9.50-11.10 
Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва  

(Лекція), ауд. 58 г.к. (Мулярчук О.І.) 

12.00-13.20 Рекультивація земель, ауд. 71 г.к 
Стандартизація та управління якістю 

продукції рослинництва,  ауд. 57 г.к. 

16.30-17.50 Рослинництво, ауд. 83  г.к.  

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.20-9.40 Селекція сільськогосподарських культур (Лекція), ауд. 82 г.к. (Климишена Р.І.) 

9.50-11.10 Енергетичні рослинні ресурси (Лекція), ауд. 86 г.к. (Хоміна В.Я.) 

12.00-13.20  

13.30-14.50   

В.о. декана                                                                      Віталій ЛАПЧИНСЬКИЙ 
 



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

__________________Ірина ЯСІІНЕЦЬКА 

«_______ » ______________________ 2023р. 

 

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 2022-2023 н.р. Зміни з 10.04.2023р. 
Дні Години 1 ГРУПА 2 ГРУПА 3 ГРУПА 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.20-9.40  Овочівництво, ауд. 59 г.к.  
Кормовиробництво та луківництво,  

ауд. 58 г.к. 

9.50-11.10 Карантин  рослин  (Лекція), ауд. 71 г.к. (Тарасюк В.А.) 

12.00-13.20 Енергетичні рослинні ресурси (Лекція), ауд. 82 г.к. (Хоміна В.Я.) 

13.30-14.50    

15.00-16.20    

В
ів

т
о
р

о
к

 8.20-9.40 Овочівництво (Лекція), ауд. 78 г.к. (Мулярчук О.І.) 

9.50-11.10 Системи захисту сільськогосподарських культур (Лекція), ауд. 43 г.к. (Григор’єв В.М.) 

12.00-13.20 Карантин рослин, ауд. 71 г.к. 
Кормовиробництво та луківництво,  

ауд. 58 г.к. 

Системи захисту сільськогосподарських культур, 

 ауд. 43 г.к. 

13.30-14.50  Карантин рослин, ауд. 43 г.к.  

С
ер

ед
а

 8.20-9.40  

9.50-11.10 Менеджмент, ауд. 140 к.6 
Системи захисту сільськогосподарських культур, 

ауд. 43 г.к. 
Енергетичні рослинні ресурси, ауд. 89 г.к. 

12.00-13.20 Системи захисту сільськогосподарських культур, ауд. 71 г.к. Енергетичні рослинні ресурси, ауд. 82 г.к. Карантин рослин, ауд. 43 г.к. 

13.30-14.50 Овочівництво, ауд. 58 г.к.   

Ч
ет

в
ер

 8.20-9.40 
Кормовиробництво та луківництво,  

ауд. 58 г.к. 
  

9.50-11.10  

12.00-13.20  Менеджмент, ауд. 140 к.6 

Технологія зберігання та переробки продукції 

рослинництва,  

ауд. 64 ветеринарний корпус 

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.20-9.40 

Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва,  

ауд. 64 ветеринарний корпус 
  

9.50-11.10 Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва (Лекція), ауд. 64 ветеринарний корпус (Кузьмінська І.М.) 

12.00-13.20 Енергетичні рослинні ресурси, ауд. 89 г.к. 

Технологія зберігання та переробки продукції 

рослинництва,  

ауд. 64 ветеринарний корпус 

Менеджмент, ауд. 140 к.6 

13.30-14.50   Овочівництво, ауд. 59 г.к. 

В.о. декана                                                                                                                                                     Віталій ЛАПЧИНСЬКИЙ 



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 
_______________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » ______________________ 2023 р. 

 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 1-го СТН курсу  

 «Молодший спеціаліст»   

факультету агротехнологій і природокористування     

 спеціальність : «Агрономія »  на ІІ семестр 2022-2023 н.р.  

Д
н

і 

Години 1 ГРУПА ІІ ГРУПА 

П
о
н

ед
іл

о
к

 8.20-9.40 Фізичне виховання 

9.50-11.10 Фізіологія (Лекція), ауд. 57 г.к. (Недільська У.І.) 

12.00-13.20 
Історія та культура України (Лекція), ауд. 74 г.к. (Нестеренко В.А.) 

Історія та культура України, ауд. 74 г.к.  
13.30-14.50 Іноземна мова (англійська), ауд. 92 г.к Рослинництво, ауд. 82 г.к. 

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.20-9.40  

9.50-11.10 
Кормовиробництво та луківництво  

(Лекція), ауд. 74 г.к  (Степанченко В.М.) 

12.00-13.20 Фізіологія, ауд. 64а  г.к. Іноземна мова (англійська), ауд. 92 г.к 

13.30-14.50 Рослинництво, ауд. 82 г.к. Фізіологія, ауд. 64а  г.к. 

15.00-16.20 Іноземна мова (німецька), ауд. 143 к.6 

С
ер

ед
а

 

8.20-9.40  
Кормовиробництво та луківництво, 

 ауд. 92 г.к   

9.50-11.10 Фізичне виховання 

12.00-13.20 
Охорона праці і безпека життєдіяльності  

(Лекція), ауд.15 к.3 (Супрович М.П.) 

Охорона праці і безпека життєдіяльності, ауд.15 к.3  

13.30-14.50 Агрометеорологія (Лекція), ауд. 57 г.к. (Пустова З.В.) 

15.00-16.20 Агрометеорологія, ауд. 64а г.к. Ентомологія, ауд. 43 г.к. 

Ч
ет

в
е
р

 8.20-9.40 Рослинництво (Лекція), ауд. 82 г.к. (Іванишин О.С.) 

9.50-11.10 Ентомологія, ауд. 43 г.к. Фізика, ауд.15 к.3  

12.00-13.20 Рослинництво, ауд. 82 г.к. Ентомологія, ауд. 43 г.к. 

13.30-14.50 Фізика, ауд.4 к.3  Агрометеорологія, ауд. 64а г.к. 

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.20-9.40 Ентомологія (Лекція), ауд. 70 г.к  (Григор'єв В.М.) 

9.50-11.10 Ентомологія, ауд. 43 г.к. Рослинництво, ауд. 82 г.к. 

12.00-13.20 
Кормовиробництво та луківництво, 

 ауд. 78 г.к   
 

13.30-14.50   

В.о. декана                                                                      Віталій ЛАПЧИНСЬКИЙ 

 
 

 
 



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 
____________________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » ______________________ 2023р. 
 

 

Р О З К Л А Д 

навчальних навчальних занять для студентів 1 стн  курсу  

 «Фаховий молодший бакалавр»   

факультету агротехнологій і природокористування 

спеціальності: „Агрономія” на ІІ семестр 2022-2023 н.р. 

 

Д н і Години 1 ГРУПА 

П
о
н

ед
іл

о
к

 8.20-9.40 Фізичне виховання 

9.50-11.10 Фізіологія (Лекція), ауд. 57 г.к. (Недільська У.І.) 

12.00-13.20 
Історія та культура України (Лекція), ауд. 74 г.к. (Нестеренко В.А.) 

Історія та культура України, ауд. 74 г.к.  
13.30-14.50 Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва, ауд. 58 г.к. 

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.20-9.40  
9.50-11.10  

12.00-13.20 Іноземна мова (англійська), ауд. 92 г.к 
13.30-14.50 Фізіологія, ауд. 64а  г.к. 

15.00-16.20 Іноземна мова (німецька), ауд. 143 к.6 

16.30-17.50 Технічні культури (Лекція), ауд. 82 г.к  (Строяновський В.С.) 

С
ер

ед
а

 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Фізичне виховання 

12.00-13.20 
Охорона праці і безпека життєдіяльності  

(Лекція), ауд.15 к.3 (Супрович М.П.) 

Охорона праці і безпека життєдіяльності, ауд.15 к.3  

13.30-14.50 Овочівництво та плодівництво, ауд. 59 г.к. 

15.00-16.20 Ентомологія, ауд. 43 г.к. 

16.30-17.50 Технічні культури, ауд. 82 г.к  

Ч
ет

в
е
р

 8.20-9.40 
Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва  

(Лекція), ауд. 58 г.к. (Мулярчук О.І.) 

9.50-11.10 Фізика, ауд.15 к.3 

12.00-13.20 Ентомологія, ауд. 43 г.к. 

13.30-14.50 Овочівництво та плодівництво, ауд. 59 г.к. 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 Ентомологія (Лекція), ауд. 70 г.к  (Григор'єв В.М.) 
9.50-11.10 Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва, ауд. 58 г.к. 

12.00-13.20 Овочівництво та плодівництво (Лекція), ауд. 59 г.к. (Овчарук В.І.) 

13.30-14.50   

В.о. декана                                                                      Віталій ЛАПЧИНСЬКИЙ 
 



 
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 
__________________________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » ______________________ 2023р. 

 

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 2022-2023 н.р. 
Зміни з 20.03.2023 р. 

 

Д
н

і 

Години 
1 ГРУПА 

1/1 1/2 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

8.20-9.40  

9.50-11.10   

12.00-13.20 Землеробство, ауд. 68 г.к. Землеробство, ауд. 71 г.к. 
13.30-14.50 Радіобіологія (Лекція), ауд. 59 г.к. (Падалко Т.О.) 

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40  
9.50-11.10   
12.00-13.20   

13.30-14.50 
Правознавство (Лекція), ауд. 74 г.к. (Рарицька В.Б.) 

Психологія (Лекція), ауд. 74 г.к. (Ляска О.П.) 

15.00-16.20 
Іноземна мова 

(англійська), к.2 гурт.№3 
Радіобіологія, ауд. 58 г.к.  

16.30-17.50 Гербологія (Лекція), ауд. 71 г.к. (Кобернюк О.Т.) 
18.00-19.20 Гербологія, ауд. 71 г.к.  

С
ер

ед
а

 

8.20-9.40  

9.50-11.10 
Психологія, ауд. 92 г.к.  

Правознавство, ауд. 92 г.к. 
12.00-13.20 Біотехнологія (Лекція),  ауд. 89 г.к.  (Климишена Р.І.) 

13.30-14.50  Біотехнологія,  ауд. 89 г.к.  

15.00-16.20   

16.30-17.50  Гербологія, ауд. 71 г.к. 

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40  
9.50-11.10  
12.00-13.20   
13.30-14.50 Землеробство, ауд. 71 г.к.  

15.00-16.20 Біотехнологія,  ауд. 83 г.к.  
Іноземна мова (англійська), 

 к.1 гурт.№3 
16.30-17.50  Гербологія, ауд. 71 г.к. 
18.00-19.20 Гербологія, ауд. 71 г.к.  

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.20-9.40 Радіобіологія, ауд. 63 г.к.  Землеробство, ауд. 71 г.к. 

9.50-11.10 Землеробство (Лекція), ауд. 71 г.к. (Бахмат М.І) 

12.00-13.20   

13.30-14.50   

15.00-16.20 Іноземна мова (німецька), ауд.143 к.6 

 
      В.о. декана                                                                      Віталій ЛАПЧИНСЬКИЙ 

 
 



 
 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректорка з навчальної роботи 

_______________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА 
«_______ » ______________________ 2023р. 

 

Р О З К Л А Д 
навчальних занять для здобувачів вищої освіти 3-го СТН курсу 

факультету агротехнологій і природокористування     

 спеціальність : «Агрономія »  на ІІ семестр 2022-2023 н.р. Зміни з 10.04.2023р. 

Д
н

і 

Години 1 ГРУПА ІІ ГРУПА 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

8.20-9.40 
Технологія зберігання та переробки 

продукції рослинництва, ауд. 19 к.3 
 

9.50-11.10 
Технологія зберігання та переробки 

продукції рослинництва, ауд. 19 к.3 

Стандартизація та управління якістю 

продукції рослинництва, ауд. 58  г.к. 

12.00-13.20 
Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва  

(Лекція), ауд. 78  г.к. (Мулярчук О.І.) 

13.30-14.50 Насінництво, ауд. 88 г.к.  

15.00-16.20  
Кормовиробництво та луківництво,  

ауд. 78 г.к. 

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40 
Технологія зберігання та переробки  продукції рослинництва  

(Лекція), ауд. 18 к.3 (Ткач Л.В.) 
9.50-11.10 Насінництво (Лекція), ауд. 88 г.к. (Гораш О.С.) 

12.00-13.20  

13.30-14.50 
Системи захисту сільськогосподарських культур  

(Лекція), ауд. 71 г.к. (Григор’єв В.М.) 

15.00-16.20 
Стандартизація та управління якістю 

продукції рослинництва, ауд. 68  г.к. 

Селекція сільськогосподарських культур, 

ауд. 88 г.к. 

С
ер

ед
а

 

8.20-9.40  
9.50-11.10  

12.00-13.20 Кормовиробництво та луківництво (Лекція), ауд. 92 г.к. (Степанченко В.М.) 

13.30-14.50 
Кормовиробництво та луківництво,  

ауд. 78 г.к. 

Енергетичні рослинні ресурси, 

 ауд. 82  г.к.  

15.00-16.20 
Селекція сільськогосподарських культур, 

ауд. 83 г.к. 

Системи захисту сільськогосподарських 

культур,  

ауд. 71 г.к. 

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 
Системи захисту сільськогосподарських 

культур, ауд. 43 г.к.  

Технологія зберігання та переробки 

продукції рослинництва,  

ауд. 19 к.3 

9.50-11.10 
Кормовиробництво та луківництво,  

ауд. 92 г.к. 

Технологія зберігання та переробки 

продукції росл., ауд. 19 к.3 
12.00-13.20 Енергетичні рослинні ресурси (Лекція), ауд. 78  г.к. (Хоміна В.Я.) 

13.30-14.50 Селекція сільськогосподарських культур (Лекція), ауд. 88 г.к. (Гораш О.С.) 

15.00-16.20 Селекція с.-г. культур, ауд. 88 г.к. Кормовироб. та луківництво, ауд. 58 г.к. 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 
Енергетичні рослинні ресурси,  

ауд. 86  г.к.  
Селекція с.-г. культур, ауд. 88 г.к. 

9.50-11.10   

В.о. декана                                                                      Віталій ЛАПЧИНСЬКИЙ 



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

_______________ Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » ______________________ 2023р. 

 

Р О З К Л А Д 

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

спеціальність: «Агрономія »  на ІІ семестр 2022-2023 н.р.   
Дні Години 1 ГРУПА 2 ГРУПА 3 ГРУПА 4 ГРУПА 

 

П
о

н
е
д
іл

о
к

 

 1 2 1 2 1 2 1 2 

8.20-9.40        

Прогноз і 

програмування 

врожаїв с.-г. культур,  
ауд. 88  г.к. 

9.50-11.10 

Прогноз і 

прогр.врожаїв с.-
г. культур,  

ауд. 88  г.к. 

      Агробіологічне 

обгрунтуванн 
технологій вир. с.-г 

.к-р,, ауд. 83 г.к 

12.00-13.20     

Біотехнологія в 
рослинництві 

ауд. 88 г.к 

Агробіологічне 

обгрунтування технологій 
вирощування 

сільськогосподарських 

культур, ауд. 89 г.к 

Біоенергетичні культури і буряківництво,  

ауд. 86 г.к 

13.30-14.50  

15.00-16.20 Методологія і філософія викладання профільних дисциплін (Лекція), ауд. 74 г.к (Хоміна В.Я.) 

16.30-17.50 

Методологія і філософія викладання 
профільних дисциплін, ауд. 82 г.к  

  

 Методологія і філософія викладання 

профільних дисциплін, ауд. 82 г.к 

 

В
ів

т
о

р
о
к

 

8.20-9.40  

9.50-11.10  Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур (Лекція), ауд. 74 г.к (Хмелянчишин Ю.В.) 

12.00-13.20 

Біотехнологія в 

рослинництві 

ауд. 88 г.к 

 Агроекологія, ауд. 

57 г.к 

Географічні інформаційні 

системи і точне 
землеробство, ауд. 50 г.к 

Біоенергетичні культури і буряківництво, ауд. 86 

г.к 

Ділова іноземна мова (англійська),   

ауд. 78 г.к 

Географічні 

інформаційні 

системи і точне 
землер., ауд. 50 г.к 

Агроекологія, ауд. 57 г.к 

13.30-14.50 

Агроекологія, 
ауд. 57 г.к 

Географічні 

інформаційні системи і 
точне землеробство, 

ауд. 50 г.к 

  

Агробіологічне 
обгрунтування 

технологій 

вирощування 
сільськогосподар

ських культур, 

ауд. 86 г.к 

Біотехнологія в 

рослинництві ауд. 88 г.к 

Прогноз і 
програмування врожаїв 

с.-г. культур,  

ауд. 89  г.к. 

 Географічні 
інформаційні 

системи і точне 

землеробство, ауд. 
50 г.к 

Агроекологія, ауд. 57 г.к 



С
е
р

е
д
а
 

8.20-9.40  

9.50-11.10 
Біоенергетичні культури і буряківництво, ауд. 

86 г.к 

Агробіологічне 

обгрунтування 

технологій 
вирощування 

сільськогосподарс

ьких культур, ауд. 
83 г.к 

 
Ділова іноземна мова (англійська),  к.2 гуртож. 

№3 

Біотехнологія в 
рослинництві, 

ауд. 88 г.к 

 

12.00-13.20 

 

Агробіологічне обгрунтування технологій вирощування сільськогосподарських культур (Лекція), ауд. 74 г.к (Гораш О.С.) 

 

13.30-14.50  

Прогноз і 

програмування врожаїв 
с.-г. культур,  

ауд. 86 г.к. 

Біотехнологія в 

рослинництві ауд. 88 

г.к 

Агробіологічне 

обгрунтування 

технологій вирощування 
сільськогосподарських 

культур, ауд. 83г.к 

Психологія і педагогіка вищої школи  

к.2 гуртож. №3 

  

 Психологія і педагогіка вищої школи  

к.2 гуртож. №3 

15.00-16.20   
Ділова іноземна мова (англійська),  к.2 гуртож. 

№3 
   

Ч
ет

в
е
р

 

8.20-9.40 

     Прогноз і програмування 

врожаїв с.-г. культур,  
ауд. 83  г.к. 

 

 

9.50-11.10 

Агробіологічне 
обгрунтування 

технологій 

вирощування 
сільськогосподар

ських культур, 

ауд. 88 г.к 

Біотехнологія в 

рослинництві, ауд. 88 
г.к  

Прогноз і 

програмування 

врожаїв с.-г. 
культур,  

ауд. 86  г.к. 

   

Агроекологія, ауд. 57 

г.к 

Географічні 

інформаційні системи 

і точне землеробство, 
ауд. 50 г.к 

Географічні 

інформаційні системи і 

точне землеробство, 

ауд. 50 г.к 

Агроекологія, ауд. 57 

г.к 

12.00-13.20 
Ділова іноземна мова (англійська),  к.1 гуртож. 

№3 

Біоенергетичні культури і буряківництво, ауд. 
86 г.к 

Агроекологія, 

ауд. 57 г.к 

Географічні інформаційні 
системи і точне 

землеробство, ауд. 50 г.к 

Агробіологічне 
обгрунтування 

технологій 

вирощування 
сільськогосподарських 

культур, ауд. 89 г.к 

Біотехнологія в 
рослинництві ауд. 88 

г.к 

Географічні 

інформаційні 
системи і точне 

землеробство, 

ауд. 50 г.к 

Агроекологія, ауд. 57 г.к 

13.30-14.50 

Психологія і педагогіка вищої школи  

к.2 гуртож. №3 

 

 

 
   

 

 

 

Психологія і педагогіка вищої школи  

к.2 гуртож. №3 

 

    

15.00-16.20 

 

Д і л о в а   і н о з е м н а   м о в а  (н і м е ц ь к а),  ауд. 143 к.6 

 

16.30-17.50     

Методологія і філософія викладання профільних 

дисциплін, ауд. 82 г.к  
 

 

Методологія і філософія викладання профільних 

дисциплін, ауд. 82 г.к 

  
 

П
’я

т
н

и

ц
я

 

8.20-9.40 Біоенергетичні культури і буряківництво (Лекція), ауд. 74 г.к (Хмелянчишин Ю.В.) 



9.50-11.10 Біотехнологія в рослинництві (Лекція), ауд. 74 г.к (Гораш О.С.) 

12.00-13.20 

 Агробіологічне 

обгрунтування 

технологій вирощування 
с.-г. культур, ауд. 86 г.к 

 Біотехнологія в 

рослинництві ауд. 88 г.к 

Прогноз і 

програмування 

врожаїв с.-г. 
культур,  

ауд. 89  г.к. 

   

13.30-14.50    
Прогноз і програмування 

врожаїв с.-г. культур,  

ауд. 83  г.к. 

    

 
В.о. декана                                                                      Віталій ЛАПЧИНСЬКИЙ 

 



 

 
 


