
ЗАКЛАД ВИЩОЇ  ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ 

                   Проректорка  

                                                          з навчальної, науково-інноваційної 

                                          та міжнародної діяльності                                                                                                         

                                                                        _______________  Оксана БЯЛКОВСЬКА 

                                                                «_______»  _______________ 2022 р. 

                РОЗКЛАД                                                                                                    

навчальних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) 

рівня доктор філософії 2 року навчання  

1 семестр 2022-2023 н. р. спеціальності  051 Економіка (з 03.10.22 по 18.11.22) 

 

Завідувачка  аспірантури, докторантури                                       Наталія ФЕДОРЧУК 

Дні Години Назва дисциплін 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

8.20- 9.40 
Економічна безпека в умовах глобалізації (Лекція) каф. к. 6         

(проф. Корженівська Н.Л.) 

9.50-11.10 
Соціальна відповідальність в контексті сталого розвитку  

(Лекція),  каф. к. 6   (доцент Волощук Ю.О.) 

12.00-13.20 
Концептуальні засади організації та реалізації обраного 

наукового дослідження (Лекція) ауд.12, гол. к.                       
(доцент Федорчук Н.В.) 

В
ів

т
о

р
о

к
 

9.50-11.10 

Концептуальні засади організації та реалізації обраного 
наукового дослідження (Лекція) ауд.12, гол.к.                       

(доцент Федорчук Н.В.) 
Концептуальні засади організації та реалізації обраного 

наукового дослідження   ауд.12, гол.к. 

12.00-13.20 
Сучасна парадигма інноваційної економіки та її вплив на 

розвиток вітчизняного бізнесу (Лекція),  каф. к. 6                
(проф. Волощук К.Б.) 

13.30-14.50 Соціальна відповідальність в контексті сталого розвитку, 
ауд.143 а, корп.6 

С
ер

ед
а

 

8.20-9.40 
Планування, оцінка і прогнозування економічних процесів 

(Лекція)  ауд.143 а, корп.6  (проф. Місюк М.В.) 

9.50-11.10 Економічна безпека в умовах глобалізації,  каф. к. 6 

12.00-13.20 Сучасна парадигма інноваційної економіки та її вплив на 
розвиток вітчизняного бізнесу (Лекція),  каф. к. 6                     

(проф. Волощук К.Б.) 
Сучасна парадигма інноваційної економіки та її вплив на 

розвиток вітчизняного бізнесу,  каф. к. 6 

Ч
ет

в
е
р

 

8.20-9.40 Сучасна парадигма інноваційної економіки та її вплив на 
розвиток вітчизняного бізнесу,  каф. к. 6 

9.50-11.10 
Розвиток цифрової економіки (Лекція),  каф. к. 6                  

(доцент Волощук Ю.О.) 

12.00-13.20 
Концептуальні засади організації та реалізації обраного 

наукового дослідження   ауд.12, гол.к. 

П
'я

т
н

и
ц

я
 

9.50-11.10 
Планування, оцінка і прогнозування економічних процесів,    

ауд.143 а, корп.6 

12.00-13.20 Розвиток цифрової економіки,  каф. к. 6 



ЗАКЛАД ВИЩОЇ  ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ 

                   Проректорка  
                                                          з навчальної, науково- інноваційної 

                                          та міжнародної діяльності   
                                                                                                            

                                                                        _______________  Оксана БЯЛКОВСЬКА 

                                                                «_______»  _______________ 2022 р.                                                                                                                     

                РОЗКЛАД                                                                                                    

навчальних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) 

рівня доктор філософії 2 року навчання  

1 семестр 2022-2023 н. р. спеціальності  073 Менеджмент (з 03.10.22 по 18.11.22) 
 

Завідувачка  аспірантури, докторантури                                       Наталія ФЕДОРЧУК 

Дні Години Назва дисциплін 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 8.20-9.40 

Інноваційні технології в логістиці (Лекція) каф. корп.6          
(доцент Кучер О.В.) 

9.50-11.10 

Сучасна парадигма менеджменту та її вплив на розвиток 

вітчизняного бізнесу (Лекція), ауд.144, корп.6                      

(проф. Чикуркова А.Д.) 

12.00-13.20 

Сучасні концепції менеджменту персоналу на підприємствах 

(Лекція) каф. корп.6 (доцент Добровольська Є.В.) 

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.20-9.40 

Концептуальні засади організації та реалізації обраного 
наукового дослідження (Лекція)   ауд.12 гол.к. 

(проф. Бялковська О.А.) 
Концептуальні засади організації та реалізації обраного наукового 

дослідження   ауд.12, гол.к. 

9.50-11.10 

Сучасна парадигма менеджменту та її вплив на розвиток 
вітчизняного бізнесу (Лекція), ауд.144, корп.6                      

(проф. Чикуркова А.Д.) 
Сучасна парадигма менеджменту та її вплив на розвиток 

вітчизняного бізнесу, ауд.144, корп.6 

С
ер

ед
а

 8.20-9.40 

Концепція стратегічного менеджменту та її використання у 
діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств (Лекція) 

ауд.144, корп.6 (проф. Чикуркова А.Д.) 

9.50-11.10 

Сучасні концепції і моделі управління інноваційною 
діяльністю підприємств (Лекція) ауд.144, корп.6 (доцент 

Покотильська Н.В.) 

12.00-13.20 
Сучасні концепції і моделі управління інноваційною діяльністю 

підприємств,  ауд.144, корп.6 

Ч
ет

в
е
р

 

9.50-11.10 

Концептуальні засади організації та реалізації обраного 
наукового дослідження (Лекція)   ауд.12, гол.к.  (проф. 

Бялковська О.А.) 

12.00-13.20 
Сучасні концепції менеджменту персоналу на підприємствах,  

каф. корп.6 

13.30-14.50 

Сучасна парадигма менеджменту та її вплив на розвиток 

вітчизняного бізнесу, ауд.144, корп.6 

П
'я

т
н

и
ц

я
 8.20-9.40 Інноваційні технології в логістиці,  каф. корп.6 

9.50-11.10 
Концептуальні засади організації та реалізації обраного наукового 

дослідження   ауд.12, гол.к. 

12.00-13.20 
Концепція стратегічного менеджменту та її використання у 

діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств, ауд.144, корп.6 



ЗАКЛАД ВИЩОЇ  ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ 

                   Проректорка  

                                                          з навчальної, науково- інноваційної 
                                          та міжнародної діяльності   

                                                                                                            
                                                                 _______________  Оксана БЯЛКОВСЬКА 

                                                                «_______»  _______________ 2022 р.                                                                                                                     

                РОЗКЛАД                                                                                                    

навчальних занять для здобувачів вищої освіти третього  

(освітньо-наукового) рівня доктор філософії 2 року навчання  

1 семестр 2022-2023 н. р. спеціальності  201 Агрономія  

(з 03.10.22 по 18.11.22) 
 

Завідувачка  аспірантури, докторантури                                 Наталія ФЕДОРЧУК 

Дні Години Назва дисциплін 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

13.30-14.50 
Глобальні і світові тенденції розвитку виробництва зерна 

(Лекція) ауд.82, гол.корп. (проф. Хоміна В.Я.) 

15.00-16.20 
Світові тенденції розвитку органічного землеробства 

(Лекція) ауд. 71, гол. корп. (проф. Бахмат М.І.) 

16.30-17.50 
Сучасні системи удобрення (Лекція) ауд. 71, гол. корп. 

(доцент Вахняк В.С.) 

В
ів

т
о

р
о

к
 15.00-16.20 

Сучасні підходи вивчення продуційних процесів у 
рослинництві (Лекція) ауд.82, гол.корп. (проф. Гораш О.С.) 

16.30-17.50 
Агроекологічні аспекти вирощування 

сівльськогосподарських культур  (Лекція) ауд. 51, гол.корп. 
(проф. Бахмат О.М.) 

С
ер

ед
а

 

12.00-13.20 
Глобальні і світові тенденції розвитку виробництва зерна , 

ауд.82, гол.корп. 

13.30-14.50 
Сучасні підходи вивчення продуційних процесів у 

рослинництві,  ауд.82, гол.корп. 

15.00-16.20 
Концептуальні засади організації та реалізації обраного 

наукового дослідження (Лекція)  ауд.82, гол.к.               
(доцент Хмеляншичин Ю.В.) 

16.30-17.50 Сучасні системи удобрення , ауд. 71, гол. корп. 

Ч
ет

в
е
р

 

12.00-13.20 
Світові тенденції розвитку органічного землеробства  ауд. 71, 

гол. корп. 

13.30-14.50 

Концептуальні засади організації та реалізації обраного 
наукового дослідження (Лекція)  ауд.82, гол.к.              

(доцент Хмеляншичин Ю.В.) 

Концептуальні засади організації та реалізації обраного 
наукового дослідження ауд.82, гол.к. 

15.00-16.20 
Агроекологічні аспекти вирощування сівльськогосподарських 

культур  ауд. 51, гол.корп. 

П
'я

т
н

и
ц

я
 

9.50-11.10 

Сучасні підходи вивчення продуційних процесів у 
рослинництві (Лекція) ауд.82, гол.корп. (проф.Гораш О.С.) 

Сучасні підходи вивчення продуційних процесів у 
рослинництві  ауд.82, гол.корп. 

12.00-13.20 Концептуальні засади організації та реалізації обраного 
наукового дослідження ауд.88, гол.к. 



 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ  ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ 

                   Проректорка  
                                                          з навчальної, науково- інноваційної 

                                          та міжнародної діяльності   
                                                                                                            

                                                                        _______________  Оксана БЯЛКОВСЬКА 

                                                                «_______»  _______________ 2022 р. 

                                                                                                                  

РОЗКЛАД  

 навчальних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) 

рівня доктор філософії 2 року навчання  

1 семестр 2022-2023 н. р. спеціальності    

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва  

(з 03.10.22 по 18.11.22) 

Завідувачка  аспірантури, докторантури                              Наталія ФЕДОРЧУК 

Дні Години Назва дисциплін 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

13.30-14.50 
Концептуальні засади організації та реалізації обраного 

наукового дослідження (Лекція)  ауд.62 в/к                          
(доцент Пустова Н.В.) 

15.00-16.20 
Сучасні методики визначення хімічного складу кормів (Лекція)  

ауд.62 в/к  (доцент Євстафієва Ю.М.) 

В
ів

т
о

р
о

к
 

15.00-16.20 
Сучасні тенденції розвитку технологій у тваринництві (Лекція) 

ауд. 55 в/к (доцент Шуплик В.В.) 

16.30-17.50 
Сучасні методики визначення хімічного складу кормів,             

ауд.56 в/к 

С
ер

ед
а

 8.20-9.40 

Концептуальні засади організації та реалізації обраного 
наукового дослідження (Лекція)  ауд.55 в/к 

(доцент Пустова Н.В.) 
Концептуальні засади організації та реалізації обраного наукового 

дослідження,  ауд.55 в/ к 

9.50-11.10 
Сучасні селекційно-генетичні технології у тваринництві 

(Лекція)   ауд. 55 в/к (доцент Шуплик В.В.) 

12.00-13.20 

Сучасні методоки розробки і використання ефективних 
технологій переробки продукції (Лекція) ауд. 17 Н.пл.          

(проф. Приліпко Т.М.) 

13.30-14.50 
Сучасні методоки розробки і використання ефективних технологій 

переробки продукції,  ауд. 17 Н.пл. 

Ч
ет

в
е
р

 12.00-13.20 
Сучасні селекційно-генетичні технології у тваринництві,             

ауд. 54 в/к 

13.30-14.50 
Сучасні тенденції розвитку технологій у тваринництві,                    

ауд. 54 в/к 

15.00-16.20 Живлення тварин (Лекція) ауд.55 в/к (доцент Євстафієва Ю.М.) 

П
'я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 

Сучасні методики визначення хімічного складу кормів (Лекція)  
ауд.55 в/к  (доцент Євстафієва Ю.М.) 

Сучасні методики визначення хімічного складу кормів,     ауд.55 в/к 

9.50-11.10 
Концептуальні засади організації та реалізації обраного наукового 

дослідження,  ауд.55 в/ к 

12.00-13.20 Живлення тварин, ауд.55 в/к 



 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ  ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ 

                   Проректорка  
                                                          з навчальної, науково- інноваційної 

                                          та міжнародної діяльності   
                                                                                                            

                                                                        _______________  Оксана БЯЛКОВСЬКА 

                                                                «_______»  _______________ 2022 р. 

                                                                                                                   

РОЗКЛАД  

 навчальних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) 

рівня доктор філософії 2 року навчання  

1 семестр 2022-2023 н. р. спеціальності  211 Ветеринарна медицина 

 (з 03.10.22 по 18.11.22) 

 

Завідувачка  аспірантури, докторантури                               Наталія ФЕДОРЧУК 

Дні Години Назва дисциплін 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

13.30-14.50 
Фізіологія та патологія молочної залози тварин (Лекція) 

ауд.18а в/к (доцент Боднар О.О.) 

15.00-16.20 
Біотехнологія репродукції тварин (Лекція),  ауд.18а в/к 

(доцент Захарова Т.В.) 

16.30-17.50 
Внутрішня медицина (Лекція),  ауд.18а в/к                        

(доцент Горюк Ю.В.) 

В
ів

т
о

р
о

к
 

9.50-11.10 
Імунологія репродукції тварин (Лекція) ауд.16 в/к  

(доцент Горюк Ю.В.) 

Імунологія репродукції тварин,  ауд.16 в/к 

12.00-13.20 Біотехнологія репродукції тварин,  ауд.18а в/к 

13.30-14.50 
Концептуальні засади організації та реалізації обраного 

наукового дослідження (Лекція)  ауд.18а  в/к   
(доцент Боднар О.О.) 

15.00-16.20 
Концептуальні засади організації та реалізації обраного наукового 

дослідження,  ауд.18а  в/к 

С
ер

ед
а

 

15.00-16.20 
Імунологія репродукції тварин (Лекція) ауд.16 в/к 

 (доцент Горюк Ю.В.) 

16.30-17.50 Імунологія репродукції тварин,  ауд.16 в/к 

Ч
ет

в
е
р

 

15.00-16.20 
Внутрішня медицина,  ауд.27 в/к 

 

16.30-17.50 
Фізіологія та патологія молочної залози тварин,  ауд.27 в/к 

 

П
'я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 
Клінічна ветеринарна ендокринологія (Лекція) ауд. 27 в/к 

(доцент Горюк Ю.В.) 

9.50-11.10 Клінічна ветеринарна ендокринологія, ауд. 27 в/к 

12.00-13.20 

Концептуальні засади організації та реалізації обраного 
наукового дослідження (Лекція)  ауд.18а  в/к                        

(доцент Боднар О.О.) 
Концептуальні засади організації та реалізації обраного наукового 

дослідження,  ауд.18а  в/к 
 



ЗАКЛАД ВИЩОЇ  ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

                                                                                                                      

РОЗКЛАД  

 навчальних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) 

рівня доктор філософії 2 року навчання  

1 семестр 2022-2023 н. р. спеціальності  211 Ветеринарна медицина 

( зміни з 10 жовтня 2022 року) 

 

 

Завідувачка  аспірантури, докторантури                                       Наталія ФЕДОРЧУК 

 

 

Дні Години Назва дисциплін 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 13.30-14.50 

Фізіологія та патологія молочної залози тварин (Лекція) 
ауд.18а, в/к (доцент Боднар О.О.) 

15.00-16.20 
Біотехнологія репродукції тварин (Лекція),  ауд.18а, в/к 

(доцент Захарова Т.В.) 

  

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.20-9.40 
Клінічна ветеринарна ендокринологія (Лекція) ауд. 27, в/к 

(доцент Горюк В.В.) 

9.50-11.10 
Імунологія репродукції тварин (Лекція) ауд.16 в/к  (доцент 

Горюк Ю.В.) 

Імунологія репродукції тварин,  ауд.16, в/к 

12.00-13.20 Біотехнологія репродукції тварин,  ауд.18а, в/к  

  

С
ер

ед
а

 

13.30-14.50 
Внутрішня медицина (Лекція),  ауд.27, в/к (доцент Горюк В.В.) 

 

15.00-16.20 
Імунологія репродукції тварин (Лекція) ауд.16 в/к             

(доцент Горюк Ю.В.) 

16.30-17.50 Імунологія репродукції тварин,  ауд.16 в/к 

Ч
ет

в
е
р

 

13.30-14.50 Клінічна ветеринарна ендокринологія, ауд. 27 в/к 

15.00-16.20 

Концептуальні засади організації та реалізації обраного 
наукового дослідження (Лекція)  ауд.18а  в/к                        

(доцент Горюк Ю.В.) 
Концептуальні засади організації та реалізації обраного наукового 
дослідження,  ауд.18а  в/к    
 

16.30-17.50 
Фізіологія та патологія молочної залози тварин,  ауд.27 в/к 
 

П
'я
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н

и
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8.20-9.40 
Концептуальні засади організації та реалізації обраного 

наукового дослідження (Лекція)  ауд.18а  в/к                        
(доцент Горюк Ю.В.) 

9.50-11.10 
Концептуальні засади організації та реалізації обраного 

наукового дослідження (Лекція)  ауд.18а  в/к                        
(доцент Горюк Ю.В.) 

12.00-13.20 
Внутрішня медицина,  ауд.27 в/к 
 


