
                                                                                                                                         Затверджую 

                                                                                                                                      Проректорка з навчальної, науково- 

                                                                                                                                             інноваційної та міжнародної діяльності   

 

                                                                                                                                                  ______________ Оксана БЯЛКОВСЬКА  

                                                                                                                                      « ______» _____________ 2022 р.  

ГРАФІК 

  консультації і здачі іспиту здобувачами вищої освіти ступінь доктор філософії  

 другого року навчання за  1 семестр 2022-2023 навчального року 

Початок сесії – 21 листопада 2022 року 

                                                                                                                                                     Кінець сесії – 25 листопада 2022 року 

Спеціальність: 051-Економіка 

Початок іспиту 9.00 

Дисципліни Консультація Іспит Аудиторія Екзаменатори 
Концептуальні засади організації 
та реалізації обраного наукового 
дослідження 

21.11.2022 р. 22.11.2022 р. 12 гол.корп. доцент ФЕДОРЧУК Н.В. 

Сучасна парадигма інноваційної 
економіки та її вплив на розвиток 
вітчизняного бізнесу 

24.11.2022 р. 25.11.2022 р. 143а к.6 професор ВОЛОЩУК К.Б. 

 

Заліки: 

Соціальна відповідальність в контексті сталого розвитку – 15.11.2022 р.-   професор ВОЛОЩУК К.Б. 

Економічна безпека в умовах глобалізації -16.11.2022 р.- професор КОРЖЕНІВСЬКА Н.Л. 

Планування, оцінка і прогнозування економічних процесів – 18.11.2022 р.- професор МІСЮК М.В. 

Розвиток цифрової економіки- 18.11.2022 р.- доцент ВОЛОЩУК Ю.О.                                                                                                         
  

Завідувачка аспірантури, докторантури                                                                                                       Наталія ФЕДОРЧУК    
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                                                                                                                                      Проректорка з навчальної, науково- 

                                                                                                                                              інноваційної та міжнародної діяльності   

 

                                                                                                                                                  ______________ Оксана БЯЛКОВСЬКА  

                                                                                                                                      « ______» _____________ 2022 р.  

ГРАФІК 

  консультації і здачі іспиту здобувачами вищої освіти ступінь доктор філософії  

 другого року навчання за  1 семестр 2022-2023 навчального року 

Початок сесії – 21 листопада 2022 року 

                                                                                                                                                     Кінець сесії – 25 листопада 2022 року 

Спеціальність: 073-Менеджмент 

Початок іспиту 9.00 

Дисципліни Консультація Іспит Аудиторія Екзаменатори 
Сучасна парадигма менеджменту  
та її вплив на розвиток 
вітчизняного бізнесу 

21.11.2022 р. 22.11.2022 р. 144 к.6 професор ЧИКУРКОВА А.Д. 

Концептуальні засади організації 
та реалізації обраного наукового 
дослідження 

24.11.2022 р. 25.11.2022 р. 12 гол.к. професор БЯЛКОВСЬКА О.А. 

Заліки: 

Сучасні концепції і моделі управління інноваційною діяльністю підприємств - 16.11.2022 р.- доцент ПОКОТИЛЬСЬКА Н.В. 

Сучасні концепції менеджменту персоналу на підприємствах – 17.11.2022 р. – доцент ДОБРОВОЛЬСЬКА Е.В. 

Інноваційні технології в логістиці – 18.11.2022 р. -  доцент КУЧЕР О.В. 

Концепція стратегічного менеджменту та її використання у діяльності вітчизняних  

та зарубіжних підприємств – 18.11.2022 р. - професор ЧИКУРКОВА А.Д. 

 

 

 Завідувачка аспірантури, докторантури                                                                                                       Наталія ФЕДОРЧУК    
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                                                                                                                                      Проректорка з навчальної, науково- 

                                                                                                                                              інноваційної та міжнародної діяльності   

 

                                                                                                                                                  ______________ Оксана БЯЛКОВСЬКА  
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ГРАФІК 

  консультації і здачі іспиту здобувачами вищої освіти ступінь доктор філософії  

 другого року навчання за  1 семестр 2022-2023 навчального року 

Початок сесії – 21 листопада 2022 року 

                                                                                                                                                     Кінець сесії – 25 листопада 2022 року 

Спеціальність: 201 - Агрономія 

Початок іспиту 9.00 

Дисципліни Консультація Іспит Аудиторія Екзаменатори 

Концептуальні засади організації 
та реалізації обраного наукового 
дослідження 

21.11.2022 р. 22.11.2022 р. 82 гол.корп. 

 

доцент ХМЕЛЯНЧИШИН Ю.В. 

 

Сучасні підходи вивчення 
продуційних процесів у 
рослинництві 

24.11.2022 р. 25.11.2022 р. 82 гол.корп. професор ГОРАШ О.С. 

Заліки: 

Світові інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур – 16.11.2022 р.- професор ХОМІНА В.Я. 

Сучасні системи удобрення – 16.11.2022 р.- доцент ВАХНЯК В.С. 

Світові тенденції розвитку органічного землеробства – 17.11.2022 р.- професор БАХМАТ М.І. 

Агроекологічні аспекти вирощування сільськогосподарських культур – 17.11.2022 р. – БАХМАТ О.М. 

  

Завідувачка аспірантури, докторантури                                                                                                       Наталія ФЕДОРЧУК 



                                                                                                                                                    Затверджую 

                                                                                                                                      Проректорка з навчальної, науково- 

                                                                                                                                              інноваційної та міжнародної діяльності   

 

                                                                                                                                                  ______________ Оксана БЯЛКОВСЬКА  

                                                                                                                                      « ______» _____________ 2022 р.  

ГРАФІК 

  консультації і здачі іспиту здобувачами вищої освіти ступінь доктор філософії  

 другого року навчання за  1 семестр 2022-2023 навчального року 

Початок сесії – 21 листопада 2022 року 

                                                                                                                                                     Кінець сесії – 25 листопада 2022 року 

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

Початок іспиту 9.00 

Дисципліни Консультація Іспит Аудиторія Екзаменатори 
Концептуальні засади організації 
та реалізації обраного наукового 
дослідження 

21.11.2022 р. 22.11.2022 р. 55 в/к 
доцент ПУСТОВА Н.В. 

 

Сучасні методики визначення 
хімічного складу кормів  24.11.2022 р. 25.11.2022 р. 55 в/к доцент ЄВСТАФІЄВА Ю.М. 

Заліки: 

Сучасні селекційно-генетичні технології у тваринництві – 16.11.2022 р. – доцент ШУПЛИК В.В. 

Сучасні методики розробки і використання ефективних 

 технологій переробки продукції – 16.11.2022 р. – професор ПРИЛІПКО Т.М. 

Сучасні тенденції розвитку технологій у тваринництві – 17.11.2022 р.- доцент ШУПЛИК В.В. 

Живлення тварин – 18.11.2022 р. – доцент Євстафієва Ю.М. 

 
  

Завідувачка аспірантури, докторантури                                                                                                       Наталія ФЕДОРЧУК 



                                                                                                                                                                       Затверджую 

                                                                                                                                      Проректорка з навчальної, науково- 

                                                                                                                                              інноваційної та міжнародної діяльності   

 

                                                                                                                                                  ______________ Оксана БЯЛКОВСЬКА  

                                                                                                                                      « ______» _____________ 2022 р.  

ГРАФІК 

  консультації і здачі іспиту здобувачами вищої освіти ступінь доктор філософії  

другого року навчання за  1 семестр 2022-2023 навчального року 

Початок сесії – 21 листопада 2022 року 

                                                                                                                                                     Кінець сесії – 25 листопада 2022 року 

Спеціальність: 211 – Ветеринарна медицина 

Початок іспиту 9.00 

Дисципліни Консультація Іспит Аудиторія Екзаменатори 
Концептуальні засади організації 
та реалізації обраного наукового 
дослідження 

21.11.2022 р. 22.11.2022 р. 27 в/к доцент ГОРЮК Ю.В. 

Імунологія репродукції тварин 24.11.2022 р. 25.11.2022 р. 27 в/к доцент ГОРЮК Ю.В. 

 

Заліки: 

Біотехнологія репродукції тварин- 15.11.2022 р.- доцент ЗАХАРОВА Т.В. 

Внутрішня медицина – 16.11.2022 р. – доцент ГОРЮК В.В. 

Фізіологія та патологія молочної залози тварин -17.11.2022 р. – доцент БОДНАР О.О. 

Клінічна ветеринарна ендокринологія – 18.11.2022 р. – доцент ГОРЮК В.В. 

 
  

Завідувачка аспірантури, докторантури                                                                                                       Наталія ФЕДОРЧУК 



 


