
Менеджмент 
туристичної 

індустрії

Міжнародн
ий туризм

Готельно-
ресторанний 

сервіс і 
туроперейтинг

Менеджмент 
туристичної 

індустрії

Гідрометео
рологія

Регіональний розвиток і 
просторове планування

Менеджмент 
туристичної 

індустрії
Гідрологія Туризмо знавство

104 108а 108б 110 112 204 207 401 409 402 403 405 410 411 412 418 513 515 512 514 517 520

  анг. к.4 а.55 (ас. Боцвінок 
Л.М.)

http://meet.google.com/ssf-nosw-kgd а

к. 4 а. 24       анг. к.4 а.52  (ас. 
Плегуца А. А.)

http://meet.google.com/tgo-xdrv-mjx к.4 а.8
http://meet.google.com/hhk-rptp-pkm  анг. к.4 а.9 http://meet.google.com/tgo-xdrv-mjx https://meet.google.com/fjx-iioj-nsp

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

к. 4 а. 7 к.4 а.8 https://meet.google.com/bpe-
xqfe-ufw

https://meet.google.com/bpe-
xqfe-ufw

http://meet.google.com/hhk-rptp-pkm https://meet.google.com/fjx-iioj-nsp

к. 4 а. 7 к. 4 а.17 к.4 а.8 каф.г.Укр.
https://meet.google.com/ery-dipn-mxg?hs=224 https://meet.google.com/hcn-drpg-bdo?hs=224 https://meet.google.com/fjx-iioj-nsp https://meet.google.com/xuq-hhco-cci

к.6 а.13 http://meet.google.com/dhb-
ncwt-ucg

Транскордонне регіональне співробітництво в 
туристичній галузі

к. 4 а. 55 д.г.н. Бучко Ж.І.

https://meet.google.com/efr-vzdn-fam https://meet.google.com/tpf-oevv-krt?hs=122&authuser=0

Сучас. концепції регіон. розвитку та рац. 
природоркорист.

проф. Джаман В.О.

https://meet.google.com/efr-vzdn-fam

Сусп.-геогр. районологія та осн. регіон. політики

проф. Джаман В.О.  к.1 а.61
https://meet.google.com/efr-vzdn-fam https://meet.google.com/idm-voxm-eok

к.4 а.55
https://meet.google.com/efr-vzdn-fam

к.4 а.34

к. 4 а. 54 http://meet.google.com/r
br-uuem-frq

к. 4 а. 53 к.4 а.24
https://meet.google.com/ymi-ujij-xvi http://meet.google.com/bve-aetg-itq

к.4 а.53

к. 4 а. 17
https://meet.google.com/yqa-czxy-kzw

Основи сервісу

доц. Круль Г.Я.

https://meet.google.com/wdc-rpvs-qzk к.4 а.6
Оптимізаційні методи та 

моделі

к.4 а. 54 доц. Ярошенко О.І. http://meet.google.com/mjz-gtgg-tdd

http://meet.google.com/xun-eexs-nxt https://meet.google.com/jyc-qzdq-pwg к. 4 а.6 https://meet.google.com/mha-
cpda-wai ІІ тиж. -к.4 а.7

Стратегія розвитку національного та 
регіонального туризму

доц. Ячнюк М.О.

к.4 а.17 http://meet.google.com/wob-
deqv-grw http://meet.google.com/kdb-hiod-pop

Менеджмент туристично-рекреаційного 
водокористування

к.14 а. доц. Цепенда М.В.

http://meet.google.com/cep-chuu-epm к.4 а.17 http://meet.google.com/qox-
geou-jdz к. 4 а.24 https://meet.google.com/mha-

cpda-wai http://meet.google.com/mjz-gtgg-tdd

к. 4 а. 9 к.4 а.6
http://meet.google.com/kdb-hiod-pop https://meet.google.com/ygf-cbxo-xke

к. 4 а. 24 https://meet.google.com/rzt-
iouz-hze?pli=1&authuser=3

к.4 а.6
https://meet.google.com/wyk-vtzy-xvn 1- 6Фотограмметрія та 

дист.зондув.Землі

доц. Дарчук 
К.В.

https://meet.google.com/
onf-ydxk-ckd

Фотограмметрія та 
дист.зондув.Землі

к.4 а.26 к. 4 а.54 к.4 а.9 доц. Дарчук 
К.В.

https://meet.google.com/
dms-fyjk-npo https://meet.google.com/gnf-wsfn-ufp https://meet.google.com/dcy-kwih-

zos?pli=1&authuser=3
https://meet.google.com/

onf-ydxk-ckd

к. 4 а. 34 https://meet.google.com/
ghg-iqac-ubo

І тиж. - к. 4 а. 33 к.4 а.9 к.4 а.44

к. 4 а. 52 https://meet.google.com/
jjf-ibso-gjr http://meet.google.com/dns-oqgv-edh https://meet.google.com/fjx-iioj-nsp https://meet.google.com/

upo-ysmq-mak

Гідрологія підземних вод

доц. Пасічник М.Д.

к. 4 а.34 https://meet.google.com/
wzm-ueov-eut

https://meet.google.com/dcy-kwih-
zos?pli=1&authuser=3 к.4 а. 44

https://meet.googl
e.com/pxp-tynz-

axa

к.4 а.17 к. 4 а. 6 к. 4 а. 7 к. 4 а. 33

https://meet.google.com/yqa-czxy-kzw http://meet.google.com/afj-nkgx-tbq https://meet.google.com/wdc-rpvs-qzk http://meet.google.com/dns-oqgv-edh  к. 4 а. 9 https://meet.google.com/ugw-
nvvv-bfz?authuser=0 к.4 а. 44

https://meet.googl
e.com/pxp-tynz-

axa

Психологія ділового 
спілкування (за вибором)

д.п.н. Гуляс І. А.

http://meet.google.com/afj-nkgx-tbq к.4 а.54 к. 3 а. 17 https://meet.google.com/kpb-
xhms-fmn

І тиж.-к. 4 а.8 к. 4 а.6 к. 4 а.55 к. 4 а. 17  к.4 а.7
https://meet.google.com/gnf-wsfn-ufp https://meet.google.com/aev-ykgn-yek к.4 а.54 https://meet.google.com/efr-vzdn-fam https://meet.google.com/tpf-oevv-krt?hs=122&authuser=0 https://meet.google.com/agg-bjny-mxt

к. 4 а.55  к.4 а.7
https://meet.google.com/gbb-qjcj-yik http://meet.google.com/ymj-asmc-rxf

 к. 4 а.34 к.4 а.24 https://meet.google.com/ghg-
iqac-ubo

к. 4 а.55  к.4 а.7
 к. 4 а.34 https://meet.google.com/huu-

ydoy-zms https://meet.google.com/rge-gxfe-vnf http://meet.google.com/zui-ysyf-gxc

к.4 а.8 к.4 а.34 к.4 а.44 к. 4 а. 6  к.4 а.24
https://meet.google.com/

nrn-obbc-vat https://meet.google.com/hrr-jsvn-zvf
https://meet.google.com/

cer-kijc-
cnm?pli=1&authuser=1

https://meet.google.com/ymi-ujij-xvi к.4 а.54 https://meet.google.com/
nnc-rccd-see https://meet.google.com/vjr-gxgm-xby к. 4 а. 52 https://meet.google.com/xah-

hxri-ovg?authuser=0&hs=122

Основи 
геоінформатики

доц. Заблотовська 
Н.В.

https://meet.google.com/
dms-fyjk-npo

102 к.4 а.53 https://meet.google.com/ing-uxhw-wya

Основи 
геоінформатики

доц. Заблотовська 
Н.В. к. 4 а. 33 к.4 а.44  к.4 а.7 к.8 а.315

https://meet.google.com/
dms-fyjk-npo

102 https://meet.google.com/hrr-jsvn-zvf
https://meet.google.com/

cer-kijc-
cnm?pli=1&authuser=1

к. 4 а. 53 https://meet.google.com/uhz-euji-iwq https://meet.google.com/vjr-gxgm-xby http://meet.google.com/iin-azrj-upo к.4 а.24 http://meet.google.com/hyy-
tkgb-uzx

Основи комп'ютерних 
технологій

ас. Гімчинська С. Ю.

http://meet.google.com/zyd-vpry-ixt

к.4 а.8
https://meet.google.com/

nrn-obbc-vat 

к. 1 а. 61 https://meet.google.com/gss-
soup-aww?authuser=2 к. 4 а. 54 http://meet.google.com/cud-

oxdo-iqz

к. 4 а. 54 http://meet.google.com/cud-
oxdo-iqz к. 1 а. 61 https://meet.google.com/gss-

soup-aww?authuser=2

к. 4 а. 24

к.4 а.26 к. 4 а.6
https://meet.google.com/

dms-fyjk-npo
https://us04web.zoom.us/j/9379882497?pwd=Yzg

3ZUU0aHNTMDVQWkFjZjBoKy9SZz09

Організація екскурсійної 
діяльності

к.г.н. Паламарюк М.Ю.

https://meet.google.com/ery-dipn-mxg?hs=224

к. 4 а. 7 к. 4 а.24
https://meet.google.com/ing-uxhw-wya к.4 а.55 https://meet.google.com/

vjr-gxgm-xby
https://us04web.zoom.us/j/9379882497?pwd=Yzg

3ZUU0aHNTMDVQWkFjZjBoKy9SZz09 к.4 а. 8а https://meet.google.com/jqg-
jopv-spz

к. 4 а.7 к. 14 а. 45 к.4 а.44

https://meet.google.com/ery-dipn-mxg?hs=224 https://meet.google.com/fyd-rgdf-whe https://meet.google.com/
upo-ysmq-mak

Інформаційні системи, комунікації і 
технології

доц. Данілова О.М.

https://meet.google.com/yoa-ocjv-yod

к.4 а.54 к.4 а.55
к. 4 а.34 https://meet.google.com/

wyf-pzqe-cua https://meet.google.com/ing-uxhw-wya https://meet.google.com/huu-ydoy-zms

Моделювання та прогнозування розвитку регіонів 
України та ГІС

доц. Заблотовська Н.В.

https://meet.google.com/gbb-qjcj-yik

к. 4 а. 26

https://meet.google.com/yoa-ocjv-yod

ас. Бортник С. Б.- анг. к.6 а.40 http://meet.google.com/fzy-wrtw-gbb

         анг. к.4 а.24   

https://meet.google.com/vjr-gxgm-xbyк. 4 а 53

к.4 а.17
https://meet.google.com/oqz-yewv-brc

к.4 а.17
https://meet.google.com/oqz-yewv-brc

к.4 а.44

https://meet.google.com/pax-oiwo-ceo?pli=1&authuser=1

к.4 а.9

доц. Дутчак С.В.

к.4 а. 8

Географія туризму

к.4 а.34
https://meet.google.com/ynj-oafm-kpw

нім. к.6 а.16 

доц. Аніпко Н.П.

https://meet.google.com/duo-evuq-uwv

Управління інноваціями

https://meet.google.com/odg-ugdq-dxb

Теорія і методологія географічної науки

Гідрологія гірських областей

Основи менеджменту

доц. Цепенда М.

доц. Наконечний К.П.

Водні ресурси, їх охорона і правові 
аспекти використання

доц. Сівак В.К.

Облік і аудит в 
туристичній 
діяльності

Основи динаміки 
атмосфери і гідросфери

доц. Наконечний 
К.П.

https://meet.google.com/tmn-oyzw-zar

к.4 а.33

https://meet.google.com/svp-ejhq-tpo

к. 4 а.44

 к. 4 а.44
https://meet.google.com/svp-ejhq-tpo

к.4 а.54
https://meet.google.com/nnc-rccd-see

к.4 а. 17
https://meet.google.com/nnc-rccd-see

к.4 а.17

к.4 а.17
https://us04web.zoom.us/j/9379882497?pwd=Yzg3ZUU0aHNTM

DVQWkFjZjBoKy9SZz09

https://us04web.zoom.us/j/9379882497?pwd=Yzg3ZUU0aHNTM
DVQWkFjZjBoKy9SZz09

к. 4 а. 34
https://us04web.zoom.us/j/9379882497?pwd=Yzg3ZUU0aHNTM

DVQWkFjZjBoKy9SZz09

к. 4 а. 34
https://us04web.zoom.us/j/9379882497?pwd=Yzg3ZUU0aHNTM

DVQWkFjZjBoKy9SZz09

Ділова іноземна мова

 анг. к.6 а. 14  (ас. Плегуца А. А.)

Методика проведення 
практичних робіт 

геолого - 

Організація територій житлової 
забудови

проф. Джаман В.О.

доц. Дутчак С.В.

доц. Круль Г.Я.

Теорія і методологія 
географічної науки

Маркетинг туризму

проф. Ющенко Ю.С.

к.6  а.14
https://us04web.zoom.us/j/9379882497?pwd=Yzg3ZUU

0aHNTMDVQWkFjZjBoKy9SZz09

к.6  а.14

http://meet.google.com/qop-ghwe-rkm

 ас. Плегуца А. А. -  анг. к.4 а.34        

анг.к.4 а.17 

http://meet.google.com/new-cysv-ceu

Інформаційні системи і 
технології в туризмі

к.г.н. Брик С.Д.

к.4 а.53 https://meet.google.com/dcm-
idpa-txz

https://meet.google.com/agg-bjny-mxt

к.4 а.6

https://meet.google.com/ury-wapg-tgi

     фр. к.4 а.9

Фріланс у туристичному бізнесі  (за 
вибором)

к.г.н. Брик С.Д.

к. 4 а. 53
https://meet.google.com/pks-thod-mgm

к. 1 а.61
https://meet.google.com/fuv-fnot-kkw?authuser=2

Фізична та економічна географія світу 
(за вибором)

доц. Заячук О.Г.

к. 1 а. 61
https://meet.google.com/tws-yise-wor?hs=122&authuser=0

к.г.н. Брик С.Д.

Організація територій житлової 
забудови

к. 1 а. 61

доц. Круль Г.Я.

https://meet.google.com/kvh-byib-kps?authuser=0

http://meet.google.com/ueg-wdzb-udq

доц. Проскурняк М.М. к.г.н. Ходан Г.Д.

https://meet.google.com/wjf-bfid-qqg

к. 4 а. 52
https://meet.google.com/vjr-gxgm-xby

к.4 а.52
https://meet.google.com/vjr-gxgm-xby

https://meet.google.com/wmd-tpnc-ehi

https://meet.google.com/rmo-gnyj-roqк.4 а.6

https://meet.google.com/vzo-nmtm-hua

https://meet.google.com/vzo-
nmtm-hua

доц. Підгірна В.Н.

доц. Сівак В.К.

Комунікаційний 
менеджмент

ас. Штефанюк М. В.

Водні ресурси, їх охорона і правові 
аспекти використання

http://meet.google.com/wtt-iaiy-beqк. 3 а.17

к. 3 а.13
http://meet.google.com/sti-bwkw-fdo

к.3 а.17
http://meet.google.com/sti-bwkw-fdohttps://meet.google.com/jqg-jopv-spz

к.4 а. 8

к.г.н. Костенюк Л.В.

https://meet.google.com/zzi-wtcv-pue

к.1 а.61

доц. Паланичко О.В.

к.4 а. 54

доц. Наконечний К.П.

Планування туристичної 
діяльності підприємств

доц. Наконечний К.П.

проф. Кілінська К.Й.

д.г.н. Бучко Ж.І.

к. 4 а. 24

доц. Заблотовська Н.В.

Радіоелектроніка)

https://meet.google.com/ynj-oafm-kpw

https://meet.google.com/ynj-oafm-kpw

https://meet.google.com/uky-
vwyh-gnz

https://meet.google.com/ugw-nvvv-bfz?authuser=0https://meet.google.com/juo-nokr-uex?hs=224

Інженерна геодезія

д.г.н. Бучко Ж.І.

проф. Кілінська К.Й.

проф. Кілінська К.Й.

Політична географія та основи 
геополітики України

Психологія ділового 
спілкування (за 

вибором)

доц. Скутар Т.Д.

д.г.н. Костащук І.І.

 к. 4 а. 9

https://meet.google.com/ies-xcvj-pzj?authuser=0

к.4 а.7

к.4 а.7
https://meet.google.com/ies-xcvj-pzj?authuser=0

Небезпечні гідрологічні 
явища

к.4 а.6 https://meet.google.com/rmo-gnyj-roq

Логістика

Підприємництво та фінансова 
грамотність

Організація територій житлової 
забудови

Логістика

https://meet.google.com/vjr-gxgm-xby

https://meet.google.com/agg-bjny-mxt

к. 4 а. 53
https://meet.google.com/vjr-gxgm-xby

к. 4 а.53 https://meet.google.com/oee-ujfg-cjv

Реклама в туризмі  (за вибором) 
д.г.н. Король О.Д.

к. 4 а.53 https://meet.google.com/oee-ujfg-cjv

https://meet.google.com/duo-evuq-uwv

Управління інноваціями

доц. Цепенда М.

https://meet.google.com/wht-pipk-tyr?hs=224

к.4 а.53

к. 4 а. 53
http://meet.google.com/zrs-weoe-kgj

к.4 а.44

https://meet.google.com/pax-oiwo-ceo?pli=1&authuser=1

к. 4 а.9
https://meet.google.com/duo-evuq-uwv

к. 4 а.9

к. 4 а. 34
https://us04web.zoom.us/j/9379882497?pwd=Yzg3ZUU0aHNTM

DVQWkFjZjBoKy9SZz09

Інформаційні технології в 
менеджменті землеустрою

Web - картографування

доц. Іванунік В.О

к. 4 а. 52

 доц. Іванунік В.О.

доц. Андрусяк Н.С.

Діяльність туристичних самодіяльних організацій

Туристичний практикум (за вибором) 

доц. Андрусяк Н.С., доц. Явкін В.Г.

Готельно-ресторанний практикум (за вибором)

Землевпорядне проектування 
(лек)

 анг. к.6 а.40 
http://meet.google.com/fzy-wrtw-gbb

к. 4 а 53 https://meet.google.com/vjr-gxgm-xby

к.4 а.26
http://meet.google.com/mqy-krya-prv

Реклама в туризмі  (за вибором) 
д.г.н. Король О.Д.

доц. Дутчак С.В.

Спецкурс з проблем викладання 
географії в школі

Етногеополітика УкраїниТуризм у Карпато - Подільському регіоні України

Спецкурс з проблем 
викладання географії в школі

Професійна іноземна мова

Техніка і технологія 
природоохоронної галузі

к.1 а. 61

ас. Проданюк Д. М. 

к. 4 а.9

к. 4 а. 33

http://meet.google.com/ueg-wdzb-udq

к.г.н. Добинда І.П.

к.г.н. Паламарюк М.Ю.

Регіональний 
розвиток і 
просторове 
планування

202

ГІС у викладанні 
географії

к.г.н. Поп'юк Я.А.

Біогеографія

проф. Рідуш Б.Т.

Методика соціально- виховної 
роботи в сучасній школі

Основи моніторингу

Готельно-
ресторанний сервіс і 

туроперейтинг

Оптимізаційні 
методи та моделі

Рецептивний 
туроперейтинг

доц. Іванунік В.О.

проф. Кілінська К.Й. к.г.н. Брик С.Д.

доц. Проскурняк М.М.

Рецептивний 
туроперейтинг

Антропогенні аспекти туристики 
і рекреації (за вибором)

проф. Кілінська К.Й.

ас. Гімчинська С. 
Ю.

https://meet.google.com/gqj-
ohhc-vqoк. 4 а.52

Філософія

проф. Смага І.С.

Стратегічне планування

доц. Воробець Г.І.

к.8 а.326

Планування, дизайн і 
устаткування готельно - 
ресторанних закладів

212а

к.г.н. Костенюк Л.В.

доц. Пасічник М.Д., доц. 
Паланичко О.В.

доц. Пасічник М.Д.

доц. Іванунік В.О.

к.19 а.101

Методика викладання 
географії

Державний земельний 
кадастр (лек)

https://meet.google.com/pxp-tynz-axaк.4 а. 33

к.4 а.17
https://meet.google.com/oqz-yewv-brc

к.4 а.17
https://meet.google.com/oqz-yewv-brc

доц. Антохова І.М., доц Грешко Р.І.

Антропогенні аспекти 
туристики і рекреації (за 

вибором)

доц. Балінченко С.П.

к.4 а.24
https://meet.google.com/vjr-gxgm-xby

к.4 а. 17

к.г.н. Паламарюк 
М.Ю.

https://meet.google.com/isy-cnre-hhn

к.4 а.24 http://meet.google.com/hyy-
tkgb-uzx

https://meet.google.com/hjj-wgnx-pah?hs=122&authuser=1

доц. Дутчак С.В.

Інформаційні системи і 
технології в готельно - 
ресторанному сервісі

к. 4 а. 6

к.г.н. Добинда І.П.

Практикум з гідрології

Прикладне 
ландшафтознавство

http://meet.google.com/ymj-asmc-rxf

П
 ' 

 я
  т

  н
  и

  ц
  я

Територіальне проектування 
та районне планування  (лек)

1-
й 

Інженерна геодезія з основами 
фотограметрії

доц. Білокриницький С.М. 

Теорія і методологія географічної науки

Діяльність туристичних 
самодіяльних організацій

к.г.н. Смик О.С.

Туристсько - рекреаційний 
потенціал території

Водні ресурси, їх охорона і правові 
аспекти використання

Технології продажів у міжнародному туризмі

доц. Вацеба В.Я.

Комунікаційний 
менеджмент

https://meet.google.com/gqj-ohhc-vqoк. 4 а. 24

к.г.н. Паламарюк М.Ю.

проф. Сухий П.О.

доц. Проскурняк М.М.

к.г.н. Костенюк Л.В.

Фінансово-економічна 
діяльність 

к.г.н. Смик О.С.

к.4 а. 17

д.г.н. Костащук І.І.

Руслознавство і динаміка 
руслових потоків

https://meet.google.com/iub-zxxc-xys

Правове регулювання 
туристичної діяльності

Водоресурсний 
менеджмент

Політична географія та основи геополітики 
України

к.г.н. Ходан Г.Д.

 доц. Іванунік В.О.

Готельно-ресторанний практикум (за вибором) 

Готельно-ресторанний практикум (за вибором)

доц. Скутар Т.Д.

к.г.н. Поп'юк Я.А.

Регіональна геоморфологія Водне господарство 
України

https://meet.google.com/nrn-obbc-vat 

https://meet.google.com/ity-qcmm-tqm?hs=122&authuser=0

проф. Сухий П.О.

Технол. рестор. справи та орг. послуг 
харчування

доц. Круль Г.Я.

https://meet.google.com/crg-kjzt-rmt?authuser=1

Гідрохімія водних 
об'єктів з основами 

гідроекології

фр. к.4 а.55 

Економічна і соціальна екологія

Основи менеджменту

доц. Заблотовська Н.В.

к. 4 а. 24
https://meet.google.com/urm-wmys-ozx?hs=122&authuser=0

https://meet.google.com/gqj-ohhc-vqo

 к.г.н. Добинда І.П.

доц. Вацеба В.Я.

 доц. Іванунік В.О.

к. 1 а. 61 http://meet.google.com/ymj-asmc-rxf

геомузей
https://meet.google.com/urm-wmys-ozx?hs=122&authuser=0

к. 1 а. 61

к. 4 а.53

Інформаційні технології 
в менеджменті 
землеустрою

https://us02web.zoom.us/j/4320899764?pwd=SENua2w0SlMvM
EpqQ1ovbWp6OG9UZz09

к.г.н. Джаман Я.В.

доц. Цепенда М.В.

к.г.н. Смик О.С.

Географія туризму

доц. Скутар Т.Д.

доц. Шевчук Ю.Ф.

доц. Цепенда М.В. доц. Шевчук Ю.Ф.

к.4 а.8

https://meet.google.com/nrn-obbc-vat 

к.4 а.8

нім.  к.4 а.7 https://meet.google.com/igb-gjtx-qhw 

к.4 а.34

Організація управління 
виробництвом

доц. Заблотовська Н.В.

Гідропрогнози

к.г.н. Настюк М.Г.
Курортна справа  (за вибором) 

https://meet.google.com/agg-bjny-mxt

к. 4 а. 6

к.4 а.26
http://meet.google.com/mqy-krya-prv

к. 4 а. 6

https://us02web.zoom.us/j/4320899764?pwd=SENua2w0SlMvM
EpqQ1ovbWp6OG9UZz09

к.4 а.8

к.4 а.8

Економічна і соціальна 
екологія

Географія АПК України 
(за вибором)

к.г.н. Джаман Я.В.

Державний земельний 
кадастр

http://meet.google.com/irj-tsmv-
anb http://meet.google.com/irj-tsmv-anb

к. 4 а. 34

к.г.н. Ходан Г.Д.

к. 4 а.6
https://meet.google.com/dju-ohte-aeq

к. 4 а.6
https://meet.google.com/dju-ohte-aeq

к. 4 а. 54
https://meet.google.com/dju-ohte-aeq

https://meet.google.com/uoj-kbxj-owgк.4 а.33

Професійна іноземна 
мова

фр. к.4 а.55

https://meet.google.com/ynj-oafm-kpw

Геоінформаційне 
картографування

ас. Одинська Л. М.

Транскордонний туризм (за вибором)

нім.  к.4 а.7 

Професійна іноземна мова

д.г.н. Костащук І.І.

Тематична картографія

к.г.н. Настюк М.Г.

Геодезія 

Професійна іноземна мова

доц. Мельник А.А.

408

Гідрометеорол
огія

Менеджмент 
туристичної індустрії

http://meet.google.com/fzy-wrtw-gbb

Ділова іноземна мова

анг. (к.ф.н. 
Мельничук 

Н.О.)к.6 а.14

Техніка і технологія 
природоохоронної галузі

Професійна іноземна мова

https://meet.google.com/yxy-zrfr-iof?authuser=3&pli=1

Географія туризму

к. 1 а.61

к.4 а.44
https://meet.google.com/rpc-uysm-

к.4 а.52

Технол. рестор. справи та орг. послуг 
харчування

https://meet.google.com/rpc-uysm-

Середня 
освіта 

(географія)

доц. Костащук В.І.

528

Геодезія  та землеустрій

Геоінформаційне 
картографування

Фінансово-економічна 
діяльність (лек)

Правове регулювання туристичної діяльності

Техніка і технологія 
природоохоронної галузі

Математична обробка 
геодезичних вимірів

Професійна іноземна мова

Міжнародна співпраця в галузі 
гідрометеорології

Управління регіональним 
розвитком туризму

доц. Заблотовська Н.В.

Методика викладання фахових 
дисциплін

доц. Пасічник М.Д.

Менеджмент 
туристичної 

індустрії

доц. Романів Л.В.

доц. Цепенда М.М.

Водний кадастр і 
водний фонд 

України

302 303

Фотограмметрія та 
дист.зондув.Землі (лек.)

Методи обробки та аналізу 
гідрометричної інформації

Загальна та річкова гідравліка

https://meet.google.com/xhr-sffq-abg

Філософія

Океанологія

доц. Цепенда М.В.

Правове регулювання 
туристичної діяльності

д.г.н. Костащук І.І.

доц. Іванунік В.О

доц. Казімір І.І.

Професійна іноземна мова

https://meet.google.com/igb-gjtx-qhw 

312

Географія АПК України 
(за вибором)

к.4 а.24

Менеджмент 
подієвого туризму

к. 4 а. 17

к.г.н. Поп'юк Я.А.

2-
ти

ж
д.

ас. Сабадаш 
В.І.

проф. Джаман В.О.

доц. Круль Г.Я.

доц. Підгірна В.Н.

Географія

доц. Мельник А.А.

доц Марич М. Г.

доц. Проскурняк М.М.

Ланшафтознавство

доц. Ємчук Т.В.

Предмети за вибором

Облік і аудит в 
туристичній 
діяльності доц. Балінченко С.П.

Організація  екскурсійних послуг

Інформаційні системи і 
технології в туризмі

доц. Підгірна В.Н.

Середня 
освіта 

(географія)

Водний кадастр і 
водний фонд 

України

1-
й 

ти
ж

д. Картография

Міжнародний 
туризм Географія

Економічна і соціальна 
географія України

 к.г.н. Ходан Г.Д.

к. 4 а. 6

212б

Прикладне 
ландшафтознавство

к. 4 а. 6 https://meet.google.com/agg-bjny-mxt

к. 4 а.52 https://meet.google.com/gqj-
ohhc-vqo

к.4 а.53

Розміщення 
продуктивних сил 

України

доц. Кузь В.І.

доц. Кузь В.І.

Державний земельний кадастр

д.т.н. Беспалько Р.І.

Маркетинг туризму

к.6 а. 14

доц. Бурка В.Й.

к. 6 а. 

к.4  а.8

доц. Грицку В.С.

ас. Штефанюк М. В.

к. 4 а.53

https://meet.google.com/dju-ohte-aeq

https://meet.google.com/dcm-idpa-txz

доц. Круль Г.Я.

Водне господарство 
України

к.г.н. Костенюк Л.В. доц. Дутчак С.В.

Професійна іноземна мова

доц. Сівак В.К.

https://us04web.zoom.us/j/9379882497?pwd=Yzg3ZUU
0aHNTMDVQWkFjZjBoKy9SZz09

Тематична картографія

доц. Підгірна В.Н.

Основи економічних знань 

к. 1 а. 61 http://meet.google.com/ymj-asmc-rxf

Туристичний практикум (за вибором) 

доц. Заячук О.Г.

д.п.н. Чубрей О.С.

ас. Бортник С. Б.

д.г.н. Костащук І.І.

Загальна та річкова 
гідравліка

Менеджмент 
подієвого туризму

Територіальне 
проектування та 

районне планування

проф. Сухий П.О.

доц. Казімір І.І.

Web - картографування

Водоресурсний 
менеджмент

Основи 
комп'ютерних 

технологій

доц. Аніпко Н.П.

Економіка і географія 
природокористування

д.г.н. Костащук І.І.

Планування туристичної 
діяльності підприємств

д.г.н. Король О.Д.

доц. Мельник А.А.

доц. Наконечний К.П.

 к.г.н. Ходан Г.Д.

Планування, дизайн і устаткування 
готельно - ресторанних закладів

к.г.н. Добинда І.П.

 к.г.н. Брик С.Д.

доц. Аніпко Н.П.

Розміщення 
продуктивних сил 

України

Економіка і географія 
природокористування

доц. Грицку В.С.

доц. Підгірна В.Н.

Основи менеджменту

Туризм у Карпато - Подільському регіоні 
України

 ан. к.6 а.14

https://meet.google.com/raz-cejf-icu

к.4 а.44

https://meet.google.com/rpc-uysm-

https://meet.google.com/qgp-adps-shr

 к. 4 а.52

к.4 а.33

Проблеми прикладної геодезії у 
природокористуванні

д.п.н. Чубрей О.С.

Тренінг професійного 
розвитку вчителя

доц. Пасічник М.Д.

Діяльність туристичних 
самодіяльних організацій

Технології продажів у 
міжнародному туризмі

к.г.н. Костенюк Л.В.

Руслознавство і динаміка 
руслових потоків

доц. Дарчук К.В.

к.4 а.44
https://meet.google.com/tmn-oyzw-zar

Географія культури та 
релігій

https://meet.google.com/fuv-fnot-kkw?authuser=2

доц. Андрусяк Н.С., доц. Явкін В.Г.

доц. Андрусяк Н.С.

к. 4 а.54 https://meet.google.com/azy-symv-mtn

Курортна справа  (за вибором) 
доц. Заячук О.Г.

к. 4 а.54 https://meet.google.com/azy-symv-mtn https://meet.google.com/rpc-uysm-

к.4 а.33

https://meet.google.com/qgp-adps-shr

http://meet.google.com/nkq-yntx-eyo

к. 4 а. 52

доц. Пасічник М.Д.

д.г.н. Бучко Ж.І.

https://meet.google.com/gwb-gcvw-xoa?authuser=0

Суспільно-географічна районологія та 
основи регіональної полдітики

https://meet.google.com/rpc-uysm-

к.4 а.33

https://meet.google.com/rpc-uysm-

Екологічна безпека в 
шкільній географії

доц. Скутар Т.Д.

доц. Іванунік В.О.

Релігійний простір 
України

Технології продажів у 
міжнародному туризмі

доц. Андрусяк Н.С.

доц. Андрусяк Н.С.

Антропогенна гідрологія

доц. Андрусяк Н.С.

Управління міським 
розвитком

д.г.н. Заячук М.Д.

Методологічні проблеми 
географічної науки

https://meet.google.com/nnc-rccd-see

доц. Андрусяк Н.С., доц. Явкін В.Г.

Туристичний практикум (за вибором) 

https://meet.google.com/riw-cdpn-wba

к. 4 а. 52

Загальні суспільно-
географічні 

закономірності світу

доц. Проскурняк М.М.

к.г.н. Смик О.С.

доц. Чернега П.І.

Методологічні проблеми 
географічної науки

https://meet.google.com/dcz-hppo-qaq

https://meet.google.com/nrn-obbc-vat 

доц. Дарчук К.В.

1-
й 

доц. Білокриницький С.М. 

2-
й 

проф. Джаман В.О.

2-
й 

Сфероїдна геодезія

1-
й 

к. 4 а. 9

Управління туристичним 
підприємством

доц. Аніпко Н.П.

2-
й 

Стратегія розвитку 
національного та регіонального 

туризму

Фізична географія 
Сонячної  системи

 доц. Кирилюк С.М. 

Інженерна геодезія з основами 
фотограметрії

проф. Джаман В.О.

2-
й 

1-
й 

https://meet.google.com/txe-dbuz-hcd

2-
й 

1-
й 

2-
й 

1-
й 

2-
й 

https://meet.google.com/zzi-wtcv-pue

Професійна іноземна мова

Менеджмент туристично-
рекреаційного водокористування

доц. Скутар Т.Д.

Міжнародна співпраця в галузі 
гідрометеорології

Геодезична астрономія

1-
й 

2-
й 

Регіональна 
природнича географія 

України

2

1-
й 

1-
й 

1-
й 

1

Басейнові системи та 
управління ними

проф. Ющенко Ю.С.

Транскордонне регіональне 
співробітництво в туристичній 

галузі

доц. Ячнюк М.О.

доц. Паланичко О.В.

Басейнові системи та 
управління ними

к.4 а.44

https://meet.google.com/rpc-uysm-

Геодезична астрономія

2-
й 

1

2-
й 

С
  е

  р
  е

  д
  а

2-
й 3

Міжнародний 
туристичний бізнес

В
  і

  в
  т

  о
  р

  о
  к

доц. Заблотовська Н.В.

Методологія, організація та 
інформаційні технології в 
наукових дослідженнях

П
  о

  н
  е

  д
  і

  л
  о

  к

3

2-
й 

Міжнародні ІС в туризмі

доц. Андрусяк Н.С.

1-
й 

1

1-
й 

Інформаційний менеджмент

Методологія, організація та 
інформаційні технології в 
наукових дослідженнях

Антропогенна гідрологія

2-
й 

ас. Одинська Л. М.

доц. Білокриницький С.М. 

доц. Цепенда М.В.

1-
й 

2

1-
й 

2-
й 

1-
й 

3

2-
й 

4

Ч 
 е

  т
  в

  е
  р

доц. Білокриницький С.М. проф. Ющенко Ю.С.

1-
й 

2-
й 

2

Моделювання та прогнозування 
розвитку регіонів України та ГІС

4

2-
й 

6

доц. Білокриницький С.М. 

1-
й 

2-
й 

2-
й 

1-
й 

доц. Шевчук Ю.Ф.

1-
й 

6

Сучасні концепції регіонального розвитку 
та раціонального природоркористування

Господарський потенціал Карпато-
Подільського регіону

6

2-
й 

1-
й 

доц. Білокриницький С.М. 

1-
й 

5

6

2

5

1

доц. Заячук О.Г.

5

2-
й 

3

4

2-
й 

1-
й 

1-
й 

1-
й 

2-
й 

1-
й 

1-
й 

5

2-
й 

2-
й 

3

2-
й 

2

1-
й 

1

2-
й 

к.3 к.19
https://meet.google.com/dbv-cwvb-hzz?authuser=3

https://meet.google.com/txe-dbuz-hcd

https://meet.google.com/yxy-zrfr-iof?authuser=3&pli=1

Інформаційні системи, комунікації і 
технології

доц. Данілова О.М.

доц. Ємчук Т.В.

Лідерство та основи 
партнерської взаємодії в 

освітньому процесі

5

4

6

2-
й 

2-
й 

2-
й 

https://meet.google.com/ncj-uapv-txz

1-
й 

4

доц. Ємчук Т.В.

1-
й 

проф. Ющенко Ю.С.

Проблеми прикладної геодезії у 
природокористуванні

д.п.н. Чубрей О.С.

Методика викладання фахових 
дисциплін

Декан географічного факультету                                                                                                                   М.Д.Заячук    

1-
й 

Ділова іноземна мова

Геодезія  та 
землеустрій

к.г.н.Єремія Г.І.

доц. Николаєв А.М.

Організація управління 
виробництвом (лек)

Геодезія  та 
землеустрій

404310

Екологічний та агротуризм (за вибором)

210а

проф. Смага І.С.

к.г.н. Костенюк Л.В.

ТЕО виробництва(за 
вибором)

к.г.н. Джаман Я.В.

Географія

Регіональна геоморфологія

 доц. Кирилюк С.М. 

Професійна 
іноземна мова

Професійна 
іноземна мова

к.4  а.53

Гідрометеорол
огія

доц. Бурка В.Й.

304

Математична обробка геодезичних 
вимірів (лек)

308б

http://meet.google.com/fzy-wrtw-gbb

доц. Дарчук К.В.

308а

к. 4 а. 24
https://meet.google.com/zzi-wtcv-pue

Стратегічне планування

доц. Підгірна В.Н.

Інформаційні системи і 
технології в готельно - 
ресторанному сервісі

к.г.н. Брик С.Д.

к. 4 а.54

проф. Кілінська К.Й.

Землеробство з 
основами рослинництва 

(лек)

к.г.н. Поп'юк Я.А.

к. 4 а. 17

Електронні 
геодезичні 
прилади та 
GPS техніка 

Основи фінансової 
грамотності

https://meet.google.com/dcm-idpa-txz

к.3 а.17

доц. Наконечний 
К.П.

https://meet.google.com/zzi-wtcv-pue

http://meet.google.com/qox-geou-jdz

Біогеографія

Логіка та критичне мислення (за 
вибором)

доц. Ємчук Т.В.

Ректор університету                            Р.І. Петришин

Ч Е Т В Е Р Т И Й К У Р С
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1
П

о
н

е
д

і
л

о
к

210б

Геодезія  та 
землеустрій

6

Міжнародний туризм

доц. Аніпко Н.П.

Географія

Т Р Е Т І Й К У Р С

Загальна гідрологія з основами океанології

к. 4 а.24

доц. Ковальчук І.В.

доц. Ковальчук І.В. доц. Казімір І.І.

Педагогіка з основами педмайстерності

Педагогіка з основами 
педмайстерності

" _____" __________________________ 2022 р.

Д Р У Г И Й К У Р С

101

1-
й 

ти
ж

д.

П' Я Т И Й К У Р С

анг. (к.ф.н. 
Мельничук 

Н.О.)к.6 а.14

https://meet.google.com/bpe-xqfe-ufw

анг. (к.ф.н. Мельничук Н.О.)к.4 
а.52

П Е Р Ш И Й К У Р С

д.г.н. Бучко Ж.І.

Картографія (лек)

Педагогіка з 
основами 

педмайстерності

Ч
е

т
в

е
р

1-
й 

ти
ж

д.

к.г.н. Брик С.Д.
к.г.н. Годзінська 
І.Л., к.г.н. Поп'юк 

Я.А.

Земельні ресурси 
та розвиток 
агробізнесу

доц. Шевчук Ю.Ф.

1-
й 

ти
ж

д.

к.г.н. Годзінська І.Л., к.г.н. 
Поп'юк Я.А.

к.г.н. Костенюк Л.В.

5

1

3

3

Основи геохімії та 
гідрохімії

1-
й 

ти
ж

д.

2

3

6

2-
й 

ти
ж

д.

д.г.н. Король О.Д.

Основи геодезії і 
топографії

Регіональна 
економіка

Фінанси підприємств

к.8 а.326

ас. Штефанюк М. В.

107
Іноземна мова

анг. (к.ф.н. Мельничук 
Н.О.)к.4 а.54  

https://meet.google.com/bpe-xqfe-ufw

проф. Сухий П. О.

http://meet.google.com/poq-wqzj-jsa

проф. Ющенко Ю.С.

Геодезія 

http://meet.google.com/yrf-vihi-ysh

к.4 а.6

https://meet.google.com/ffn-qonn-phx

к. 4 а. 34

https://meet.google.com/uhz-euji-iwq

Регіональна 
економіка

Земельні ресурси 
та розвиток 
агробізнесу

1-
й 

ти
ж

д.

https://meet.google.com/voq-yeby-ycf

к.4 а.9

Іноземна мова

Українська мова

доц. Бичкова Т.С.

https://meet.google.com/nrn-obbc-vat 

к.4 а.8

https://meet.google.com/
wzm-ueov-eutк.4 а.55

https://meet.google.com/
wzm-ueov-eutк. 4 а.34

Іноземна мова

http://meet.google.com/tvh-tigv-umk

4

3

2

Геологія загальна 
та історична

доц. Чернега П.І. доц. Чернега П.І.

2-
й 

ти
ж

д.

Вступ до 
регіоналістики

доц. Саінчук Н.В.

к. 4 а.7

1-
й 

ти
ж

д.
2-

й 
ти

ж
д.

2-
й 

ти
ж

д.
1-

й 
ти

ж
д.

2-
й 

ти
ж

д.

Організація 
ексурсійної 
діяльності

анг.  к.6 а.   

к. 4 а. 53
https://meet.google.com/qeg-xdrb-jzm

2-
й 

ти
ж

д.
1-

й 
ти

ж
д.

5

2-
й 

ти
ж

д.
2-

й 
ти

ж
д.

1-
й 

ти
ж

д.

к.ф.н. Дзісь Р.П.

Українська мова

проф. Руденко 
В.П.

І н о з е м н а м о в а

Картографія, геоматика з 
основами ДЗЗ

2-
й 

ти
ж

д.

Вступ до регіоналістики

Гроші і кредит

1-
й 

ти
ж

д.

доц. Саінчук Н.В.

2-
й 

ти
ж

д.

к. 4 а.7

доц. Данілова О.М.

https://meet.google.com/idh-shgc-
maa?pli=1&authuser=1

1-
й 

ти
ж

д.

доц. Заблотовська 
Н.В.

https://meet.google.com/dpe-ztpe-bxm

к. 4 а. 53

https://meet.google.com/gcg-otkw-vje

к. 4 а. 33

2-
й 

ти
ж

д.

https://meet.google.com/voq-yeby-ycf

к.4 а.8

к.г.н. Годзінська 
І.Л., к.г.н. Поп'юк 

Я.А.

Географія грунтів з 
основами грунтознавства

Геологія загальна 
та історична

ас. 
Одинськ
а Л. М.

доц. Шевчук Ю.Ф.

Географія грунтів з 
основами грунтознавства

Основи 
геоінфор
матики

доц. 
Заблотов
ська Н.В.

Українська мова

к.ф.н. Дзісь Р.П.

к.6 а.

Українська мова

к. 4 а.34
https://meet.google.com/wzm-ueov-eut

к. 4 а. 53
https://meet.google.com/mjf-ojsv-dvy

к. 4 а. 34
https://meet.google.com/wzm-ueov-eut

к.4 а.33

Технологія 
туристичної 
діяльності

Основи геохімії та 
гідрохімії

доц. Проскурняк М.М., ас. 
Цвик Т.І.

2-
й 

ти
ж

д.

Картографія, 
геоматика з 

основами ДЗЗ

к. 4 а. 34

к. 4 а.34
https://meet.google.com/zso-mxfo-dhd

к.4 а.53
https://meet.google.com/cfj-xttq-jsn

к.4 а.53

геомузей
http://meet.google.com/qox-geou-jdz

к.4 а.8

анг.

Географія грунтів з 
основами грунтознавства

доц. Бичкова Т.С.

І н о з е м н а м о в а

геомузей
http://meet.google.com/qox-geou-jdz

геомузей

2-
й 

ти
ж

д.
2-

й 
ти

ж
д.

1-
й 

ти
ж

д.
1-

й 
ти

ж
д.

Інформаційні технології 
в геодезії та 

землеустрої (лек)

Геологія загальна 
та історична

Загальна гідрологія 
і методи 

гідрометричних 

доц. Скутар Т.Д.к.ф.н. Гажук-Котик 
Л.Г.

2-
й 

ти
ж

д.

доц. Нікорич В.А., 
доц. Проскурняк 

М.М.

Основи 
геоінфор
матики

2-
й 

ти
ж

д.

к. 3 а.20

анг. (ас. Плегуца А. А.) к.6 а.
http://meet.google.com/tv

h-tigv-umk

анг. (ас. Плегуца А. А.) 
к.6 а.

Іноземна мова

анг.  к.4 а.33 (ас. 
Бортник С. Б.)

http://meet.google.com/eic-cmvb-igb

к.ф.н. Івасюта М.І.

2-
й 

ти
ж

д.
1-

й 
ти

ж
д.

2-
й 

ти
ж

д.

Геологія загальна та історична

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=12
08

к.4 а.52

к.4 а.52 http://meet.google.com/ssf-nosw-kgd

геомузей
http://meet.google.com/qox-geou-jdz

https://meet.google.com/iwv-niwx-afg 

нім.  к.6 а.51

к.4 а.24

Макроекономіка 

доц Марич М. Г.

Фізика

к. 4 а. 6

к.е.н. Клевчік Л.Л.

д.г.н. Король О.Д.

Іноземна мова

 анг.  к.4 а.17 
(ас.Боцвінок Л.М.)

к.г.н. Паламарюк 
М.Ю.

1-
й 

ти
ж

д.

Гроші і кредит

доц. Заблотовська Н.В., доц. 
Дарчук К. В.

доц. Круль Г.Я.

2-
й 

ти
ж

д.
2-

й 
ти

ж
д.

Українська мова

ас. Одинська Л. М.

Загальне 
землезнавство з 

основами 
Картографія

проф. Джаман В.О.

проф. Джаман В.О., ас. Проданюк Д. М. 

доц. Пасічник Г.С.

1

5

к. 4 а.34

1-
й 

ти
ж

д.

209 203

к. 4 а.55

В
і

в
т

о
р

о
к

П
'

я
т

н
и

ц
я

доц. Заблотовська 
Н.В., доц. Дарчук К. 

В.

2

проф. Руденко 
В.П.

доц. Проскурняк М.М., ас. 
Цвик Т.І.

к.ф.-м.н. Шевчук Н. 
М.

 доц. Заблотовська Н.В., доц. 
Дарчук К. В.

к. 3 а.20

Основи сервісу

Загальна 
гідрологі

я з 

Інформаційні 
технології в 
геодезії та 

землеустрої

Загальна гідрологія 
з основами 
океанології

Світовий ринок 
послуг гостинності 

 к.г.н. Брик С.Д.

доц. Шевчук Ю.Ф.

к.4 а.54
https://meet.google.com/bpe-xqfe-ufw

2-
й 

ти
ж

д.

1

5

Світовий ринок послуг гостинності

Картографія, геоматика з 
основами ДЗЗ

Статистика

6

Технологія туристичної діяльності

Картографія, 
геоматика з 

основами ДЗЗ

2-
й 

ти
ж

д.
1-

й 
ти

ж
д.

С
е

р
е

д
а

1-
й 

ти
ж

д.

к. 3 а.20

Інформаційні 
технології в 
геодезії та 

землеустрої

5

4

Географія грунтів з 
основами грунтознавства

4

1-
й 

ти
ж

д.
1-

й 
ти

ж
д.

2-
й 

ти
ж

д.
1-

й 
ти

ж
д.

2-
й 

ти
ж

д.

https://meet.google.com/wjf-bfid-qqg

2-
й 

ти
ж

д.

2

1-
й 

ти
ж

д. Статистика

Іноземна мова

доц. Шевчук Ю.Ф.доц. Проскурняк М.М., ас. 
Цвик Т.І.

доц. 
Шевчук 

Ю.Ф.

https://meet.google.com/njx-hcws-pow

к. 4 а.8

к. 4 а. 33
https://meet.google.com/wzm-ueov-eut

к.4 а.44

ас. 
Одинськ
а Л. М.

доц. Проскурняк М.М., ас. 
Цвик Т.І.

Картографія

к.г.н. Паламарюк 
М.Ю.

1

1-
й 

ти
ж

д.

доц. 
Заблотов
ська Н.В.

ас. Сабадаш В.І.

Середня освіта (географія)

Картографія, геоматика з основами ДЗЗ

Географія грунтів з 
основами 

грунтознавства

доц. Боднарук С.Б.

Геологія загальна 
та історична

Загальна гідрологія з 
основами океанології

Загальна гідрологія 
з основами 
океанології

доц. Заблотовська 
Н.В., доц. Дарчук К. 

В.

Іноземна мова

доц. Нікорич В.А., доц. Проскурняк М.М.

к.г.н. Годзінська І.Л., 
к.г.н. Поп'юк Я.А.

Гідрометеор
ологія

105

Вища математика 

103102

к.4 а.33
https://meet.google.com/vfe-oocw-pfm

Фізика

доц. Кройтор О.П.

Регіональний 
розвиток і 
просторове 
планування

Фр. к. 4 а.17

Основи геодезії і 
топографії

Геологія загальна та 
історична

доц. Дутчак С.В.

к.4 а. 24

3

2-
й 

ти
ж

д.
1-

й 
ти

ж
д.

6

1-
й 

ти
ж

д.
2-

й 
ти

ж
д.

Організація 
екскурсійної 
діяльності

1-
й 

ти
ж

д.

4
Організація 
екскурсійних 

послуг

доц. Данілова О.М.

6

Інформаційні системи і 
технології в туризмі

к.г.н. Брик С.Д.

к. 4 а.54

к. 4 а. 24

доц. Дутчак С.В.

2-
й 

ти
ж

д.
2-

й 
ти

ж
д.

доц. Заблотовська 
Н.В.

доц. Ярошенко О.І. ас. Сабадаш 
В.І.

https://meet.google.com/rsq-uxgg-hbp?authuser=0

д.г.н. Король О.Д.

проф. Смага І.С.

к.1 а.61

Картографія Фізична географія материків і 
океанів

Іноземна мова

Фізична та економічна географія світу 
(за вибором)

доц. Заячук О.Г.

Землевпорядне проектування

к.г.н. Костенюк Л.В.

Гідрологія гірських 
областей

Міжнародний туризм
Середня 

освіта 
(географія)

доц. Наконечний К.П.

Географія будівельної індустрії

доц. Бурка В.Й.

Ресурсний 
менеджмент в 

туризмі

доц. Воробець Г.І.

доц. Вацеба В.Я.

Філософія(лек)

Фріланс у туризмі (к.г.н. Брик С.Д.) к. 4 а. 53
https://meet.google.com/pks-thod-mgm

к.г.н. Брик С.Д.

доц. Радзиняк Т. І.

https://meet.google.com/bis-kydp-hrf

http://meet.google.com/jdr-sioi-mav

к.г.н. Джаман Я.В.

к.г.н. Джаман Я.В.

доц. Романів Л.В.

Економічний аналіз

к.19 а.208

https://meet.google.com/isy-cnre-hhn

к. 6 а. 

к. 4 а. 6

Транскордонний туризм (за вибором)

Туризм у Карпато - Подільському регіоні 
України

 к.г.н. Брик С.Д.

Шкільне географічне 
краєзнавство

Шкільне географічне 
краєзнавство

доц. Проскурняк М.М.

407307

Регіональна геоморфологія

  анг. к.4 а.6 (ас. Бортник С. Б.)    

к. 4 а. 54
https://meet.google.com/ing-uxhw-wya

Геодемографія та урбаністика (за 
вибором)

https://meet.google.com/upo-ysmq-mak

к.4 а.33

д.е.н. Зрибнєва І.П.

доц. Підгірна В.Н.

Географія будівельної індустрії

доц. Бурка В.Й.

https://meet.google.com/xah-hxri-ovg?authuser=0&hs=122

к. 4 а. 52

доц. Вацеба В.Я.

Технологія туристичної 
діяльності

доц. Бурка В.Й.

Геофізика з 
основами 

землезнавства

доц. Підгірна В.Н.

Стратегічне управління

доц. Романюк О. М.

д.п.н. Чубрей О.С.

д.п.н. Чубрей О.С.

https://meet.google.com/usn-ybce-dqe

Основи фінансової 
грамотності

к.г.н. Поп'юк Я.А.

2

Загальна 
гідрологі

я з 

2-
й 

ти
ж

д.

4

"З А Т В Е Р Д Ж У Ю":

Ланшафтознавство

ас. Сабадаш В.І.

                                                                                                                    Р  О  З  К  Л  А  Д        З  А   Н   Я  Т  Ь

Європейська історико - культурна 
спадщина

доц. Радзиняк Т. І.

Фріланс у туристичному бізнесі  
(к.г.н. Брик С.Д.) к. 4 а. 53

Економіка та фінанси 
підприємств

Економіка та фінанси підприємств

https://meet.google.com/nnc-rccd-see

Середня 
освіта 

(географія)

д.п.н. Гуляс І. А.

Філософія
доц. Балінченко С.П.

доц. Скутар Т.Д.
доц. 

Шевчук 
Ю.Ф.

Електронні геодезичні 
прилади та GPS техніка 

(лек)

Економічна і соціальна географія України

доц. Підгірна В.Н.

к.4 а.8
https://meet.google.com/nrn-obbc-vat 

к.4 а.8

к.г.н. Добинда І.П.

Світовий ринок 
послуг гостинності

Гідрологія 
підземних вод

Міжнародна економіка

Організація  екскурсійних послуг

д.г.н. Король О.Д.

к.ф.н. Руснак І. Г.

доц. Заячук О.Г.

к. 4 а. 7
https://meet.google.com/tyo-wyhx-mmm?pli=1&authuser=0

к.г.н. Костенюк 
Л.В.

Фізична географія 
материків і океанів

https://meet.google.com/hjj-wgnx-pah?authuser=1

https://meet.google.com/heb-gcfa-dqa

к.4 а.34

Організація 
екскурсійних 

послуг

Ландшафтознавство

ас. Білоус Ю.О.

Туристське 
країнознавство

Фінанси підприємств

проф. Ющенко Ю.С.

 к. 4 а.53
https://meet.google.com/jjf-ibso-gjr

https://meet.google.com/jjf-ibso-gjr

 к. 4 а.6

к. 4 а. 54

доц. Кройтор О.П. доц.Білокриницький 
С.М. 

Українська мова

к.ф.н. Івасюта М.І.

https://meet.google.com/dvw-fwcv-ewjк. 4 а. 34

к. 4 а. 55

к.г.н.Єремія Г.І.

https://meet.google.com/onf-ydxk-ckd

ас. Проданюк Д. М. 

доц. Мельник А.А.

https://meet.google.com/uar-dasm-isk

https://meet.google.com/yxq-xfhd-biv

к.4  а.8

к.4  а.8

Технологія ресторанної справи та організація послуг харчування

доц. Паланичко О.В.

https://meet.google.com/crg-kjzt-
rmt?authuser=1

Маркетинг туризму

к.1 а.61 https://meet.google.com/crg-kjzt-
rmt?authuser=1

к.1 а.61

Небезпечні гідрологічні 
явища

д.е.н. Зрибнєва І.П.

к.е.н. Кіндзерський В.В.

https://meet.google.com/wyf-pzqe-cua

 к.г.н. Брик С.Д.

к. 4 а.53

к.г.н. Паламарюк 
М.Ю.

Землеробство з основами 
рослинництва

Б і о г е о г р а ф  і я

Українська мова

Геодезія (лек.)

Загальна гідрологія 
і методи 

гідрометричних 

к.е.н. Клевчік Л.Л.

Управління 
персоналом

к.г.н.Єремія Г.І.

Географія будівельної індустрії

к.4 а.54

Управління 
персоналом

к. 4 а. 33
https://meet.google.com/dvw-fwcv-ewj

Філософія

Географічні аспекти проблем 
людства 

к.г.н. Джаман Я.В.

Основи медичних знань

https://meet.google.com/xoo-sszz-qsk?hs=224

Регіональна економічна 
і соціальна географія

ас. Штефанюк М. В.

Історія географії в Україні

ас. Проданюк Д. М. 

Геофізика з 
основами 

землезнавства

Основи медичних знань

к.4 а. 17
https://meet.google.com/xoo-sszz-qsk?hs=224

проф. Ющенко Ю.С.

http://meet.google.com/hff-tztw-eyr

к. 3 а.17

https://meet.google.com/hjj-
wgnx-pah?authuser=1

Макроекономіка 

к. 4 а. 6

к. 4 а.6
https://meet.google.com/vjr-gxgm-xby

к.4 а.26

https://meet.google.com/mmj-xguu-zfr 

доц. Присакар В.Б. к.г.н. Джаман Я.В.

к.4  а.17
https://meet.google.com/zwo-crze-hxh

Економічна і соціальна 
географія України

Філософія
доц. Радзиняк Т. І.

к.г.н. Джаман Я.В.
https://meet.google.com/agg-

bjny-mxt

https://meet.google.com/vve-fwma-smz

доц. Ковальчук І.В.

к. 4 а. 33

доц. Цепенда М.М.

Рецептивний туроперейтинг

доц. Підгірна В.Н.

Садово-паркове мистецтво та 
фітодизайн (за вибором)

Садово-паркове мистецтво та 
фітодизайн (за вибором)

к. 4 а. 53

к. 4 а. 6

Маркетинг

  анг. к.4 а.9     
http://meet.google.com/fzy-wrtw-gbb

к.4 а.54

http://meet.google.com/hyy-tkgb-uzx

Філософія

к.4 а.34

Маркетинг

доц. Николаєв А.М.

к. 4 а. 53

Технологія туристичної діяльності

доц. Скутар Т.Д.

Історія географії в Україні

к. 4 а.53

доц. Дарчук К.В.

https://meet.google.com/ury-wapg-tgi

проф. Сухий П. О.

к.4 а. 24к.4  а.55

Інформаційні системи і технології в 
готельно - ресторанному сервісі

к.г.н. Брик С.Д.

к. 1 а. 61
https://meet.google.com/tws-yise-wor?hs=122&authuser=0

Геодемографія та урбаністика (за 
вибором)

доц. Заячук О.Г.

Регіональна економічна 
і соціальна географіядоц. Радзиняк Т. І.

          13.30

к. 4 а. 54

к. 1 а. 61
https://meet.google.com/tyo-wyhx-mmm?pli=1&authuser=0

Філософія(лек)

Туристське країнознавство

https://meet.google.com/zso-mxfo-dhdк.4 а.53 https://meet.google.com/dcm-
idpa-txz

http://meet.google.com/hcc-uufr-ofb

http://meet.google.com/qsr-tmqx-nke

https://meet.google.com/yxq-xfhd-biv

доц. Наконечний К.П.

доц. Наконечний К.П.

ТЕО виробництва(за 
вибором)

к.4 а.34

к.4 а.34
https://meet.google.com/inx-soue-avi

https://meet.google.com/inx-soue-avi

к. 4 а.55
https://meet.google.com/wpr-adjz-ngk

https://meet.google.com/wpr-adjz-ngk

к.4 а.52

http://meet.google.com/jru-rxsk-xar

Земельні ресурси та розвиток 
АПК

Географічні аспекти проблем 
людства 

Тематична картографія

Економічна і соціальна 
екологія

проф. Сухий П. О.

к.4  а.33
https://meet.google.com/cab-qdvw-hnb

https://meet.google.com/zwo-crze-hxh

к.4  а.33
https://meet.google.com/zwo-crze-hxh

https://meet.google.com/rzt-iouz-hze?pli=1&authuser=3

к.г.н. Джаман Я.В.

Фріланс у туристичному бізнесі

Екологічний та агротуризм (за вибором)

Океанологія

Ф і з и ч н е в и х о в а н н я (з а в и б о р о м)

к. 4 а. 53

д.г.н. Бучко Ж.І.

Методи обробки та аналізу 
гідрометричної інформації

Ділова іноземна мова

нім. к.4 а.26 

https://meet.google.com/agg-bjny-mxt

к. 4 а. 6

доц. Іванунік В.О.

к.г.н. Джаман Я.В.
https://meet.google.com/ayq-hhrs-rwv

 анг. к.6 а.   (ас. Плегуца А. А.)

http://meet.google.com/jru-rxsk-xar
к.4  а.54к.4 а.55

https://meet.google.com/ury-wapg-tgi

Інженерна геодезія (лек)

доц. Цепенда М.М.

http://meet.google.com/hcc-uufr-ofb

Антропогенні аспекти 
туристики і рекреації (за 

вибором)

к.4 а.26

Фіз. геогр. материків та океанів

доц. Присакар В.Б.

к.4  а.8к.4  а.34

https://meet.google.com/pud-iamz-rks

к.6 а.13
http://meet.google.com/dhb-ncwt-ucg

ас. Проданюк Д. М. 

Регіональна економічна і соціальна географія

доц. Николаєв А.М.

доц. Радзиняк Т. І.

http://meet.google.com/whv-fffq-igc

к. 1 а. 61

к. 3 а.17

Міжнародна економіка

Професійна 
іноземна мова

https://meet.google.com/wyg-uybb-
vmu?authuser=3

к.4 а.24

Технологія ресторанної справи та організація послуг 
харчування

 або 

https://meet.google.com/kag-fzvh-gxf

к. 4 а. 53
https://meet.google.com/pks-thod-mgm

доц. Романюк О. М.

к.4  а.24

https://meet.google.com/ekn-jbfb-syh

к.е.н. Кіндзерський В.В.

к.п.н. Равлик І.О. або

http://meet.google.com/fzj-kswj-czf

доц. Заблотовська Н.В.доц. Круль Г.Я.

к.4 а.34

https://meet.google.com/ury-wapg-tgi

к.4 а. 53
https://meet.google.com/hpr-ykes-bny?hs=122&authuser=0

к.4 а. 53
https://meet.google.com/hpr-ykes-bny?hs=122&authuser=0

https://meet.google.com/odg-ugdq-dxb

https://meet.google.com/huu-ydoy-zms

https://meet.google.com/huu-ydoy-zms

к. 4 а. 9

Предмети за вибором  

доц. Пасічник М.Д. к. 4 а. 54
https://meet.google.com/tfc-saos-oct

к.4 а.53

https://meet.google.com/pks-thod-mgm

Практикум з гідрології

Предмети за вибором

https://meet.google.com/mmj-xguu-zfr http://meet.google.com/erx-psfd-yoi

Демократія: від теорії до 
практики (за вибором  ) Тематична картографія

https://meet.google.com/uky-vwyh-gnz

Радіоелектроніка (лек)

https://meet.google.com/huu-ydoy-zms

 к. 4 а.52

http://meet.google.com/yrh-gmue-xri

к. 4 а.6

к. 4 а.6
http://meet.google.com/yrh-gmue-xri

http://meet.google.com/wob-deqv-grw

к.4 а.17

к.4 а.17
http://meet.google.com/wob-deqv-grw

к. 4 а.24
https://meet.google.com/zzi-wtcv-pue

к. 4 а. 54
https://meet.google.com/wht-pipk-tyr?hs=224

доц. Підгірна В.Н.

к.г.н. Поп'юк Я.А.

Гідропрогнози

Основи економічних знань 

Підприємництво та фінансова 
грамотність

Стратегічне управління

Етногеополітика України

https://meet.google.com/huu-ydoy-zms

к. 4 а. 34

 к. 4 а.52

к. 4 а. 6 https://meet.google.com/agg-bjny-mxt

к. 4 а. 52
https://meet.google.com/ghg-iqac-ubo

http://meet.google.com/cud-oxdo-iqz

к. 4 а. 17

к.1 а. 61

к. 4 а. 6 https://meet.google.com/agg-bjny-mxt

https://meet.google.com/rym-ajhc-izv

к. 3 а. 19

https://meet.google.com/gvi-dstz-tve

к.3 а.13

https://meet.google.com/ght-fuuf-sgnк.4 а.53

к.4 а.9 https://meet.google.com/iff-
ihrh-rta

https://meet.google.com/vra-iggq-qou

к.1 а.61

https://meet.google.com/uai-hoby-sft

к.1 а.61

к. 4 а.33
https://meet.google.com/ahh-ivcn-phy

к. 4 а.33
https://meet.google.com/ahh-ivcn-phy

к.4 а.33
https://meet.google.com/xar-wwct-hxw

к.4 а.24
https://meet.google.com/ghg-iqac-ubo

https://meet.google.com/kft-
gyai-mkyк.4 а.52

к.4 а.52
https://meet.google.com/kft-gyai-mky

доц. Грицку В.С.

Методика викладання 
географії

https://meet.google.com/hnu-hkpj-fgu

к. 4 а. 44

https://meet.google.com/ity-qcmm-tqm?hs=122&authuser=0

к.1 а. 61

http://meet.google.com/qox-geou-jdz

к.4 а. 17
http://meet.google.com/qox-geou-jdz

 к. 4 а.52

к.4 а.34
http://meet.google.com/qox-geou-jdz

http://meet.google.com/qox-geou-jdz

http://meet.google.com/fdt-chnp-wzq

ботсад

доц. Данілова О.М.

 ан. к.6 а.14
https://meet.google.com/uhq-kpja-xpb?hs=224

Фіз. геогр. 
материків та 

океанів

Ланшафтознавство

Туристське 
країнознавство

Ресурсний 
менеджмент в 

туризмі
Економічний аналіз

к.4 а.53

к.1 а.61

Професійна іноземна мова

https://meet.google.com/urm-wmys-ozx?hs=122&authuser=0

геомузей

Економіка та фінанси 
підприємств

Електронні 
геодезичні 
прилади та 
GPS техніка 

https://meet.google.com/juo-nokr-uex?hs=224

Фізична географія 
материків і океанів

доц. Пасічник М.Д.

доц. Грицку В.С.

доц. Проскурняк М.М.

к.3 а.17

Гідрохімія водних 
об'єктів з основами 

гідроекології

https://meet.google.com/zso-mxfo-dhd

к. 4 а.24

https://meet.google.com/ghg-iqac-ubo

к. 4 а. 24

http://meet.google.com/fdt-chnp-wzq

ботсад

Логіка та критичне мислення (за 
вибором)

к.ф.н. Руснак І. Г.

доц. Пасічник Г.С.

https://meet.google.com/mhi-ohsq-qpr

к.3 а.19
https://meet.google.com/mhi-ohsq-qpr

к.3 а.19

https://meet.google.com/nrn-obbc-vat 

к.4 а.52

https://meet.google.com/gnf-wsfn-ufp

https://meet.google.com/cfj-xttq-jsn

к. 3 а.20

к.г.н. Костенюк Л.В.

доц. Николаєв А.М.

Вища математика 
(лек)

Основи моніторингу

Методика соціально- 
виховної роботи в 

сучасній школі

https://meet.google.com/nrn-obbc-vat 

Географія грунтів з основами 
грунтознавства

к.4 а. 53

http://meet.google.com/q
ox-geou-jdz

ГІС у викладанні 
географії

ас. Білоус Ю.О.

к.4 а.26
https://meet.google.com/heb-gcfa-dqa

https://meet.google.com/nug-wjeo-wwf


