
День Пара День Пара

Примітки: навчання проходить у приміщенні економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка (просп. Свободи, 18); літери перед номером аудиторії позначають інший корпус, де відбувається заняття: Д -  корпус Університету за адресою вул. Дорошенка, 41; М - корпус Університету за адресою вул. Менцинського, 8.

ЕКН-13с ЕКР-11с ЕКР-12с ЕКР-13с ЕКМ-11с ЕКМ-12с

Макроекономіка, проф. Панчишин С. М. , 
лек., ауд.309

Вища математика для менеджерів, доц. 
Гаталевич А. , лек., ауд.311

Теорія та історія економіки, проф. 
Кульчицький Б. В. , лек., ауд.315

Бізнес-протокол і комунікації, 
доц. Жук О. П. , лек., ауд.104

Економіка України, проф. 
Кічурчак М. В. , лек., ауд.А3

Іноземна мова , сем., асист. Харко , ауд. 203

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Міщук Н. 
В. , лаб., 
ауд.200

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 

Кравець , 
лаб., 

ауд.300

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ I КУРСУ "Затверджую"
Проректор _______________ 
"___"________ 2021 р.ЕКОНОМІЧНОГО факультету на І семестр 2021-2022 навчального року

ЕКЕ-11с ЕКЕ-12с ЕКЕ-13с ЕКК-11с ЕКК-12с ЕКН-11с ЕКН-12с ЕКФ-14с

Історія України, доц. Калиняк 
А.Д.  , лек., ауд. А3

Безпека життєдіяльності та охорона праці, доц. 
Муць І. Р. , лек., ауд.205

ЕКФ-13сЕКО-11с ЕКО-12с

Інформаційні і комунікаційні технології, доц. 
Прийма С. С. , лек., ауд.311

ЕКМ-13с ЕКМ-14с ЕКМ-15с ЕКМ-16с ЕКМ-17с ЕКМ-18с ЕКЮ-11с ЕКЮ-12с ЕКТ-11с ЕКФ-11с ЕКФ-12сЕКП-11с ЕКП-12с ЕКП-13с ЕКП-14с

П
О

Н
Е

Д
ІЛ

О
К

1
08:30-
9:50

Історія української культури, доц. Галуйко 
Р.М. , лек., ауд.315

Безпека життєдіяльності та 
охорона праці, доц. Тимощук 

С.В. , лек., ауд.105

Безпека життєдіяльності та охорона праці, доц. 
Петришин Р. С. , лек., ауд.309

Історія України, доц. Калиняк Л.Д., лек., 
ауд. А3

2
10:10-
11:30

Макроекономіка, доц. Стирський М. В. , лек., 
ауд.203

Історія української культури, 
доц. Бойко І.М. , лек., 

ауд.204 Економіка України, проф. Кічурчак М. В. , 
лек., ауд. А.З.

3
11:50-
13:10

Макроекономіка, доц. Буняк 
В. Б. , лек., ауд.204

Основи економічної науки, проф. 
Стефанишин О. В. , лек., ауд.309

5

Історія України, доц. Генега Р.Я.  , лек., 
ауд. 315

Історія України, доц. Мрака І.Б.  , лек., ауд.309; 
Історія української культури, доц.Галуйко 

Р.М. , лек., ауд.А3

Історія української культури, 
доц.Галуйко Р.М. , лек., 

ауд.А3

Безпека життєдіяльності  та захист навколишнього середовища, 
доц. Петришин Р. С. , лек., ауд.205

Інформаційні і комунікаційні технології, доц. 
Полюга Д. М. , лек., ауд.306

Безпека життєдіяльності та охорона праці, доц. Муць І. Р. , 
лек., ауд.217

Інформаційні і комунікаційні 
технології, доц. Прийма С. 

С. , лек., ауд.204

Історія України, доц. Генега Р.Я. , лек., 
ауд. 315

Історія України, доц. Мрака І.Б.  , лек., 
ауд. 105

Історія України, доц. Федик І.І.  , лек., ауд. 217

Історія української культури, доц. Галуйко Р. 
М. , лек., ауд.105

Інформаційні і комунікаційні технології, доц. Прийма С. С. , 
лек., ауд.217

2
10:10-
11:30

Основи економічної науки, проф. Гринів Л. С. , лек., ауд.205

Макроекономіка, доц. Михайляк Г. В. , лек., 
ауд.315

Інформаційні і комунікаційні 
технології, доц. Прийма С. 

С. , лек., ауд.104

Інформаційні і комунікаційні технології, доц. 
Прийма С. С. , лек., ауд.315

Макроекономіка, доц. 
Михайляк Г. В. , лек., 

ауд.104

Інформаційні і комунікаційні 
технології, доц. Попівняк Ю. 

М. , лек., ауд.306
Економіка України, проф. Кічурчак М. В. , лек., ауд.205

Основи економічної науки, проф. Кічурчак М. В. , лек., 
ауд.217

Макроекономіка, доц. Стирський М. В. , лек., 
ауд.203

Інформаційні і комунікаційні технології, доц. 
Троханяк С. Р. , лек., ауд.309

Теорія та історія економіки, проф. 
Кульчицький Б. В. , лек., ауд.311

П
О

Н
Е

Д
ІЛ

О
К

1
08:30-
9:50

4
13:30-
14:50

Історія фінансів та фінансової думки, доц. Тесля С. М. , лек., 
ауд.217

3
11:50-
13:10

4
13:30-
14:50

5

Історія України, доц. Мрака І.Б. , 
лек., ауд.203

66
7 7
8

Вища математика для 
економістів, доц. 

Сидоренко Ю.М. , 
сем., ауд. 108

Макроекономіка, 
проф. Панчишин С. 

М. , сем., ауд.104

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Мельник 
Н. Б. , 
лаб., 

ауд.211

В
ІВ

Т
О

Р
О

К

1
08:30-
9:50

Вища математика для 
економістів, доц. 

Гаталевич А. , сем., 
ауд.214

Інформаці
йні та 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Завада 
О. П. , 
лаб., 

ауд.200

Інформаці
йні та 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 

Нестеро
вич Н.В. , 

лаб., 
ауд.300

Вища математика для 
економістів, 

доц.Колінько М.О ., 
сем., ауд. 209

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, доц. 
Муць І. Р. , сем., 

ауд.Д114

Теорія та історія 
економіки, доц. 

Ковалюк А. О. , сем., 
ауд.218 Макроекономіка, доц. 

Фалюта А. В. , сем., 
ауд.316

Іноземна мова, сем., доц.Чорній В.Я. , ауд.М24; доц.Тинкалюк О.В.  , ауд.М25; ас.Дунець О.Р ., 
ауд.М13; доц.Патієвич О.В.,  ауд.М26; ас.Кріба І.Й,. ауд.Д73; доц.Кушпіт У.В., ауд.Д70; 

доц.Крижанівська Г.Г. , ауд.М6; Вак ., ауд.М15

Основи економічної 
науки, проф. Гринів 
Л. С. , сем., ауд.321

Інформаційні і 
комунікаційні 

технології, доц. 
Москаль Н. В. , сем., 

ауд.319

Історія України, доц. 
Файда О.В.  , сем., 

ауд. М4

8

2
10:10-
11:30

Вища математика для 
економістів, проф. 
Кирилич В. , сем., 

ауд.М25

Вища математика для 
економістів, доц. 

Червінка К. , сем., 
ауд.М26

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 

Когут М. 
П. , лаб., 
ауд.212

Вища математика для 
економістів, доц. 

Донма О.В.  , сем., 
ауд. 319

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Міщук Н. 
В. , лаб., 

ауд.1

Макроекономіка, 
проф. Панчишин С. 

М. , сем., ауд.104

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Мельник 
Н. Б. , 
лаб., 

ауд.211

Основи економічної 
науки, проф. Гринів 
Л. С. , сем., ауд.319

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Коцьо 
О.Я. , 
лаб., 
ауд.1

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 

Несторо
вич Н. В. , 

лаб., 
ауд.300

Фізичне виховання, вул. 
Черемшини, 31 (навчально-
спортивний комплекс) 14:00 

год

Теорія та історія 
економіки, проф. 

Кульчицький Б. В. , 
сем., ауд.316

Фізичне виховання, вул. 
Черемшини, 31 (навчально-
спортивний комплекс) 14:00 

год

Вища математика для 
економістів, доц. 

Куриляк А. О. , сем., 
ауд.М13

Безпека 
життєдіяльності  та 

захист навколишнього 
середовища, доц. 

Фірман В.М. , сем., 
ауд.М15

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, асист. 
Третяк О.І. , сем., 

ауд.М4

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, асист. 
Бардін О.І. , сем., 

ауд.М5

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, проф. 
Яремко З.М. , сем., 

ауд.Д95

3
11:50-
13:10

Історія України, доц. 
Якимович Б.З.  , 
сем., ауд. М15

Іноземна мова, сем., доц.Котловський А.М. , ауд.Д72; 
доц.Патієвич О.  , ауд.М15; доц.Скіба Н ., ауд.М25; 

доц.Тинкалюк О.В. , ауд.М16; доц.Дунець О.Р ., ауд.М6; ас.Кріба І.Й. , 
ауд.Д73

4
13:30-
14:50

Історія України, доц. 
Целуйко О.П., сем., 

ауд. М5

Історія української 
культури, доц. 

Галуйко Р. М. , сем., 
ауд.М4

Історія української 
культури, 

доц.Сурмач О.І. , 
сем., ауд.М5

Історія української 
культури, , сем., 

доц.Довгань 
М.Г.ауд. М20

Історія України, доц. 
Дух О.З.  , сем., 

ауд. М20

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, доц. 
Петришин Р. С. , 

сем., ауд.М22

Історія України, доц. 
Федик І.І.  , сем., 

ауд. М25

2
10:10-
11:30

Макроекономіка, доц. 
Стирський М. В. , 

сем., ауд.103

Вища математика для 
економістів, доц. 

Гаталевич А. , сем., 
ауд.115

Інформаці
йні та 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Завада 
О. П. , 
лаб., 

ауд.300

Інформаці
йні та 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 

Міщук Н. 
В. , лаб., 

ауд.1

Макроекономіка, 
к.е.н. Федик М.В. , 

сем., ауд.М19

Вища математика для 
економістів, проф. 

Заболоцький М.В. , 
сем., ауд.М19

Вища математика для 
економістів, доц. 

Флюд В. М. , сем., 
ауд.М18

Теорія та історія 
економіки, доц. 

Ковалюк А. О. , сем., 
ауд.218

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, асист. 
Кіт Л.Я. , сем., 

ауд.Д96
Основи економічної 

науки, проф. 
Стефанишин О. В. , 

сем., ауд.313

Інформаційні і 
комунікаційні 

технології, доц. 
Москаль Н. В. , сем., 

ауд.321

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Мельник 
Н. Б. , 
лаб., 

ауд.211

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Троханяк 
С. Р. , 
лаб., 

ауд.212

Вища математика для 
економістів, асист. 

Пстрий К.М . , сем., 
ауд. 2

Макроекономіка, 
проф. Панчишин С. 

М. , сем., ауд.104

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 

Несторо
вич Н. В. , 

лаб., 
ауд.1

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 

Когут М. 
П. , лаб., 
ауд.212

Іноземна мова (перша), сем., доц.Чорній В.,  ауд.М3; доц.Патієвич О.В. , ауд.317; доц.Скіба Н.Я. , ауд.М6; ас.Забава І.М., ауд.2; 
доц.Котловський А.М.,  ауд.Д72; ас.Дунець О.Р.,  ауд.3; доц.Тинкалюк О.В. , ауд.М16; ас.Кріба І.Й. , ауд.Д73; Вак1,  ауд.4; Вак.2 , 

ауд.М24

Бізнес-протокол і 
комунікації, доц. 

Креховець О. В. , 
сем., ауд.313

Теорія та історія 
економіки, проф. 

Кульчицький Б. В. , 
сем., ауд.108

Історія України, проф. 
Якимович В.З,   , 

сем., ауд. 214
Макроекономіка, доц. 
Фалюта А. В. , сем., 

ауд.316

Макроекономіка, доц. 
Михайляк Г. В. , сем., 

ауд.319

Історія України, доц. 
Вінниченко О.О.  , 

сем., ауд. 317

Теорія та історія 
економіки, проф. 

Кульчицький Б. В. , 
сем., ауд.214

Вища математика для 
менеджерів, доц. 

Гаталевич А. , сем., 
ауд.110

Вища математика для 
економістів, доц. 

Флюд В. М. , сем., 
ауд.М18

Вища математика для 
економістів, доц. 

Сидоренко Ю.М.  , 
сем., ауд. 313

Основи економічної 
науки, проф. 

Стефанишин О. В. , 
сем., ауд.108

Інформаці
йні та 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 

Нестеро
вич Н.В.. , 

лаб., 
ауд.200

Вища математика для 
економістів, асист. 

Пстрий К.М.  , сем., 
ауд. 105

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, асист. 
Третяк О.І. , сем., 

ауд.Д95

Історія України, доц. 
Кощук О.Я.  , сем., 

ауд. М6

3
11:50-
13:10

Інформаці
йні та 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Завада 
О. П. , 
лаб., 

ауд.200

Інформаці
йні та 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 

Когут М. 
П. , лаб., 
ауд.300

Макроекономіка, доц. 
Стирський М. В. , 

сем., ауд.103

Іноземна мова , сем., ас.Кріба І.Й.,  ауд.Д73; доц.Крижанівська Г.Т.,  ауд.М4; 
доц.Тинкалюк О.В.,  ауд.М18; доц.Патієвич О.В.,  ауд.М19; ас.Кіпень С.В., ауд.М26; 

доц.Скіба Н.,  ауд.М24; доц.Котловський А.М., ауд.Д72; ас.Чорній В.,  ауд.М5; ас.Забава 
І.М.,  ауд.М20; Дунець О.Р., ауд. М16; Вак. ,  ауд.М13

Іноземна мова , сем., ас.Кріба І.Й. , ауд.Д73; 
доц.Крижанівська Г.Т.,  ауд.М4; доц.Тинкалюк О.В. , 

ауд.М18; доц.Патієвич О.В., ауд.М19; ас.Кіпень 
С.В. , ауд.М26; доц.Скіба Н., ауд.М24; 

доц.Котловський А.М.,  ауд.Д72; ас.Чорній В., 
ауд.М5; ас.Забава І.М., ауд.М20; Дунець О.Р. , 

ауд.М16; Вак., ауд.М13

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, доц. 
Муць І. Р. , сем., 

ауд.Д114

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, доц. 
Наливайко Н.В. , 

сем., ауд.Д96

Історія України, доц. 
Козловський С.О.  , 

сем., ауд. М22

Вища математика для 
менеджерів, проф. 
Заблоцький М.В., 

сем., ауд. 321

Основи економічної 
науки, проф. Гринів 
Л. С. , сем., ауд.318

Інформаційні і 
комунікаційні 

технології, доц. 
Москаль Н. В. , сем., 

ауд.315

Фізичне виховання, вул. 
Черемшини, 31 (навчально-
спортивний комплекс) 12:30 

годІнформаційні і 
комунікаційні 

технології, доц. 
Москаль Н. В. , сем., 

ауд.318

Основи економічної 
науки, проф. Гринів 
Л. С. , сем., ауд.315

В
ІВ

Т
О

Р
О

К

1
08:30-
9:50

Історія фінансів та 
фінансової думки, 
доц. Тесля С. М. , 

сем., ауд.М20

4
13:30-
14:50

Фізичне виховання, вул. Черемшини, 31 
(навчально-спортивний комплекс) 14:00 год

Історія України, доц. 
Вінниченко О.О.  , 

сем., ауд. 316

5
15:05-
16:25

Фізичне виховання, вул. Черемшини, 31 
(навчально-спортивний комплекс) 14:00 год

Інформаці
йні та 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Завада 
О. П. , 
лаб., 

ауд.200

Фізичне виховання, вул. Черемшини, 31 
(навчально-спортивний комплекс) 14:00 год

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Мельник 
Н. Б. , 
лаб., 

ауд.211

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 

Когут М. 
П. , лаб., 
ауд.212

6

Фізичне виховання, вул. Черемшини, 31 
(навчально-спортивний комплекс) 15:45 

год

5
15:05-
16:25

7 7
6

8 8

Макроекономіка, проф. Панчишин С. М. , 
лек., ауд.309

Безпека життєдіяльності та охорона праці, доц. 
Петришин Р. С. , лек., ауд.306

Безпека життєдіяльності та охорона праці, доц. 
Муць І. Р. , лек., ауд.311

Безпека життєдіяльності та 
охорона праці, доц. Тимощук 

С.В. , лек., ауд.203

Основи економічної науки, 
доц. Теребух М. І. , лек., 

ауд.104 Вища математика для економістів, доц. Куриляк А. О. , лек., 
ауд.205

Економіка України, доц. Кривень О. В. , лек., ауд.217

С
Е

Р
Е

Д
А

1
08:30-
9:50

С
Е

Р
Е

Д
А

1
08:30-
9:50

Інформаційні та комунікаційні технології, доц. 
Завада О. П. , лек., ауд.315 Вища математика для 

економістів, доц. Червінка., 
лек., ауд.305

Вища математика для економістів, доц. 
Сидоренко Ю.М. , лек., ауд. 105

Інформаційні і комунікаційні технології, доц. Москаль Н. В. , 
лек., ауд.205

Теорія права і держави, проф. 
Кіселичник В. П. , лек., 

ауд.204

Вища математика для 
економістів, доц. 

Колінько М. , лек., 
ауд.103

Вища математика для економістів, доц. Тріщ Б.М. , лек., 
ауд.217

2
10:10-
11:30

Безпека життєдіяльності  та 
охорона праці, доц. Петришин 

Р. С. , лек., ауд.104

2
10:10-
11:30

Вища математика для економістів, доц. 
Гаталевич А. , лек., ауд.315

Вступ до фаху , проф. Вовк В. 
М. , лек., ауд.305

Інформаційні і комунікаційні технології, доц. 
Міщук Н. В. , лек., ауд.105

Вища математика для економістів, доц. Гуран 
І. Й. , лек., ауд.309

Макроекономіка, доц. Михайляк Г. В. , лек., 
ауд.306

Бізнес-протокол і комунікації, доц. Жук О. П. , 
лек., ауд.311

Вища математика для 
менеджерів, проф. 

Заблоцький М.В.  , лек., 
ауд. 203

Вища математика для 
економістів, проф. Кирилич 

В. , сем., ауд.104

Безпека життєдіяльності та охорона праці, доц. 
Муць І. Р. , лек., ауд.315

Історія України, доц. Генега Р.Я.  , лек., 
ауд. 306

Вища математика для 
економістів, доц. Колінько 

М. , лек., ауд.204

Вступ до фаху, проф. 
Гринькевич О. С. , 

лек., ауд.103

Історія України, доц. Марискевич Т.Г.  , лек., ауд. А3
Макроекономіка, доц. Михайляк Г. В. , лек., 

ауд.205

3
11:50-
13:10Теорія та історія економіки, 

проф. Кульчицький Б. В. , 
лек., ауд.203

Історія української культури, к.і.н. Бойко І. М. , лек., ауд.А3

Іноземна мова 
(французька), ас. 

Кузик Н. , сем., ауд.3

Історія України, доц. Генега 
Р.Я.  , лек., ауд. 203

Основи економічної науки, 
доц. Теребух М. І. , лек., 

ауд.309

Іноземна мова 
(французька), ас. 

Кузик Н. , сем., ауд.3

Іноземна мова 
(французька), ас. 

Кузик Н. , сем., ауд.3

Основи економічної науки, проф. 
Стефанишин О. В. , лек., ауд.105

Бізнес-протокол і комунікації, доц. Жук О. П. , 
лек., ауд.306

Вища математика для менеджерів, доц. 
Гаталевич А. , лек., ауд.311

Історія української культури, доц. Довгань 
Г.В. , лек., ауд.105

Безпека життєдіяльності та охорона праці, доц. 
Тимощук С.В. , лек., ауд.309

4
13:30-
14:50

3
11:50-
13:10

4
13:30-
14:50

Іноземна мова 
(французька), ас. 

Кузик Н. , сем., ауд.3

5
15:05-
16:25

Іноземна мова 
(французька), ас. 

Кузик Н. , сем., ауд.3

Іноземна мова 
(французька), ас. 

Кузик Н. , сем., ауд.3

Вища математика для 
економістів, доц. 

Колінько М. , лек., 
ауд.103

Іноземна мова 
(французька), ас. 

Кузик Н. , сем., ауд.3

Іноземна мова 
(французька), ас. 

Кузик Н. , сем., ауд.3

Іноземна мова 
(французька), ас. 

Кузик Н. , сем., ауд.3

Іноземна мова 
(французька), ас. 

Кузик Н. , сем., ауд.3

5
15:05-
16:25

Іноземна мова 
(французька), ас. 

Кузик Н. , сем., ауд.3

6

Іноземна мова 
(французька), ас. 

Кузик Н. , сем., ауд.3

7
6

8
7

Ч
Е

Т
В

Е
Р

1
08:30-
9:50

Іноземна мова , сем., асист. Бондаренко , 
ауд.М16; асист. Хома , ауд.М15; асист. 

Харко , ауд.М25; асист. Острокостова М. , 
ауд.М6

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Прийма 
С. С. , 
лаб., 

ауд.211

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Мельник 
Н. Б. , 
лаб., 

ауд.212

8
Безпека 

життєдіяльності та 
охорона праці, доц. 
Петришин Р. С. , 

сем., ауд.Д114

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, асист. 
Третяк О.І. , сем., 

ауд.Д96

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, асист. 
Кіт Л.Я. , сем., 

ауд.Д95

Інформаційні та 
комунікаційні 

технології, асист. 
Нестерович Н.В.. , 

сем., ауд.204

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 

Когут М. 
П. , лаб., 

ауд.1

Бізнес-протокол і 
комунікації, доц. 

Креховець О. В. , 
сем., ауд.М20

Іноземна мова, сем., доц.Чорній В.Я., ауд.М5; доц.Тинкалюк О.В . , ауд.М25; ас.Дунець 
О.Р. , ауд.113 ; доц.Патієвич О.В. , ауд.М22; ас.Кріба І.Й .ауд.М24; доц.Кушпіт У.В. , 

ауд.М19; доц.Крижанівська Г.Г.,  ауд.М6; Вак., ауд.М15
Безпека 

життєдіяльності та 
охорона праці, асист. 

Третяк О.І. , сем., 
ауд.Д96

Макроекономіка, доц. 
Ходико Д. І. , сем., 

ауд.315Інформаційні і 
комунікаційні 

технології, доц. 
Полюга Д. М. , сем., 

ауд.318

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, асист. 
Кіт Л.Я. , сем., 

ауд.Д95

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 
Васьків 
С. Ф. , 
лаб., 

ауд.200

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Савка Н. 
В. , лаб., 
ауд.300

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Вільчинс
ька О. М. , 

лаб., 
ауд.211

Вища 
математик

а для 
економісті

в, доц. 
Колінько 
М. , сем., 
ауд.311

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Прокопо
вич-

Павлюк І. 
В. , лаб., 
ауд.212

Іноземна мова (перша), сем.,доц.Чорній В. , ауд.М6; доц.Патієвич О.В ., ауд.М22; доц.Скіба Н.Я. , ауд.М15; ас.Забава 
І.М ., ауд.М20; доц.Котловський А.М. , ауд.Д72; ас.Дунець О.Р ., ауд.М18; доц.Тинкалюк О.В ., ауд.М25; ас.Кріба І.Й ., 

ауд.М4; Вак1 , ауд.113; Вак.2, ауд.2

Основи економічної 
науки, доц. Теребух 
М. І. , сем., ауд.М5

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, доц. 
Муць І. Р. , сем., 

ауд.Д114

Основи економічної 
науки, проф. 

Кічурчак М. В. , сем., 
ауд.М26

Інформаційні і 
комунікаційні 

технології, доц. 
Попівняк Ю. М. , 

сем., ауд.М19

Безпека 
життєдіяльності  та 

захист навколишнього 
середовища, доц. 
Петришин Р. С. , 

сем., ауд.Д114

Вища математика, 
доц. Куриляк А.О. , 

сем., ауд.Д96

Безпека 
життєдіяльності  та 

захист навколишнього 
середовища, асист. 

Кіт Л.Я. , сем., 
ауд.Д95

Вища математика для 
економістів, доц. 

Колінько М. , сем., 
ауд.214

1
08:30-
9:50

Безпека 
життєдіяльності  та 

захист навколишнього 
середовища, , сем., 

ауд. М24

2
10:10-
11:30

Іноземна мова , сем., асист. Бондаренко , 
ауд.М16; асист. Хома , ауд.М15; асист. 

Острокостова М. , ауд.М6

Вища математика для 
економістів, 

доц.Червінка , сем., 
ауд.309

Макроекономіка, доц. 
Ходико Д. І. , сем., 

ауд.321

Історія України, доц. 
Вінниченко О.О., 

сем., ауд. МБ

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 

Когут М. 
П. , лаб., 
ауд.211

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 

Кравець , 
лаб., 

ауд.212

Економіка України, 
проф. Кічурчак М. 
В. , лек., ауд.М13

Історія України, проф. 
Якимович В.З, , 
сем., ауд. М26

Історія України, доц. 
Овсінський Ю.В. , 

сем., ауд. М18

Історія України, доц. 
Дух І.З.,  сем., 

ауд.М4;

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Історія української 
культури, доц. 

Довгань Г.В. , сем., 
ауд.М26

Історія України, проф. 
Якимович Б.З. , 
сем., ауд. 108

Історія України, доц. 
Целуйко О.П.  , сем., 

ауд. 313

Інформаційні і 
комунікаційні 

технології, доц. 
Мельник Н. Б. , сем., 

ауд.204

Економіка України, 
проф. Кічурчак М. 
В. , сем., ауд.М5

Основи економічної 
науки, доц. Теребух 
М. І. , сем., ауд.М19

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Прийма 
С. С. , 
лаб., 
ауд.1

2
10:10-
11:30

Інформаційні та 
комунікаційні 

технології, доц. 
Завада О. П. , сем., 

ауд.214

Історія української 
культури, доц. 

Галуйко Р.М. , сем., 
ауд.115

Теорія та історія 
економіки, доц. 

Ковалюк А. О. , сем., 
ауд.М4

Економіка України, 
проф. Кічурчак М. 
В. , сем., ауд.М19

Макроекономіка, доц. 
Ільків Н. В. , сем., 

ауд.110

Історія фінансів та 
фінансової думки, 
доц. Тесля С. М. , 

сем., ауд.108

3
11:50-
13:10

Історія української 
культури, доц. 

Власевич Т. В. , 
сем., ауд. 108

Історія української 
культури, доц. 

Пасічник І.Я. , сем., 
ауд.313

Історія української 
культури, , сем., 

дор.Галуйко Р.М., 
ауд. 204

Вища математика для 
менеджерів, доц. Вус 

, сем., ауд. М18

Інформаційні і 
комунікаційні 

технології, доц. 
Попівняк Ю. М. , 

сем., ауд.М5

Макроекономіка, доц. 
Ільків Н. В. , сем., 

ауд.110

Фізичне виховання, вул. 
Черемшини, 31 (навчально-
спортивний комплекс) 14:00 

год

Історія України, проф. 
Якимович Б.З.  , 
сем., ауд. М24

Історія української 
культури, доц. 

Довгань Г.В. , сем., 
ауд.М24

Вища математика для 
економістів, доц.Вус, 

сем., ауд. 316

Історія України, проф. 
Якимович Б.З.  , 
сем., ауд. М19

Фізичне виховання, 
вул. Черемшини, 
31 (навчально-

спортивний 
комплекс) 12:30 

год

Теорія та історія 
економіки, доц. 

Ковалюк А. О. , сем., 
ауд.М4

Фізичне 
виховання, вул. 
Черемшини, 31 

(навчально-
спортивний 

комплекс) 12:30 
год

Вища математика для 
менеджерів, доц. 

Гаталевич А. , сем., 
ауд.М20

Макроекономіка, доц. 
Косарчин М. В. , 

сем., ауд.313

Бізнес-протокол і 
комунікації, доц. 

Креховець О. В. , 
сем., ауд.М26

3
11:50-
13:10

Економіка України, 
проф. Кічурчак М. 
В. , сем., ауд.М24

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Москаль 
Н. В. , 
лаб., 
ауд.1

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 
Хоча Н. 
В. , лаб., 
ауд.300

Іноземна мова , сем., ас.Кріба І.Й ., ауд.М16; 
доц.Крижанівська Г.Т ., ауд.219; доц.Тинкалюк О.В ., 

ауд.М25; доц.Патієвич О.В. , ауд.М22; доц.Кіпень С.В. , 
ауд.2; доц.Скіба Н. , ауд.М15; доц.Котловський А.М ., 

ауд.Д72; ас.Чорній В., ауд.М6; дас.Забава І.М.,  ауд.217; 
Дунець О.Р., ауд.3; Вак., ауд 316

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Коцьо 
О.Я. , 
лаб., 

ауд.200

Фізичне 
виховання, вул. 
Черемшини, 31 

(навчально-
спортивний 

комплекс) 14:00 
год

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Мельник 
Н. Б. , 
лаб., 

ауд.211

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 

Когут М. 
П. , лаб., 
ауд.212

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Завада 
О. П. , 
лаб., 

ауд.200

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
ас. Коцьо 

О.Я. , 
лаб., 

ауд.300

Фізичне 
виховання, вул. 
Черемшини, 31 

(навчально-
спортивний 

комплекс) 14:00 
год

Основи економічної 
науки, проф. 

Стефанишин О. В. , 
сем., ауд.316

Іноземна мова , сем., асист. Руднік А. І. , 
ауд.219; асист. Лев І. , ауд.108; асист. 

Рудакевич Ю. , ауд.318

Фізичне 
виховання, вул. 
Черемшини, 31 

(навчально-
спортивний 

комплекс) 14:00 
год

4
13:30-
14:50

Іноземна мова , сем., ас.Кріба І.Й ., ауд.М16; доц.Крижанівська Г.Т ., 
ауд.219; доц.Тинкалюк О.В. , ауд.М25; доц.Патієвич О.В ., ауд.М22; 

доц.Кіпень С.В. , ауд.2; доц.Скіба Н.,  ауд.М15; доц.Котловський А.М. , 
ауд.Д72; ас.Чорній В.,  ауд.М6; ас.Забава І.М.,  ауд.217; Дунець О.Р. , 

ауд.3; Вак., ауд.316

Іноземна мова , сем., асист. Руднік А. І. , 
ауд.105; асист. Лев І. , ауд.315; асист. 
Харко , ауд.317; асист. Рудакевич Ю. , 

ауд.306

4
13:30-
14:50Інформаційні і 

комунікаційні 
технології, доц. 

Полюга Д. М. , сем., 
ауд.214

5
15:05-
16:25

Інформаційні 
і 

комунікаційні 
технології, 

доц. Коцьо 
О.Я. , лаб., 

ауд.211

Історія фінансів та 
фінансової думки, 
доц. Тесля С. М. , 

сем., ауд.313

Іноземна мова, сем.,  доц.Котловський А.М. , ауд.Д72; 
доц.Патієвич О.  , ауд.М22; доц.Скіба Н. , ауд.2; 

доц.Тинкалюк О.В ., ауд.М19; доц.Дунець О.Р. , ауд.3; 
ас.Кріба І.Й ., ауд.4

Макроекономіка, к.е.н. 
Федик М.В. , сем., 

ауд.218

Інформаційні 
і 

комунікаційні 
технології, 

доц. Завада 
О. П. , лаб., 

ауд.212

5
15:05-
16:25Економіка України, 

проф. Кічурчак М. 
В. , лек., ауд.М24

6
7

6

8
7

П
'Я

Т
Н

И
Ц

Я

1
08:30-
9:50

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, доц. 
Муць І. Р. , сем., 

ауд.203

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, доц. 
Фірман В.М. , сем., 

ауд.110

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, асист. 
Кіт Л.Я. , сем., 

ауд.108

8

Вища математика для 
менеджерів, доц. 

Петрук Т.М. , сем., 
ауд.М4

Історія України, проф. 
Якимович Б.З., сем., 

ауд. 214 Іноземна мова , сем., асист. Руднік А. І. , 
ауд.М18; асист. Лев І. , ауд.М22; асист. 
Харко , ауд.М19; асист. Рудакевич Ю. , 

ауд.М25

Макроекономіка, доц. 
Михайляк Г. В. , сем., 

ауд.М5

Макроекономіка, доц. 
Фалюта А. В. , сем., 

ауд.М26

Вища математика для 
менеджерів, проф. 
Дутка Г.Я., сем., 

ауд. М20

Бізнес-протокол і 
комунікації, доц. 

Креховець О. В. , 
сем., ауд.М24

Історія України, доц. 
Дудяк О.А. , сем., 

ауд.319; 

Історія України, доц. 
Мрака І.Б. , сем., 

ауд. 313

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Міщук Н. 
В. , лаб., 
ауд.211

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 

Когут М. 
П. , лаб., 
ауд.212

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 

Кравець , 
лаб., 

ауд.200

Економіка України, 
доц. Кривень О. В. , 

сем., ауд.305

Основи економічної 
науки, проф. 

Кічурчак М. В. , сем., 
ауд.209

Макроекономіка, доц. 
Стирський М. В. , 

сем., ауд.203

Інформаційні та 
комунікаційні 

технології, доц. 
Завада О. П. , сем., 

ауд.110

Історія України, доц. 
Дух О.З., сем., 

ауд. 108

Історія української 
культури, доц. 

Мандрищук Л.А. , 
сем., ауд.319;

Історія української 
культури, доц. 

Сурмач О.І. , сем., 
ауд.313

Історія української 
культури, доц. 

Довгань Г.В. , сем., 
ауд.214

1
08:30-
9:50

Макроекономіка, к.е.н. 
Федик М.В. , сем., 

ауд.309

Вища математика для 
економістів, доц. 
Тріщ Б.М. , сем., 

ауд.321

Інформаційні і 
комунікаційні 

технології, доц. 
Завада О. П. , сем., 

ауд.305

Економіка України, 
доц. Кривень О. В. , 

лек., ауд.209

П
'Я

Т
Н

И
Ц

Я

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, доц. 
Наливайко Н.В. , 

сем., ауд.104

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, асист. 
Кіт Л.Я. , сем., 

ауд.214

Іноземна мова , сем., асист. Руднік А. І. , 
ауд.М18; асист. Лев І. , ауд.М22; асист. 
Харко , ауд.М19; асист. Рудакевич Ю. , 

ауд.М25
Вища математика для 
менеджерів, проф. 
Дутка Г.Я. , сем., 

ауд.М20

Бізнес-протокол і 
комунікації, к.е.н. 

Демків Х.С. , сем., 
ауд.МБ

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, доц. 
Петришин Р. С. , 

сем., ауд.218

Інформаційні і 
комунікаційні 

технології, доц. 
Вільчинська О. М. , 

сем., ауд.309

Інформаційні та 
комунікаційні 

технології, доц. 
Завада О. П. , сем., 

ауд.104

Економіка України, 
проф. Кічурчак М. 
В. , сем., ауд.214

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, доц. 
Тимощук С.В. , сем., 

ауд.М18

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, асист. 
Третяк О.І. , сем., 

ауд.М22

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Попівняк 
Ю. М. , 
лаб., 
ауд.1

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Москаль 
Н. В. , 
лаб., 

ауд.300

2
10:10-
11:30

Історія України, проф. 
Якимович Б.З., сем., 

ауд. 203

Історія України, проф. 
Чура В.І., сем., 

ауд. 110

Інформаційні та 
комунікаційні 

технології, доц. 
Завада О. П. , сем., 

ауд.108

Вступ до фаху , проф. 
Вовк В. М. , сем., 

ауд.319

Інформаційні і 
комунікаційні 

технології, доц. 
Прийма С. С. , сем., 

ауд.313

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці, асист. 
Бардін О.І. , сем., 

ауд.М25

Інформаційні і 
комунікаційні 

технології, асист. 
Кравець , сем., 

ауд.103

Економіка України, 
проф. Кічурчак М. 
В. , сем., ауд.М15;

Історія України, доц. 
Вінниченко О.О. , 

сем., ауд. 103

Історія української 
культури, Вак, сем., 
ас.Павлишин А.Д ., 

ауд.М15

Безпека 
життєдіяльності  та 

охорона праці, доц. 
Петришин Р. С. , 

сем., ауд.Д114

Безпека 
життєдіяльності  та 

охорона праці, асист. 
Бардін О.І. , сем., 

ауд.Д96

Економіка України, 
проф. Кічурчак М. 
В. , сем., ауд.115

Історія української 
культури, , сем., 

ас.Павлишин А.Д., 
ауд. М26 Вища математика для 

економістів, доц. 
Куриляк А. О. , сем., 

ауд.М15

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 
Васьків 
С. Ф. , 
лаб., 

ауд.211

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Савка Н. 
В. , лаб., 
ауд.212

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Гамкало 
О Б. , 
лаб., 

ауд.200

Історія України, доц. 
Генега Р.Я. , сем., 

ауд. М19

Історія української 
культури, к.ф.н. 

Бойко І. М. , сем., 
ауд.115

Історія України, проф. 
Якимович Б.З.  , 
сем., ауд. М26

Вступ до фаху, проф. 
Гринькевич О. С. , 

сем., ауд.309

Історія української 
культури, доц. 

Мандрищук Л.А. , 
сем., ауд.2

Економіка України, 
доц. Кривень О. В. , 

сем., ауд.321

Макроекономіка, доц. 
Фалюта А. В. , сем., 

ауд.М5

Макроекономіка, доц. 
Михайляк Г. В. , сем., 

ауд.М24

Бізнес-протокол і 
комунікації, доц. 

Креховець О. В. , 
сем., ауд.М4Історія української 

культури, доц. 
Мандрищук Л.А. , 

сем., ауд.203

Макроекономіка, доц. 
Стирський М. В. , 

сем., ауд.110

Історія української 
культури, , сем., 

доц.Довгань М.Г., 
ауд.108

Інформаційні і 
комунікаційні 

технології, доц. 
Мельник Н. Б. , сем., 

ауд.319

Вступ до фаху , проф. 
Вовк В. М. , сем., 

ауд.313

Інформаційні і 
комунікаційні 

технології, доц. 
Міщук Н. В. , сем., 

ауд.218

Економіка України, 
доц. Кривень О. В. , 

сем., ауд.103 Вища математика для 
економістів, доц. 

Колінько М. , сем., 
ауд.209

2
10:10-
11:30

Інформаційні і 
комунікаційні 

технології, доц. 
Мельник Н. Б. , сем., 

ауд.321
Вища математика для 

економістів, доц. 
Тріщ Б.М. , сем., 

ауд.305

3
11:50-
13:10

Іноземна мова , сем., асист. Бондаренко , 
ауд.4; асист. Хома , ауд.317; асист. 

Харко , ауд.219; асист. Острокостова М. , 
ауд.2 Історія України, доц. 

Галуйко Р.М.  , сем., 
ауд. М18

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Мельник 
Н. Б. , 
лаб., 

ауд.200

Теорія права і держави, 
проф. Кіселичник В. 

П. , лек., ауд.М25

Теорія права і держави, 
, сем., ауд. 115

Основи економічної 
науки, проф. 

Кічурчак М. В. , сем., 
ауд.108

Вища 
математик

а для 
економісті

в, доц. 
Колінько 
М. , сем., 
ауд.214

Історія української 
культури, доц. 

Мандрищук Л.А. , 
сем., ауд.113

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Попівняк 
Ю. М. , 
лаб., 

ауд.300

Фізичне виховання, вул. 
Черемшини, 31 (навчально-

спортивний комплекс) 14:00 год

Інформацій
ні і 

комунікацій
ні 

технології, 
доц. 

Мельник 
Н. Б. , 
лаб., 

ауд.211

Фізичне виховання, вул. 
Черемшини, 31 (навчально-
спортивний комплекс) 14:00 

год

Бізнес-протокол і 
комунікації, доц. 

Креховець О. В. , 
сем., ауд.М4

Вища математика для 
економістів, доц. 

Куриляк А. О. , сем., 
ауд.М26

Інформаційні і 
комунікаційні 

технології, доц. 
Троханяк С. Р. , сем., 

ауд.М18
Бізнес-протокол і 
комунікації, к.е.н. 

Демків Х.С. , сем., 
ауд.218Інформаційні і 

комунікаційні 
технології, доц. 

Троханяк С. Р. , сем., 
ауд.М22

Історія України, доц. 
Генега Р.Я. , сем., 

ауд. 113

Історія української 
культури, к.ф.н. 

Бойко І. М. , сем., 
ауд.318

Історія України, проф. 
Якимович Б.З. , 
сем., ауд. М15

Історія фінансів та 
фінансової думки, 
доц. Тесля С. М. , 

сем., ауд.313

Вища математика для 
економістів, доц. 
Тріщ Б.М. , сем., 

ауд.309

Інформаційні і 
комунікаційні 

технології, доц. 
Прийма С. С. , сем., 

ауд.108 3
11:50-
13:10

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 
Хоча Н. 
В. , лаб., 

ауд.1

Економіка України, 
проф. Кічурчак М. 
В. , сем., ауд.318

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Москаль 
Н. В. , 
лаб., 

ауд.211

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Гамкало 
О Б. , 
лаб., 

ауд.212

Вища математика для 
менеджерів, проф. 
Дутка Г.Я. , сем., 

ауд.М20

Безпека життєдіяльності 
та охорона праці, доц. 
Тимощук С.В. , сем., 

ауд.Д96

Безпека життєдіяльності 
та охорона праці, доц. 

Наливайко Н.В. , сем., 
ауд.Д95

5
15:05-
16:25

Іноземна мова , сем., асист. Харко , ауд.3 Фізичне виховання, вул. Черемшини, 31 
(навчально-спортивний комплекс) 14:00 год

Фізичне 
виховання, вул. 
Черемшини, 31 

(навчально-
спортивний 

комплекс) 14:00 
год

4
13:30-
14:50 Історія України, проф. 

Якимович В.З,  , 
сем., ауд. М4

Історія України, доц. 
Шних І.Є., сем., 

ауд. 217

Інформацій
ні і 

комунікацій
ні 

технології, 
асист. 

Когут М. 
П. , лаб., 
ауд.212

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 
Хоча Н. 
В. , лаб., 

ауд.1

Інформацій
ні і 

комунікацій
ні 

технології, 
доц. 

Москаль 
Н. В. , 
лаб., 

ауд.200

Інформацій
ні і 

комунікацій
ні 

технології, 
доц. 

Гамкало 
О Б. , лаб., 

ауд.300

4
13:30-
14:50

Вища математика для 
економістів, доц. 

Колінько М. , сем., 
ауд.214

Основи економічної 
науки, проф. 

Кічурчак М. В. , сем., 
ауд. А.З.

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Мельник 
Н. Б. , 
лаб., 

ауд.212

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Завада 
О. П. , 
лаб., 

ауд.200

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Троханяк 
С. Р. , 
лаб., 

ауд.300

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
асист. 

Кравець , 
лаб., 
ауд.1

Інформаці
йні і 

комунікаці
йні 

технології, 
доц. 

Прийма 
С. С. , 
лаб., 

ауд.211

6
16:40-
18:00

5
15:05-
16:25

7

6
16:40-
18:00

Теорія та історія 
економіки, доц. 

Ковалюк А. О. , сем., 
ауд.321

7
8

Декан економічного факультету __________________________________ (Р.В. Михайлишин)
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