ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор ДонДУУ
д.держ.упр., професор
_________С.Ф.Марова
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
РОЗКЛАД
навчальних занять ІІ семестру 2020/2021 н.р. для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітнього ступеня
«бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізацій «Менеджмент у виробничій сфері», «Менеджмент
невиробничої сфери», «Менеджмент в туризмі», «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Муніципальний
менеджмент» факультету менеджменту у термін з 22.02.2021р. до 27.02.2021р.
4 курс
МВ-17з

МНС-17з

МТ-17з
Понеділок 22.02.2021р.

14.2015.40

Менеджмент виробничій,
лекція, к.е.н.,
доц. Чернишов О.Ю.,
ауд. 406/1, zoom

15.5017.10

Менеджмент виробничій,
лекція, к.е.н.,
доц. Чернишов О.Ю.,
ауд. 406/1, zoom

17.2018.40

Стратегічне управління,
лекція, викл. Вовк Т.В.,
ауд. 406/1, zoom

Стратегічне управління,
лекція, викл. Вовк Т.В.,
ауд. 406/1, zoom

Всесвітня культура та
мистецтво*, лекція, к.е.н.,
доц. Драгомірова Є.С.,
ауд. 306/1, zoom

19.0020.20

Стратегічне управління,
семінарське заняття,
викл. Вовк Т.В.,
ауд. 406/1, zoom

Стратегічне управління,
семінарське заняття,
викл. Вовк Т.В.,
ауд. 406/1, zoom

Менеджмент якості в
туризмі, лекція, д.держ.упр.,
проф. Стойка А.В.,
ауд. 306/1, zoom

МПД-17з

Основи економіки
природокористування,
лекція, к.хім.н.,
доц. Морева В.В.,
ауд. 403/1, zoom
Основи економіки
природокористування,
семінарське заняття,
к.хім.н., доц. Морева В.В.,
ауд. 403/1, zoom

ММ-17з

Стратегічне управління,
лекція, викл. Вовк Т.В.,
ауд. 406/1, zoom
Стратегічне управління,
семінарське заняття,
викл. Вовк Т.В.,
ауд. 406/1, zoom

Вівторок 23.02.2021р.
12.2013.40
14.2015.40

15.5017.10

17.2018.40

Адміністративний
менеджмент, лекція,
викл. Верітельник С.М.,
ауд. 406/1, zoom
Адміністративний
менеджмент,
семінарське заняття,
викл. Верітельник С.М.,
ауд. 406/1, zoom

Адміністративний
менеджмент, лекція,
викл. Верітельник С.М.,
ауд. 406/1, zoom
Адміністративний
менеджмент,
семінарське заняття,
викл. Верітельник С.М.,
ауд. 406/1, zoom

Менеджмент якості в
Менеджмент екологічних
туризмі, семінарське
ризиків*, лекція, к.е.н.,
заняття, д.держ.упр., проф.
доц. Турбіна О.І.,
Стойка А.В.,
ауд. 403/1, zoom
ауд. 305/1, zoom

Техніко-економічний
аналіз*, лекція,
викл. Вовк Т.В., ауд. 501/1,

Менеджмент у невиробничій
сфері, лекція, к.е.н.,
доц. Чернишов О.Ю.,
ауд. 502/1, zoom

Маркетинг в туризмі, лекція, Менеджмент екологічних
д.держ.упр.,
ризиків*, лекція, к.е.н.,
проф. Стойка А.В.,
доц. Турбіна О.І.,
ауд. 305/1, zoom
ауд. 403/1, zoom

zoom

19.0020.20

12.2013.40

14.2015.40

15.5017.10

Менеджмент у невиробничій
сфері, семінарське заняття,
к.е.н.,
доц. Чернишов О.Ю.,
ауд. 502/1, zoom
Середа 24.02.2021р.
Всесвітня культура та
мистецтво*, лекція, к.е.н.,
доц. Драгомірова Є.С.,
ауд. 306/1, zoom
Всесвітня культура та
мистецтво*,
семінарське заняття, к.е.н.,
доц. Драгомірова Є.С.,
ауд. 306/1, zoom
Страхові послуги*, лекція,
Інформаційні технології в
к.е.н.,
туризмі, лекція, к.т.н.,
доц. Чернишов О.Ю.,
доц. Молчанова В.С.,
ауд. 502/1, zoom
ауд. 402/1, zoom

Організація екологічного
бізнесу*, лекція, к.т.н.,
доц. Погребняк Л.О.,
ауд. 403/1, zoom
Організація екологічного
бізнесу*, лекція, к.т.н.,
доц. Погребняк Л.О.,
ауд. 403/1, zoom

Адміністративний
менеджмент, лекція,
викл. Верітельник С.М.,
ауд. 406/1, zoom
Адміністративний
менеджмент,
семінарське заняття,
викл. Верітельник С.М.,
ауд. 406/1, zoom
Основи політичних
процесів*,
лекція,
к.політ.н.,
доц. Зелінська М.І.,
ауд. 308/1, zoom

17.2018.40

19.0020.20

Корпоративна соціальна
відповідальність*, лекція,
к.е.н., доц. Ващенко В.В.,
ауд. 501/2, zoom
Корпоративна соціальна
відповідальність*, лекція,
к.е.н., доц. Ващенко В.В.,
ауд. 501/2, zoom

Корпоративна соціальна
відповідальність*, лекція,
к.е.н., доц. Ващенко В.В.,
ауд. 501/2, zoom
Корпоративна соціальна
відповідальність*, лекція,
к.е.н., доц. Ващенко В.В.,
ауд. 501/2, zoom

Інформаційні технології в
туризмі, лекція, к.т.н.,
доц. Молчанова В.С.,
ауд. 402/1, zoom

Четвер 25.02.2021р.
Подієвий туризм*, лекція,
к.е.н., доц. Драгомірова Є.С.,
ауд. 306/1, zoom
Маркетинг в туризмі,
семінарське заняття,
д.держ.упр.,
проф. Стойка А.В.,
ауд. 306/1, zoom

10.5012.10

12.2013.40

14.2015.40

Страхові послуги*, лекція,
к.е.н., доц. Чернишов О.Ю.,
ауд. 504/1, zoom

15.5017.10

Страхові послуги*,
семінарське заняття, к.е.н.,
доц. Чернишов О.Ю.,
ауд. 504/1, zoom

17.2018.40

Техніко-економічний
аналіз*, лекція,
викл. Вовк Т.В., ауд. 501/1,

zoom
19.0020.20

Організаційна поведінка*,
лекція,
викл. Верітельник С.М.,
ауд. 504/1, zoom
Організаційна поведінка*,
лекція,
викл. Верітельник С.М.,
ауд.504/1, zoom

Техніко-економічний
аналіз*,
семінарське заняття,
викл. Вовк Т.В., ауд. 501/1,

zoom

Адміністративний
менеджмент,
лекція,
викл. Верітельник С.М.,
ауд. 403/1, zoom
Екологічний менеджмент, Організаційна поведінка*,
лекція, к.е.н.,
семінарське заняття,
доц. Турбіна О.І.,
викл. Верітельник С.М.,
ауд. 403/1, zoom
ауд.402/1, zoom
Екологічний менеджмент, Муніципальний маркетинг,
лекція, к.е.н.,
лекція, к.держ.упр.,
доц. Турбіна О.І.,
доц. Хороших В.В.,
ауд. 403/1, zoom
ауд. 503/1, zoom
Організація екологічного Муніципальний маркетинг,
бізнесу*,
семінарське заняття,
семінарське заняття, к.т.н.,
к.держ.упр.,
доц. Погребняк Л.О.,
доц. Хороших В.В.,
ауд. 403/1, zoom
ауд.503/1, zoom

П’ятниця 26.02.2021р.
10.5012.10

Основи політичних
процесів*, семінарське
заняття, к.політ.н.,
доц. Зелінська М.І.,
ауд. 308/1, zoom

Інформаційні технології в
Менеджмент екологічних
туризмі, практичне заняття, ризиків*, лекція, к.е.н.,
к.т.н., доц. Молчанова В.С.,
доц. Турбіна О.І.,
ауд. 306/1, zoom
ауд. 403/1, zoom

12.2013.40

14.2015.40

15.5017.10

17.2018.40

19.0020.20

Менеджмент виробничій,
семінарське заняття, к.е.н.,
доц. Чернишов О.Ю.,
ауд. 406/1, zoom
Іноземна мова
( за професійним
спрямуванням),
практичне заняття,
к.е.н., доц. Танчик О.І.,
ауд. 406/1, zoom
Іноземна мова
( за професійним
спрямуванням),
практичне заняття,
к.е.н., доц. Танчик О.І.,
ауд. 406/1, zoom
Корпоративна соціальна
відповідальність*,
семінарське заняття, к.е.н.,
доц. Ващенко В.В.,
ауд. 504/2, zoom

Інформаційні технології в
Екологічний менеджмент,
туризмі, практичне заняття,
семінарське заняття, к.е.н.,
к.т.н.,
доц. Турбіна О.І.,
доц. Молчанова В.С.,
ауд. 403/1, zoom
ауд. 306/1, zoom
Іноземна мова
Іноземна мова
( за професійним
( за професійним
спрямуванням),
спрямуванням),
практичне заняття,
практичне заняття,
к.е.н., доц. Танчик О.І.,
к.е.н., доц. Танчик О.І.,
ауд. 406/1, zoom
ауд. 406/1, zoom
Іноземна мова
Іноземна мова
( за професійним
( за професійним
спрямуванням),
спрямуванням),
практичне заняття,
практичне заняття,
к.е.н., доц. Танчик О.І.,
к.е.н., доц. Танчик О.І.,
ауд. 406/1, zoom
ауд. 406/1, zoom

Іноземна мова
( за професійним
спрямуванням),
практичне заняття,
к.е.н., доц. Танчик О.І.,
ауд. 406/1, zoom
Іноземна мова
( за професійним
спрямуванням),
практичне заняття,
к.е.н., доц. Танчик О.І.,
ауд. 406/1, zoom
Корпоративна соціальна
відповідальність*,
семінарське заняття, к.е.н.,
доц. Ващенко В.В.,
ауд. 504/2, zoom
Субота 27.02.2021р.

10.5012.10

Адміністративний
менеджмент, лекція,
викл. Верітельник С.М.,
ауд. 503/1, zoom

12.2013.40

Адміністративний
менеджмент,
семінарське заняття,
икл. Верітельник С.М.,
ауд.503/1, zoom

14.2015.40

Подієвий туризм*, лекція,
к.е.н., доц. Драгомірова Є.С.,
ауд. 306/1, zoom

Основи політичних
процесів*,
семінарське заняття,
к.політ.н.,
доц. Зелінська М.І.,
ауд. 308/1, zoom

Іноземна мова
( за професійним
спрямуванням),
практичне заняття,
к.е.н., доц. Танчик О.І.,
ауд. 406/1, zoom
Іноземна мова
( за професійним
спрямуванням),
практичне заняття,
к.е.н., доц. Танчик О.І.,
ауд. 406/1, zoom

Муніципальний
менеджмент, лекція,
к.політ.н.,
доц. Зелінська М.І.,
ауд. 308/1, zoom
Муніципальний
менеджмент, семінарське
заняття, к.політ.н.,
доц. Зелінська М.І.,
ауд. 308/1, zoom

Подієвий туризм*,
семінарське заняття, к.е.н.,
доц. Драгомірова Є.С.,
ауд. 306/1, zoom

15.5017.10
Примітка: Дисципліни з * - дисципліни вільного вибору студентів.

Начальник навчального відділу

О.А.Стасюк

