
Графік роботи НПП кафедри економіки підприємств у дистанційному режимі  
на період запровадження карантину  

 

Навчальні 
дисципліни Використання платформи Moodle 

Проведення online занять, 
використання соціальних мереж, 

e-mail 

Періодичність та форми 
перевірки завдань. 

Оцінювання здобувачів 
вищої освіти 

д-р екон. наук, проф. Котикова О.І. 
Державне та 
регіональне 
управління  

https://moodle.mnau.edu.ua/course/view.php?id=544 
Дисципліна викладена в повному обсязі відповідно до 
Положення про атестацію електронного навчального 

курсу  

e-mail: kotikovaoi@mnau.edu.ua  
Viber  
МЕН 4/1 ПУА 4/1 2020 
ДРУ МЕН 4/1 (16 учасників) 
ДРУ МЕН 4/2 (11 учасників) 
ДРУ ПУА 4/1 (28  учасників) 

Періодичність перевірки 
завдань в Moodle – відповідно 
до графіку (за розкладом), 
але не менше 2-х разів на 
тиждень. 
Форма перевірки та 
оцінювання – відповідно до 
РП курсу або силабусу (для 
здобувачів вищої освіти 
третього освітньо-наукового 
рівня).  
Журнал оцінок формує 
Moogle. 

Організація і 
методика 

проведення 
наукових 

досліджень 

https://moodle.mnau.edu.ua/course/view.php?id=544 
Структура курсу: загальні відомості; нормативно-
правове забезпечення; теоретична підготовка; 

практична підготовка; екзамен 

e-mail: kotikovaoi@mnau.edu.ua 
https://classroom.google.com/u/0/c/NT
Q4Njk0ODA2NDla 
Google classroom 
Viber Аспіранти 2020 (4 учасники) 

Моніторинг 
соціально- 

економічних 
процесів 

https://moodle.mnau.edu.ua/course/view.php?id=1418 
Структура курсу: загальні відомості; нормативно-
правове забезпечення; теоретична підготовка; 

практична підготовка; залік 

e-mail: kotikovaoi@mnau.edu.ua 
Viber Аспіранти 0510 Економіка 2019 
(2 учасники) 
WhatsApp 

Державне 
регулювання 
економіки та 
економічна 
політика 

https://moodle.mnau.edu.ua/course/view.php?id=1499 
Дисципліна викладена в повному обсязі відповідно до 
Положення про атестацію електронного навчального 

курсу 

e-mail: kotikovaoi@mnau.edu.ua 
Viber ПУА 5/1 2020 (6 учасників) 
 

канд. екон. наук, доц. Крилова І.Г. 
Економіка праці 

і СТВ 
https://moodle.mnau.edu.ua/user/view.php?id=17103&co

urse=990 
Ознайомлення з лекційним матеріалом, завдання для 

самоперевірки, проведення тестування 

e-mail 2305irina@gmail.com  Періодичність – 1 раз на 
тиждень 
Оцінювання – тести в системі 
Moodle 

Державне 
регулювання 
економіки та 
інвестування 

https://moodle.mnau.edu.ua/course/view.php?id=973 
Ознайомлення з лекційним матеріалом, завдання для 

самоперевірки, проведення тестування 

e-mail 2305irina@gmail.com 

Основи 
інвестування 

https://moodle.mnau.edu.ua/course/view.php?id=973 
https://moodle.mnau.edu.ua/course/view.php?id=752 
Ознайомлення з лекційним матеріалом, завдання для 

самоперевірки, проведення тестування 
 

e-mail 2305irina@gmail.com 
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Навчальні 
дисципліни Використання платформи Moodle 

Проведення online занять, 
використання соціальних мереж, 

e-mail 

Періодичність та форми 
перевірки завдань. 

Оцінювання здобувачів 
вищої освіти 

канд. екон. наук, ст. викл. Олійник Т.Г. 
Регіональна 
економіка 

https://moodle.mnau.edu.ua/course/view.php?id=965 
Ознайомлення з лекційним матеріалом, завдання для 

самоперевірки  

e-mail: oliinyktg@mnau.edu.ua 
Viber: старости груп: Б1/1,2, Ф1,1, 
МЕН 3/1 
онлайн заняття – платформа Zoom 

Протягом тижня на зв’язку 
(заняття в середу), скріни 
розв’язаних практичних 
робіт, тестів, наукова робота 
(тези на студентську 
конференцію, доповіді). 
Оцінювання відповідно до 
робочої програми дисципліни 

Управління 
фінансово-

економічною 
діяльністю 

https://moodle.mnau.edu.ua/course/view.php?id=902 
Ознайомлення з лекційним матеріалом, завдання для 

самоперевірки  

e-mail: oliinyktg@mnau.edu.ua 
Viber: Староста групи Метрологи 

Протягом тижня на зв’язку 
(заняття 1 раз на два тижні в 
п’ятницю), скріни розв’язаних 
практичних робіт, тестів, 
доповіді. 
Оцінювання відповідно до 
робочої програми дисципліни 

канд. екон. наук, доц. Христенко О.А. 
Статистика https://moodle.mnau.edu.ua/course/view.php?id=14 

Ознайомлення з лекційним матеріалом, завдання для 
самоперевірки 

e-mail: olhakhrystenko@gmail.com  
Viber 
онлайн заняття – платформа Zoom 

Періодичність перевірки 
завдань - відповідно до 
розкладу МНАУ. 
Форма перевірки та 
оцінювання - відповідно до 
РП навчальної дисципліни. 

канд. екон. наук, ст. виклачач Коваленко Г. В. 
Економіка та 
організація 

біотехнологічної 
промисловості 

https://moodle.mnau.edu.ua/course/view.php?id=1505 Viber, Telegram 
e-mail: tabatskova.anna@gmail.com  
 

Протягом тижня на зв’язку 
(заняття в понеділок), скріни 
розв’язаних задач, тестів по 
наданих темах, наукова 
робота (тези на студентську 
конференцію). Обговорення 
відбувається одразу по 
перевірці. Оцінювання 
відповідно до робочої 
програми дисципліни 

канд. екон. наук, доц. Мельник І.О. 
Економіка 

підприємств 
https://moodle.mnau.edu.ua/course/view.php?id=822  

Ознайомлення з лекційним матеріалом, завдання для 
практичної роботи та індивідуальної роботи, результати 

оцінювання 

e-mail: 
melnik.irina.olegovna@gmail.com 
Viber: старости груп: Б2/1, Ф2/1 
 

Щопонеділка 
Оцінювання відповідно до 
робочої програми дисципліни 
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Навчальні 
дисципліни Використання платформи Moodle 

Проведення online занять, 
використання соціальних мереж, 

e-mail 

Періодичність та форми 
перевірки завдань. 

Оцінювання здобувачів 
вищої освіти 

Соціальний 
розвиток 

https://moodle.mnau.edu.ua/course/view.php?id=1508  
Ознайомлення з лекційним матеріалом, завдання для 
практичної роботи та індивідуальної роботи, результати 
оцінювання 

e-mail: 
melnik.irina.olegovna@gmail.com 
Viber: староста групи ПУА 5/1 

1 раз на два тижні 
(середа) 
Оцінювання відповідно до 
робочої програми дисципліни 

канд. екон. наук, доц. Горобченко О.А.  
Економіка і 

фінанси 
підприємства 

https://moodle.mnau.edu.ua/course/view.php?id=940 
Ознайомлення з лекційним матеріалом, завдання для 

практичної роботи, результати оцінювання, інформація 
консультаційного характеру  щодо написання і 

оформлення курсової роботи 

e-mail: mamalyuk@mnau.edu.ua 
VIBER: група «Екон_і фін_п-
ва_МНАУ_2020» 
online заняття через Google Форму 
https://forms.gle/TqpoKMNo5B9mcdMo
6 
Zoom 
https://zoom.us/j/8199055174?pwd=c
0l1N0JPSDUrR3c2WFl4d2cxNEZwUT09 
гр. МЕН 3/1-2 щовівторка;  
гр. ПУА 3/1-2 щоп'ятниці  
(30 учасників) 

Періодичність перевірки 
завдань - щовівторка (гр. 
МЕН 3\1-2), щоп’ятниці (гр. 
ПУА 3/1-2) (відповідно до 
розкладу МНАУ). 
Форма перевірки та 
оцінювання - відповідно до 
РП навчальної дисципліни, з 
висвітленням інформації на 
платформі Moodle/ 

Національна 
економіка 

https://moodle.mnau.edu.ua/course/view.php?id=202 
Ознайомлення з лекційним матеріалом, завдання для 

практичної роботи, результати оцінювання, інформація 
консультаційного характеру  щодо виконання і 

оформлення практичних завдань, індивідуальної 
роботи 

e-mail: mamalyuk@mnau.edu.ua 
VIBER:  група 
«Нац_економ_МНАУ_2020» 
online заняття 
через Google Форму 
https://forms.gle/f7FK2MWe3dzcKtfP7 
Zoom https://zoom.us/j/ 

Періодичність перевірки 
завдань - 1 раз на 2 тижні 
(понеділок) (відповідно до 
розкладу МНАУ). 
Форма перевірки та 
оцінювання - відповідно до 
РП навчальної дисципліни, з 
висвітленням інформації. 

канд. екон. наук, ст. викладач Альбещенко О.С. 
Розміщення 

продуктивних 
сил 

https://moodle.mnau.edu.ua/course/view.php?id=205 
Ознайомлення з лекційним матеріалом, завдання для 

самоперевірки 

e-mail: aalbeschenko@gmail.com  
Viber: Б 2/1. 

Періодичність перевірки 
завдань - відповідно до 
розкладу МНАУ. 
Форма перевірки та 
оцінювання - відповідно до 
РП навчальної дисципліни. 

Концепція 
розвитку 

підприємств 

https://moodle.mnau.edu.ua/course/view.php?id=1504 
 

e-mail: aalbeschenko@gmail.com  
Viber: МЕН 5/1. 
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