
                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                  Проректор НПР 
                  ____________С.О. Заїка 

                  «___»________2020 року 

Р О З К Л А Д 

лабораторно-екзаменаційної сесії на 2 семестр 2019-2020 навчального року для студентів 1 курсу 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 

заочної форми навчання 
навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерних технологій 

зі спеціальності: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

з 01 червня по 14 червня 2020 року 

 

Дата Години 601-Ем (ЕН19-з1м) 602-Ем (ЕН19-з2м) 603-Ем (ЕН19-з3м) 604-Ем (ЕН19-з4м) 605-Ем (ЕН19-з5м) 

01.06.2020 8.45-10.20 Технічна експертиза та експлуатація енергетичного обладнання і засобів автоматизації (кафедра ЕЕМ ) Трунова ІМ 312Р 

https://meet.google.com/rcf-qnng-ueo 

Понеділок 10.30-12.05 Інформаційна підтримка наукової діяльності (кафедра ЮНЕСКО) Ніколаєнко НМ 403Р 

02.06.2020 8.45-10.20 Електромагнітна сумісність технічних пристроїв (кафедра БМІТЕ) Ляшенко ГА 213Р 
Вівторок 10.30-12.05 Проектування інженерних комплексів та систем (кафедра ІЕТП) Кунденко МП 203Р   https://meet.google.com/oxy-tjnk-trs 

03.06.2020  8.45-10.20 Інформаційні електро- 8.45-10.20Енергозбереження в  8.45-10.20Перехідні процеси в  8.45-10.20Інженерна діяльність при об 8.45-10.20Енергоефективні техно 

Середа  магнітні технології в АПВ (кафед- технологічних процесах (кафедра системах електропостачання(кафед слуговуванні ен.обладнання та зас.автом логії(кафедра ІЕТП) Бровко КЮ 

  

ра БМІТЕ) Косуліна НГ 213Р 

ІЕТП) Бровко КЮ 203Р 

https://meet.google.com/jze-

vime-atv 

ра ЕЕМ) Єгоров ОБ 311Р 

https://meet.google.com/fjh-tctw-zug 
(кафедра ЕЕМ) Трунова ІМ 312Р 

https://meet.google.com/voo-efhd-cff 

203Р 

https://meet.google.com/jze-

vime-atv 

04.06.2020 8.45-10.20 Електроустановки та системи електропостачання (кафедра ЕЕМ) Пазій ВГ 311Р 

https://meet.google.com/bnm-vrkw-rhw 
Четвер 10.30-12.05 Автоматизація промислових установок та технологічних комплексів (кафедра АЕМС) Хандола ЮМ 211Р 

05.06.2020 9.15-10.45 Цивільний захист (кафедра БЖ) Черепньов ІА 306Мпр 

П’ятниця   
06.06.2020       

Субота       

07.06.2020       

Неділя       

08.06.2020    8.45-10.20 Технічна експертиза та 8.45-10.20 Проектування інженер-  

Понеділок    експлуатація енергетичного них комплексів та систем 203Р  

    обладнання і засобів автоматизації (Консультація)  
    312Р (Консультація) 

https://meet.google.com/caw-

vjud-tqb 

  

09.06.2020  8.45-10.20 Технічна експертиза та 8.45-10.20 Проектування інженер- ІСПИТ з 8.45 ІСПИТ з 8.45 8.45-10.20 Технічна експертиза та 
Вівторок  експлуатація енергетичного них комплексів та систем 203Р Технічна експертиза та експлу- 

атація енергетичного обладнан- 

ня і засобів автоматизації 

Трунова ІМ  312Р 

https://meet.google.com/ykp-

jsja-uyf 
 

Проектування інженерних експлуатація енергетичного 

  обладнання і засобів автоматизації (Консультація) комплексів та систем обладнання і засобів автоматизації 

  312Р (Консультація) 

https://meet.google.com/ykp-

jsja-uyf 
 

https://meet.google.com/opa-

jezp-nwq 

Кунденко МП 203Р 

https://meet.google.com/opa-

jezp-nwq 

312Р (Консультація) 

https://meet.google.com/ykp-

jsja-uyf 
 

      

10.06.2020  ІСПИТ з 8.45 ІСПИТ з 8.45 8.45-10.20 Проектування інженер- 8.45-10.20 Технічна експертиза та ІСПИТ з 8.45 

Середа  Технічна експертиза та експлу- 

атація енергетичного обладнан- 

ня і засобів автоматизації 

Трунова ІМ 312Р 

https://meet.google.com/bss-

qfyc-dxk 

Проектування інженерних них комплексів та систем 203Р експлуатація енергетичного Технічна експертиза та експлу- 

атація енергетичного обладнан- 

ня і засобів автоматизації 

Трунова ІМ 312Р 

https://meet.google.com/bss-

qfyc-dxk 

  комплексів та систем (Консультація) обладнання і засобів автоматизації 

  Кунденко МП 203 Р  312Р (Консультація) 

https://meet.google.com/bss-

qfyc-dxk 

  https://meet.google.com/fju-

hgca-cyo 

https://meet.google.com/fju-

hgca-cyo 

 

11.06.2020  8.45-10.20 Проектування інженер- 8.45-10.20 Технічна експертиза та ІСПИТ з 8.45 ІСПИТ з 8.45 8.45-10.20 Проектування інженер- 
Четвер  них комплексів та систем 203Р експлуатація енергетичного Проектування інженерних Технічна експертиза та експлу- них комплексів та систем 203Р 

https://meet.google.com/rcf-qnng-ueo
https://meet.google.com/fjh-tctw-zug
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  (Консультація) обладнання і засобів автоматизації комплексів та систем атація енергетичного обладнан- (Консультація) 

  
https://meet.google.com/nby-

vyfq-sos 

312Р (Консультація) 

https://meet.google.com/qau-

shbi-vfr 

Кунденко МП 203Р 

https://meet.google.com/nby-

vyfq-sos 

ня і засобів автоматизації 

 

     Трунова ІМ 312Р 

https://meet.google.com/qau-

shbi-vfr 

 

12.06.2020  ІСПИТ з 8.45 ІСПИТ 8.45   ІСПИТ з 8.45 

П’ятниця  Проектування інженерних Технічна експертиза та експлу-   Проектування інженерних 

  комплексів та систем атація енергетичного обладнан-   комплексів та систем 

  Кунденко МП 203Р ня і засобів автоматизації   Кунденко МП 203Р 

  https://meet.google.com/awa-

eosf-uwo 

Трунова ІМ 312Р 

https://meet.google.com/spa-

rxxk-bqe 

  https://meet.google.com/awa-

eosf-uwo 

13.06.2020       

Субота       

14.06.2020       

Неділя       

ЗАЛІКИ 

601-Ем (ЕН19-з1м) 

1.Електромагнітна сумісність технічних при-

строїв 

2.Цивільний захист 

3.Електроустановки та системи електропоста-

чання 

4.Інформаційна підтримка наукової діяльності 

5.Інформаційні електромагнітні технології в 

АПВ 

6.Автоматизація промислових установок та 

технологічних комплексів 

602-Ем (ЕН19-з2м) 

1.Електромагнітна сумісність технічних при-

строїв 

2.Цивільний захист 

3.Електроустановки та системи електропоста-

чання 

4.Інформаційна підтримка наукової діяльності 

5.Енергозбереження в технологічних процесах 

6.Автоматизація промислових установок та 

технологічних комплексів 

603-Ем (ЕН19-з3м) 

1.Електромагнітна сумісність технічних при-

строїв 

2.Цивільний захист 

3.Електроустановки та системи електропоста-

чання 

4.Інформаційна підтримка наукової діяльності 

5.Перехідні процеси в системах електропоста-

чання 

6.Автоматизація промислових установок та 

технологічних комплексів 

604-Ем (ЕН19-з4м) 

1.Електромагнітна сумісність технічних при-

строїв 

2.Цивільний захист 

3.Електроустановки та системи електропоста-

чання 

4.Інформаційна підтримка наукової діяльності 

5.Інженерна діяльність при обслуговуванні 

енергетичного обладнання та засобів автомати-

зації 

6.Автоматизація промислових установок та 

технологічних комплексів 

605-Ем (ЕН19-з5м) 

1.Електромагнітна сумісність технічних при-

строїв 

2.Цивільний захист 

3.Електроустановки та системи електропоста-

чання 

4.Інформаційна підтримка наукової діяльності 

5.Енергоефективні технології 

6.Автоматизація промислових установок та 

технологічних комплексів 

 

Кафедра ЕЕМ  кафедра «Електропостачання та енергетичного менеджменту» знаходиться за адресою вул. Різдвяна,19 

Кафедра АЕМС  кафедра «Автоматизованих електромеханічних систем» знаходиться за адресою вул. Різдвяна,19 

Кафедра ІЕТП  кафедра «Інтегрованих електротехнологій і процесів» знаходиться за адресою вул. Різдвяна,19 

Кафедра АКІТ  кафедра «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» знаходиться за адресою вул. Різдвяна,19 

Кафедра БМІТЕ  кафедра «Біомедичної інженерії і теоретичниї електротехніки» знаходиться за адресою вул. Різдвяна,19 

Кафедра Культури  кафедра «Культурних універсалій» знаходиться за адресою вул. Алчевських,44 

Кафедра БЖП  кафедра «Безпека життєдіяльності і права» знаходиться за адресою пр. Московський,45 

Кафедра ЮНЕСКО  кафедра ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін знаходиться за адресою вул. Алчевських,44 

 

https://meet.google.com/qau-shbi-vfr
https://meet.google.com/qau-shbi-vfr
https://meet.google.com/qau-shbi-vfr
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https://meet.google.com/spa-rxxk-bqe

