РОЗКЛАД
лабораторно-екзаменаційної сесії на 5 семестр 2020-2021 навчального року для студентів 3 курсу
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
заочної форми навчання
навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерних технологій
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
123 «Комп’ютерна інженерія»

з 21 вересня по 05 жовтня 2020 року
Проведення контрольних заходів здійснюється в системі Moodle-3.
ДАТА
21.09.2020
Понеділок
22.09.2020
Вівторок
23.09.2020
Середа
24.09.2020
Четвер
25.09.2020
П’ятниця

ГОДИНИ

301-Е (ЕН18-з1б)
13.45 Електричні машини (кафедра АЕМС) залік

301-КІ (КІ18-з1б)
13.45 Архітектура комп’ютерів (кафедра АКІТ) залік

13.45 Теоретичні основи автоматики (кафедра АКІТ) залік

13.45 Технологія створення мобільних додатків (кафедра АКІТ) залік

13.45 Основи термодинаміки і теплотехніки (кафедра ТіА) залік

13.45 Комп’ютерна схемотехніка ( кафедра БМІТЕ) залік

13.45 Апарати керування і захисту (кафедра АЕМС) залік

13.45 Web – програмування (кафедра АКІТ) залік

13.45 Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології
(кафедра БМІТЕ) консультація
meet.google.com|vga-ihdy-oqo

13.45 Проектування систем програмного керування (кафедра АКІТ)залік

ІСПИТ 12.50
Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології
meet.google.com|uid-sixf-spp
13.45 Економічне обґрунтування інженерних
рішень (кафедра Економіки) залік

13.45 Теорія ймовірностей та математична статистика (кафедра АКІТ)
консультація

26.09.2020
Субота
27.09.2020
Неділя

28.09.2020
Понеділок
29.09.2020
Вівторок

meet.google.com/xhu-rsuh-jxf

ІСПИТ 12.50
Теорія ймовірностей та математична статистика
meet.google.com/ues-fsof-jhd

30.09.2020
Середа

13.45 Типові технологічні об’єкти і процеси виробництва (кафедра ІЕТП)
залік

01.10.2020
Четвер

13.45 Оптимізаційні методи та моделі (кафедра Кібернетики)консультація
https://meet.google.com/von-otrx-tui

02.10.2020
П’ятниця

ІСПИТ 12.50
Оптимізаційні методи та моделі
https://meet.google.com/von-otrx-tui

13.45 Інженерія програмного забезпечення (кафедра Кібернетики)
консультація
https://meet.google.com/von-otrx-tui
ІСПИТ 12.50
Інженерія програмного забезпечення
https://meet.google.com/von-otrx-tui
13.45 Теорія електричних та магнітних кіл (кафедра БМІТЕ)
консультація
https://meet.jit.si/bmite

03.10.2020
Субота
04.10.2020
Неділя

05.10.2020
Понеділок

13.45 Проектування (кафедра АЕМС) консультація
meet.google.com/wpt-wfoi-qux

ІСПИТ 12.50
Теорія електричних та магнітних кіл

https://meet.jit.si/bmite
06.10.20
Вівторок
Кафедра ЕКОНОМІКИ
Кафедра КІБЕРНЕТИКИ
Кафедра ІЕТП
Кафедра АКІТ
Кафедра БМІТЕ
Кафедра АЕМС
Кафедра ТіА

ІСПИТ 12.50
Проектування
meet.google.com/oew-qukm-oes
кафедра «Економіки і маркетингу» знаходиться за адресою вул.Алчевських,44 (тел. 057-716-41-74)
кафедра «Кібернетики» знаходиться за адресою вул..Мироносицька,92
кафедра «Інтегровані електротехнології та процеси» знаходиться за адресою вул. Різдвяна,19 (тел.057-712-28-33)
кафедра «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» знаходиться за адресою вул. Різдвяна,19 (тел. 057-712-35-37)
кафедра «Біомедичної інженерії і теоретичної електротехніки» знаходиться за адресою вул. Різдвяна,19 (тел. 057-712-42-32)
кафедра «Автоматизованих електромеханічних систем» знаходиться за адресою вул. Різдвяна,19 (тел. 057-712-50-56)
кафедра «Трактори і автомобілі» знаходиться за адресою пр. Московський,45 (тел. 057-732-97-95)

