
Р О З К Л А Д 

лабораторно-екзаменаційної сесії на 3 семестр 2020-2021 навчального року для студентів 2 курсу (скорочений термін навчання) 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

заочної форми навчання 

навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерних технологій 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

з 19 жовтня по 02 листопада 2020 року 

 
Проведення контрольних заходів здійснюється в системі Moodle-3. 

 

ДАТА ГОДИНИ 402-Епр(ЕН19-з1бу) 403-Епр(ЕН19-з2бу) 404-Епр(ЕН19-з3бу) 402-Апр(АВ19-з1бу) 

19.10.2020 13.45 Політологія, історія інженерної діяльності (кафедра ЮНЕСКО)  залік 

Понеділок   

20.10.2020 13.45 Іноземна мова за професією (кафедра МП) залік 

Вівторок   

21.10.2020 13.45 Електротехнології та електроосвітлення (кафедра ІЕТП) залік 

Середа   

22.10.2020 13.45 Організація підприємницької діяльності (кафедра Організації)  залік 

Четвер   

23.10.2020 13.45 Економіка і організація енергетичної служби (кафедра Економіки) залік 

П’ятниця   
24.10.2020      

Субота      

25.10.2020      

Неділя      

26.10.2020  10.00 Основи технічної експлуатації 12.30 Апарати керування і захисту 11.15 Електропривод (кафедра 12.30 Апарати керування і захисту 

Понеділок  адійність та діагностування енерге- кафедра (АЕМС)  консультація АЕМС) констультація кафедра (АЕМС)  консультація 

  тичного обладнання (кафедра ЕЕМ) meet.google.com/tzp-zaqm-qbp https://meet.google.com/hbr-fhny- meet.google.com/tzp-zaqm-qbp 

  консультація 
https://meet.google.com/mod-nzkj-cex 

 rhy  

27.10.2020  ІСПИТ 10.00 ІСПИТ 12.30 ІСПИТ 11.15 ІСПИТ 12.30 

Вівторок  Основи технічної експлуатації,на- Апарати керування і захисту Електропривод Апарати керування і захисту 

  дійність та діагностування енер- meet.google.com/tzp-zaqm-qbp https://meet.google.com/csa-hhmc meet.google.com/tzp-zaqm-qbp 

  гетичного обладнання 
https://meet.google.com/owc-itmz-xrs 

 wbn  

28.10.2020  11.15 Електропривод (кафедра 11.15 Основи технічної експлуатації 12.30 Апарати керування і захисту 11.15 Діагностування, обслуговуван 

Середа  АЕМС) констультація надійність та діагностування енерге кафедра (АЕМС)  консультація ня і ремонт систем автоматизації 

  https://meet.google.com/hbr-fhny- тичного обладнання (кафедра ЕЕМ) meet.google.com/tzp-zaqm-qbp (кафедра ЕЕМ) констультація 

  rhy констультація  https://meet.google.com/jis-gipv-bsf 

   https://meet.google.com/jis-gipv-bsf   

29.10.2020  ІСПИТ 11.15 ІСПИТ 10.00 ІСПИТ 12.30 ІСПИТ 10.00 

Четвер  Електропривод Основи технічної експлуатації,на- Апарати керування і захисту Діагностування, обслуговування і 

  https://meet.google.com/csa-hhmc дійність та діагностування енер- meet.google.com/tzp-zaqm-qbp ремонт систем автоматизації 

  wbn гетичного обладнання 

https://meet.google.com/iff-rppp-tsd 

 https://meet.google.com/iff-rppp-tsd 

30.10.2020  12.30 Апарати керування і захисту 11.15 Електропривод (кафедра 10.00 Основи технічної експлуатації 12.30 Автоматизований електроп-
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ривод (кафедра АЕМС) 

П’ятниця  кафедра (АЕМС)  консультація АЕМС) констультація адійність та діагностування енерге- консультація 

  meet.google.com/tzp-zaqm-qbp https://meet.google.com/hbr-fhny- тичного обладнання (кафедра ЕЕМ) https://meet.google.com/hbr-fhny- 

   rhy консультація rhy 

    https://meet.google.com/syi-sows-itn  
31.10.2020      

Субота      

01.112020      

Неділя      

02.11.2020  ІСПИТ 12.30 ІСПИТ 11.15 ІСПИТ 10.00 ІСПИТ 11.15 

Понеділок                         Апарати керування і захисту Електропривод Основи технічної експлуатації,на- Автоматизований електропривод 

  meet.google.com/tzp-zaqm-qbp https://meet.google.com/csa-hhmc дійність та діагностування енер- https://meet.google.com/csa-hhmc 

   wbn гетичного обладнання 

https://meet.google.com/dzt-uhxd-

hss 

wbn 

 

Кафедра ЕКОНОМІКИ кафедра «Економіки і маркетингу» знаходиться за адресою вул.Алчевських,44 (тел. 057-716-41-74) 

Кафедра ОРГАНІЗАЦІЇ кафедра «Організації виробництва,бізнесу та менеджменту» знаходиться за адресою вул.Алчевських,44 (тел. 057-716-41-52) 

Кафедра ЮНЕСКО  кафедра «Філософія людського спілкування та соціально-гуманітарних дисциплін» знаходиться за адресою вул.Алчевських,44 (тел. 057-716-41-56) 

Кафедра МП  кафедра «Мовної підготовки» знаходиться за адресою вул..Мироносицька,92 (тел..057-700-39-13) 

Кафедра ІЕТП  кафедра «Інтегровані електротехнології та процеси» знаходиться за адресою вул. Різдвяна,19 (тел.057-712-28-33) 

Кафедра АЕМС  кафедра «Автоматизованих електромеханічних систем» знаходиться за адресою вул. Різдвяна,19 (тел. 057-712-50-56) 

Кафедра ЕЕМ  кафедра «Електропостачання та енергетичного менеджменту» знаходиться за адресою вул. Різдвяна,19 (тел. 057-712-34-32) 
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