
Р О З К Л А Д 

лабораторно-екзаменаційної сесії на 1 семестр 2020-2021 навчального року для студентів 1 курсу 

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» 

123 «Комп’ютерна інженерія» 

з 16 листопада по 30 листопада 2020 року 

 

Проведення контрольних заходів здійснюється в системі Moodle-3. 
 

Дата Години 101-Е (ЕН20-з1б) 101-А (АВ20-з1б) 101-КІ (КІ20-з1б) 

16.11.2020 15.00 Історія української культури (кафедра Культури) залік 

Понеділок   

17.11.2020 15.00 Фізика (кафедра ФТМ) залік 

Вівторок   

18.11.2020 15.00 Іноземна мова (кафедра МП) залік 

Середа   

19.11.2020 15.00 Вища математика (кафедра ВМ) залік 

Четвер   

20.11.2020 15.00 Інформатика (для 101-Е + 101-А) + Інформатика та комп’ютерна техніка (для 101-КІ) (кафедра Кібернетики) залік 

П’ятниця   
21.11.2020     

Субота     

22.11.2020     

Неділя     

23.11.2020  12.30 Вступ до фаху і академічна доброчесність 12.30 Вступ до фаху і академічна доброчесність 12.30 Вступ до фаху і академічна доброчесність 

Понеділок  (кафедра ЕЕМ) залік (кафедра АКІТ) залік (кафедра АКІТ) залік 

    15.00 Нарисна геометрія і комп’ютерна графіка 

    (кафедра ОІПХВ) консультація 

консультація в гугл-классе, код курсу: 

    3D моделювання та нарисна геометрія   

код   3xu6i4z В Присоединиться в Google Meet 

meet.google.com/guc-kfcu-yyd 

24.11.2020  12.30 Фізичне виховання (кафедра ФК) залік 12.30 Фізичне виховання (кафедра ФК) залік 12.30 Фізичне виховання (кафедра ФК) залік 

Вівторок     

    ІСПИТ 15.00 

    Нарисна геометрія і комп’ютерна графіка 

    meet.google.com/guc-kfcu-yyd 

25.11.2020  15.00 Нарисна геометрія і комп’ютерна графіка 15.30 Безпека життєдіяльності і ПДР (кафедра 15.30 Безпека життєдіяльності і ПДР (кафедра 

Середа  (кафедра ОІПХВ) консультація 

Консультація в гугл-классе, код курсу: 

БЖП) консультація 

meet.google.com/btn-ymvk-cmn 

БЖП) консультація 

meet.google.com/btn-ymvk-cmn 

  3D моделювання та нарисна геометрія   

код   3xu6i4z В Присоединиться в Google Meet 

meet.google.com/guc-kfcu-yyd 

  

https://meet.google.com/guc-kfcu-yyd?authuser=1&hs=122
http://meet.google.com/btn-ymvk-cmn
http://meet.google.com/btn-ymvk-cmn
https://meet.google.com/guc-kfcu-yyd?authuser=1&hs=122


26.11.2020  ІСПИТ 13.45 ІСПИТ 13.45 ІСПИТ 13.45 

Четвер  Нарисна геометрія і комп’ютерна графіка Безпека життєдіяльності і ПДР Безпека життєдіяльності і ПДР 

  meet.google.com/guc-kfcu-yyd meet.google.com/btn-ymvk-cmn meet.google.com/btn-ymvk-cmn 

27.11.2020  15.30 Безпека життєдіяльності і ПДР (кафедра 15.00 Нарисна геометрія і комп’ютерна графіка 15.00 Основи інформаційних технологій 

П’ятниця  БЖП) консультація 

meet.google.com/btn-ymvk-cmn 

(кафедра ОІПХВ) консультація 

Консультація в гугл-классе, код курсу: 

кафедра АКІТ) консультація 

meet.google.com/saw-vkzv-yey 

   3D моделювання та нарисна геометрія   

код   3xu6i4z В Присоединиться в Google Meet 

meet.google.com/guc-kfcu-yyd 

 

28.11.2020     

Субота     

29.11.2020     

Неділя     

30.11.2020  ІСПИТ 13.45 ІСПИТ 13.45 ІСПИТ 13.45 

Понеділок  Безпека життєдіяльності і ПДР Нарисна геометрія і комп’ютерна графіка Основи інформаційних технологій 

  meet.google.com/btn-ymvk-cmn meet.google.com/guc-kfcu-yyd meet.google.com/vkc-jsye-sdf 
Кафедра ВМ  кафедра «Вищої математики» знаходиться за адресою вул..Мироносицька,92 (тел. 057-716-41-48) 

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

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

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

Кафедра ФТМ  кафедра «Фізики і теоретичної механіки» знаходиться за адресою вул..Мироносицька,92 (тел. 057-700-38-92) 

Кафедра КІБЕРНЕТИКИ кафедра «Кібернетики» знаходиться за адресою вул..Мироносицька,92  

Кафедра АТЕ  кафедра «Агротехнологій та екології» знаходиться за адресою пр..Московський,45 (тел. 067-57-20-238) 

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

Кафедра АКІТ  кафедра «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» знаходиться за адресою вул. Різдвяна,19 (тел. 057-712-35-37) 

Кафедра БМІТЕ  кафедра «Біомедичної інженерії і теоретичної електротехніки» знаходиться за адресою вул. Різдвяна,19 (тел. 057-712-42-32) 

http://meet.google.com/btn-ymvk-cmn
http://meet.google.com/btn-ymvk-cmn
http://meet.google.com/btn-ymvk-cmn
https://meet.google.com/guc-kfcu-yyd?authuser=1&hs=122
http://meet.google.com/btn-ymvk-cmn

