
Р О З К Л А Д 

лабораторно-екзаменаційної сесії на 1 семестр 2020-2021 навчального року для студентів 1 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 16 листопада по 30 листопада 2020 року 

 

Проведення контрольних заходів здійснюється в системі Moodle-3. 
 

ДАТА ГОДИНИ 302-Епр (ЕН20-з1бу) 302-Апр (АВ20-з1бу) 

16.11.2020  Філософія (кафедра ЮНЕСКО) залік 

Понеділок   

17.11.2020  Фізика (кафедра ФТМ) залік 

Вівторок   

18.11.2020  Іноземна мова (кафедра МП) залік 

Середа   

19.11.2020  Основи економічної теорії (кафедра Економіки) залік 

Четвер   

20.11.2020  Основи термодинаміки і теплотехніки (кафедра ТіА) залік 

П’ятниця    
21.11.2020    

Субота    

22.11.2020    

Неділя    

23.11.2020  Гідравліка (для 302-Епр) + Гідрогазодинаміка (для 302-Апр) (кафедра ЕЕМ) залік 

Понеділок   

24.11.2020  15.00 Вища математика (кафедра ВМ) консультація 15.00. Технічна механіка (кафедра ФТМ) консультація 

Вівторок  https://meet.google.com/ucz-ckdy-uhg meet.google.com/vvv-nsys-fke 

25.11.2020  ІСПИТ 13.45 ІСПИТ 13.45 

Середа  Вища математика Технічна механіка 

  https://meet.google.com/ikb-nmym-bxt meet.google.com/nqs-mqcb-kpq 

26.11.2020  15.00. Технічна механіка (кафедра ФТМ) консультація 15.00 Вища математика (кафедра ВМ) консультація 

Четвер  meet.google.com/ddk-yfbx-nvp https://meet.google.com/xod-wsjf-zxn 

27.11.2020  ІСПИТ 13.45 ІСПИТ 13.45 

П’ятниця  Технічна механіка  Вища математика 

  meet.google.com/pnn-hpgg-kyt https://meet.google.com/jii-csva-inn 
28.11.2020    

Субота    

29.11.2020    

Неділя    

30.11.2020  15.00 Теоретичні основи електротехніки (кафедра БМІТЕ) консультація 15.00 Монтаж енергообладнання і систем керування (кафедра АЕМС) 

Понеділок  https://meet.jit.si/bmite консультація   https://meet.google.com/woa-grgd-ncr 

01.12.2020  ІСПИТ 13.45 ІСПИТ 13.45 

Вівторок  Теоретичні основи електротехніки Монтаж енергообладнання і систем керування 

  https://meet.jit.si/bmite https://meet.google.com/woa-grgd-ncr 

02.12.2020  15.00 Монтаж енергообладнання і систем керування (кафедра АЕМС) 15.00 Електротехніка та електромеханіка (кафедра БМІТЕ) консультація 

https://meet.google.com/ucz-ckdy-uhg
https://meet.google.com/vvv-nsys-fke?hs=122&authuser=3
https://meet.google.com/ikb-nmym-bxt
https://meet.google.com/nqs-mqcb-kpq?hs=122&authuser=3
https://meet.google.com/ddk-yfbx-nvp?hs=122&authuser=3
https://meet.google.com/xod-wsjf-zxn
https://meet.google.com/jii-csva-inn


Середа  консультація   https://meet.google.com/cqg-xhyc-wnn https://meet.jit.si/bmite 

03.12.2020  ІСПИТ 13.45 ІСПИТ 13.45 

Четвер  Монтаж енергообладнання і систем керування Електротехніка та електромеханіка 

  https://meet.google.com/cqg-xhyc-wnn https://meet.jit.si/bmite 
 

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

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

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) 

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

Кафедра ТіА  кафедра «Трактори і автомобілі» знаходиться за адресою пр. Московський,45 (тел. 057-732-97-95) 

Кафедра ФТМ  кафедра «Фізики і теоретичної механіки» знаходиться за адресою вул.Мироносицька,92  (тел.075-700-38-92) 

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

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


