
 

 

 

Р О З К Л А Д    З А Н Я Т Ь 

студентів 3 курсу  в осінньому семестрі 2021-2022 навчального року 
Ден

ь 
Пар

а 
ДОМТ19-1б 

(31 ДОМТ) 

ЛГ19-2б  (32ЛГ) 

 

ЛГ20-2бпр. 

(  32 ЛГпр.) 

ТТ19-3б 

(33 ТТ) 

П
о

н
е
д
іл

о
к

 

1    Дослідження і 

проектування 

транспортних систем 

 

meet.google.com/yci-hprt-efk 

(В) Електронний 

документообіг та захист 

інформації  / Електронне 

врядування 

(дистанційно) 

(В) Електронний 

документообіг та захист 

інформації  / Електронне 

врядування 

(дистанційно) 

(В) Електронний 

документообіг та захист 

інформації  / Електронне 

врядування 

(дистанційно) 

2  (В) Організація 

фінансування лісового і 

садово-паркового 

господарства 

https://meet.google.com/nem

-hmdk-mwb 

(В) Організація 

фінансування лісового і 

садово-паркового 

господарства 

https://meet.google.com/nem

-hmdk-mwb 

Основи управління 

проектами 

на транспорті 

https://meet.google.com/hde

-przk-wcj 

Організація міжнародних 

перевезень і митний 

контроль 

https://meet.google.com/swa

-aivv-aeq 

3 (В) Організація та 

управління 

навантажувально-

розвантажувальними 

роботами (дистанційно) 

(В) Організація та 

управління 

навантажувально-

розвантажувальними 

роботами (дистанційно) 

 Організація та 

управління 

перевезеннями вантажів 

https://meet.google.com/swa-
aivv-aeq 

 Лісівництво 

https://meet.google.com/vue-
boyp-jpa 

 

Лісівництво 

https://meet.google.com/vue-
boyp-jpa 

 

Проведення досліджень 

транспортних систем і 

основи статистики 

meet.google.com/vyb-qrgm-

jdt 

4 Технологія клеєних 

матеріалів 

https://meet.google.com/mnq
-fsqf-yjt 

   

В
ів

т
о

р
о
к

 

1    Проведення досліджень 

транспортних 
систем і основи статистики 

313 ТСЛ 

Організація та управління 
перевезеннями вантажів 

316 ТСЛ 

2 Іноземна мова 

професійного спрямування 
309 ТСЛ 

Іноземна мова 

професійного спрямування 
309 ТСЛ 

Дендрологія 407 ТСЛ Дослідження і 

проектування транспортних 
систем 

313 ТСЛ 

3 Дизайн виробів з деревини 
416 ТСЛ 

(В) Організація 
фінансування лісового і 

садово-паркового 

господарства 407 ТСЛ 

(В) Організація 
фінансування лісового і 

садово-паркового 

господарства 407 ТСЛ 
 

Дослідження і 
проектування транспортних 

систем 

313 ТСЛ 

(В) Обладнання та 

технологія виробництва 

твердого біопалива 408 
ТСЛ 

(В) Обладнання та 

технологія виробництва 

твердого біопалива 408 
ТСЛ  

(В) Обладнання та 

технологія виробництва 

твердого біопалива  408 
ТСЛ 

4 (В) Обладнання та 

технологія виробництва 
твердого біопалива 408 

ТСЛ  

 

(В) Обладнання та 

технологія виробництва 
твердого біопалива 408 

ТСЛ  

 

(В) Обладнання та 

технологія виробництва 
твердого біопалива 408 

ТСЛ  

 

 

(В) Електронний 
документообіг та захист 

інформації 403 ТСЛ / 

Електронне врядування 
203 ТСЛ 

(В) Електронний 
документообіг та захист 

інформації 403 ТСЛ / 

Електронне врядування 
203 ТСЛ 

(В) Електронний 
документообіг та захист 

інформації 403 ТСЛ / 

Електронне врядування 
203 ТСЛ 

С
е
р

е
д
а
 

1 Дизайн виробів з деревини 
416 ТСЛ 

Лісівництво 
407 ТСЛ 

Лісівництво 
407 ТСЛ 

 

(В) Організація та 

управління 

навантажувально-
розвантажувальними 

роботами 309 ТСЛ 

(В) Організація та 

управління 

навантажувально-
розвантажувальними 

роботами 309 ТСЛ 

 

    Іноземна мова  211 ТСЛ 

https://meet.google.com/hde-przk-wcj
https://meet.google.com/hde-przk-wcj
https://meet.google.com/swa-aivv-aeq
https://meet.google.com/swa-aivv-aeq
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https://meet.google.com/vue-boyp-jpa
https://meet.google.com/vue-boyp-jpa
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https://meet.google.com/mnq-fsqf-yjt


2 Деревообробні верстати 
408 ТСЛ 

Лісівництво 
407 ТСЛ 

Лісівництво 
407 ТСЛ 

 

3 Деревообробні верстати 

408 ТСЛ 

  Організація міжнародних 

перевезень і митний 

контроль 

315 ТСЛ 

 Основи управління 

проектами на транспорті 

303 ТСЛ 

Ч
ет

в
е
р

 

1 (В) Правознавство 211 

ТСЛ  

(В) Правознавство 211 

ТСЛ  

(В) Психологія ділового 

спілкування 508 ТСЛ  

(В) Професійна 

термінологія на транспорті 

313 ТСЛ Технологія клеєних 

матеріалів 
416 ТСЛ 

Лісова таксація 

407 ТСЛ 

Лісова таксація 

407 ТСЛ 

2 Технологія клеєних 

матеріалів 
403 ТСЛ 

Лісова таксація 

407 ТСЛ 

Лісова таксація 

407 ТСЛ 

Основи логістики в 

транспортній галузі 
313 ТСЛ 

3 (В) Моделювання виробів з 

деревини 
403 ТСЛ 

 (В) Озеленення 

населених місць 416 ТСЛ 

 

 (В) Озеленення населених 

місць 416 ТСЛ 

4   Дендрологія 406 ТСЛ  

П
’я

т
н

и
ц

я
 

1 (В) Правознавство 

(дистанційно) 

(В) Правознавство 

(дистанційно) 
(В) Психологія ділового 

спілкування 

https://meet.google.com/goo

-tcpx-bhd 

 

(В) Обладнання та 

технологія виробництва 

твердого біопалива  

https://meet.google.com/poc-
nmqj-myn 

(В) Обладнання та 

технологія виробництва 

твердого біопалива  

https://meet.google.com/poc-
nmqj-myn 

(В) Обладнання та 

технологія виробництва 

твердого біопалива  

https://meet.google.com/poc-
nmqj-myn 

2  Лісова таксація 

https://meet.google.com/pwh
-pmmy-nni 

Лісова таксація 

https://meet.google.com/pwh
-pmmy-nni 

Основи логістики в   

транспортній галузі 

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

niai-tsx 

3 Дизайн виробів з 

деревини  

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

ebac-sgk 

 

Лісова таксація 

https://meet.google.com/pwh
-pmmy-nni 

Лісова таксація 

https://meet.google.com/pwh
-pmmy-nni 

 

Деревообробні верстати 

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

vcjz-gaq 

  

 

БМ- вул. Алчевських, 44                                                           МСМ – пр. Московський, 45 

ПХВ – вул. Мироносицька, 92                                                 ЕКТ – вул. Різдвяна, 19 

ТС – пр. Московський, 45 (лабораторний корпус)              ТСЛ – пр. Ювілейний, 65 Г 

 

 
 

https://meet.google.com/goo-tcpx-bhd
https://meet.google.com/goo-tcpx-bhd
https://meet.google.com/pwh-pmmy-nni
https://meet.google.com/pwh-pmmy-nni
https://meet.google.com/pwh-pmmy-nni
https://meet.google.com/pwh-pmmy-nni
https://meet.google.com/ukb-niai-tsx
https://meet.google.com/ukb-niai-tsx
https://meet.google.com/pwh-pmmy-nni
https://meet.google.com/pwh-pmmy-nni
https://meet.google.com/pwh-pmmy-nni
https://meet.google.com/pwh-pmmy-nni
https://meet.google.com/okr-vcjz-gaq
https://meet.google.com/okr-vcjz-gaq

