
 

Р О З К Л А Д    З А Н Я Т Ь 

студентів 4 курсу  в осінньому семестрі 2021-2022 навчального року 

День Пара 

ТС18лог -1б, 

ТС18гмб-2б, 

ТС18агро-3б, 

ТС18кнад-4б 

(41 ТС) 

ТС20-1пр. 

(43 ТСпр.) 

ТС20-2пр. 

(44 ТСпр.) 

ТС20-3пр 

(45 ТСпр.) 

БЦІ18бці-1б, 

БЦІ18пцб-2б, 

БЦІ18ктб-4б 

(42 БЦІ) 
  

БЦІ20-1пр. 

(42 БЦІпр.) 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

1 (В) Виробнича 

логістика 

процесів 

машинобудуванн

я та 

відновлення 

деталей 

(дистанційно) 

 

(В) Проектування 

технологічних 

процесів ТО 

машин 

(дистанційно) 

(В) Проектування 

технологічних 

процесів ТО 

машин 

(дистанційно) 

(В) Проектування 

технологічних 

процесів ТО 

машин 

(дистанційно) 

(В) Економіка 

підприємства 

(дистанційно) 

 

 Основи надійності 

машин 

(дистанційно) 

Основи надійності 

машин 

(дистанційно) 

Основи надійності 

машин 

(дистанційно) 

 Будівельна механіка та 

основи розрахунку 

конструкцій на міцність 

(дистанційно) 

2 Основи 

надійності 

машин 

(дистанційно) 

(В) Менеджмент 

/ Управління 

конфліктами та 

комунікаціями 

(дистанційно) 

(В) Менеджмент 

 / Управління 

конфліктами та 

комунікаціями 

(дистанційно) 

(В) Менеджмент 

 / Управління 

конфліктами та 

комунікаціями 

(дистанційно) 

 Основи автоматз. проектув. в 

будівництві (дистанційно) 
 

(В) Блок 3 

Механіка 

машинобудівних 

конструкцій 

(дистанційно) 

(В) Блок 3 

Механіка 

машинобудівних 

конструкцій 

(дистанційно) 

(В) Блок 3 

Механіка 

машинобудівних 

конструкцій 

(дистанційно) 

(В) Металеві конструкції та 

зварювання в будівництві 

(дистанційно) 

3 (В) 

Проектування 

технологічних 

процесів ТО 

машин 

(дистанційно) 

(В) Блок 2 

Використання 

спеціальних 

машин у 

виробничих 

системах 

підприємств 

(дистанційно) 

 

(В) Блок 2 

Використання 

спеціальних 

машин у 

виробничих 

системах 

підприємств 

(дистанційно) 

 

(В) Блок 2 

Використання 

спеціальних 

машин у 

виробничих 

системах 

підприємств 

(дистанційно) 

 

Основи проектної 

справи і 

конструювання 

(дистанційно) 

Основи проектної справи і 

конструювання 

(дистанційно) 

4  (В) Блок 4 

Інноваційне 

технічне 

оснащення 

тваринництва 

(дистанційно) 

 

 

(В) Блок 4 

Інноваційне 

технічне 

оснащення 

тваринництва 

(дистанційно) 

 

(В) Блок 4 

Інноваційне 

технічне 

оснащення 

тваринництва 

(дистанційно) 

 

(В) Технологія 

захисно-

декоративних 

покриттів 

https://meet.google.com/
vqp-vonh-qjw 

 

 

(В) Технологія захисно-

декоративних покриттів 

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

vonh-qjw 
 

В
ів

т
о

р
о

к
 

1 (В) Процеси, 
основи 

конструювання і 

проектування 
машин у 

тваринництві 

406 ТС 

(В) Блок 2,4 
Процеси, основи 

конструювання і 

проектування 
машин для 

тваринництва 

406 ТС 

(В) Блок 2,4 
Процеси, основи 

конструювання і 

проектування 
машин для 

тваринництва 

406 ТС 

(В) Блок 2,4 
Процеси, основи 

конструювання і 

проектування 
машин для 

тваринництва 

 406 ТС 

  

2 Основи надійності 

машин 
107 МСМ 

(В) Блок 2 

Використання 
спеціальних машин 

у виробничих 

системах 

підприємств 
205 ТС 

(В) Блок 2 

Використання 
спеціальних машин 

у виробничих 

системах 

підприємств 
205 ТС 

(В) Блок 2 

Використання 
спеціальних машин 

у виробничих 

системах 

підприємств 
205 ТС 

(В) Облаштування 

об’єктів сільської 
місцевості і 

агропромислового 

комплексу 

411 ТС 

(В) Експлуатація будівель і 

споруд 
406 ТС 

3  (В) Блок 4 

Інноваційне 

технічне 
оснащення 

тваринництва 406 

ТС 

(В) Блок 4 

Інноваційне 

технічне 
оснащення 

тваринництва 406 

ТС 

(В) Блок 4 

Інноваційне 

технічне 
оснащення 

тваринництва 406 

ТС 

 

Будівельна механіка та основи 

розрахунку конструкцій на 

міцність  
110 МСМ 

Основи автоматз. 

проектув. в 

будівництві 
407  ТС 

Іноземна мова 303 МСМ 

4  Основи надійності 

машин 

107 МСМ 

Основи охорони 

праці та безпека в 

надзвичайних 

ситуаціях 308 МСМ 

   

Архітектура будівель і 
споруд 

407 ТС 

Основи автоматз. проектув. в 
будівництві 

407  ТС 

С
ер

ед
а
 

1  (В) Проектування 

технологічних 

процесів ТО машин 
110 МСМ 

(В) Проектування 

технологічних 

процесів ТО машин 
110 МСМ 

(В) Проектування 

технологічних 

процесів ТО машин 
110 МСМ 

 Архітектура будівель і споруд 

407 ТС (В) Експлуатація 
будівельних машин 

106 МСМ 

2 Безпека в 

надзвичайних 
ситуаціях 

308 МСМ 

 

(В) Механіка 
машинобудівних 

конструкцій  

110 МСМ 

 

(В) Механіка 
машинобудівних 

конструкцій  

110 МСМ 

 

(В) Механіка 
машинобудівних 

конструкцій  

110 МСМ 

 (В) Металеві конструкції та 

зварювання в будівництві 
204 ТС 

Інженерні споруди 

406 ТС 

3 (В) Проектування 

технологічних 
процесів ТО 

машин 

110 МСМ 

 Основи надійності 
машин 

107 МСМ 

Основи охорони 
праці та безпека в 

надзвичайних 

ситуаціях 304 МСМ 

(В) Технологія 
захисно-декоративних 

покриттів 

406 ТСЛ 

Експлуатація будівельних 
машин 

106 МСМ 

 

4     (В) Технологія 

захисно-декоративних 
покриттів 

406 ТСЛ 

 

 

 
 

 

 

Ч
е

т
в

е

р
 

1  (В) Блок 3 Основи 

проектування та 

технічне 

(В) Блок 3 Основи 

проектування та 

технічне 

(В) Блок 3 Основи 

проектування та 

технічне 

(В) Облаштування 

об’єктів сільської 

місцевості і 

(В) Технологія захисно-

декоративних покриттів 

406 ТСЛ 



забезпечення 
об’єкти 

нафтопродуктозабез

печення 110 МСМ 

забезпечення 
об’єкти 

нафтопродуктозабез

печення 110 МСМ 

забезпечення 
об’єкти 

нафтопродуктозабез

печення 110 МСМ 

агропромислового 
комплексу 

411 ТС 

(В) Економіка 

підприємства 204ТС 

2 (В) Технологічні 

системи 

 ремонтного 

виробництва 
205 ТС 

(В) Технологічні 

системи 

 ремонтного 

виробництва 
205 ТС 

(В) Технологічні 

системи 

 ремонтного 

виробництва 
205 ТС 

(В) Технологічні 

системи 

 ремонтного 

виробництва 
205 ТС 

Основи проектної 

справи і 
конструювання 

411 ТС 

Основи проектної справи і 

конструювання 

411 ТС 

3 (В) Виробнича 

логістика процесів 

машинобудування 

 та відновлення 
деталей 

203 ТС  

 

Іноземна мова 309 

МСМ 

Іноземна мова 309 

МСМ 

Іноземна мова 309 

МСМ 

  

(В) Менеджмент / 
Управління 

конфліктами та 

комунікаціями 205 

ТС 

(В) Менеджмент / 
Управління 

конфліктами та 

комунікаціями 205 

ТС 

(В) Менеджмент / 
Управління 

конфліктами та 

комунікаціями 205 

ТС 

4  Основи охорони 

праці та безпека в 

надзвичайних 

ситуаціях 304 МСМ 

 Основи надійності 

машин 

107 МСМ 

  

П
’я

т
н

и
ц

я
 

1 (В) Процеси, 

основи 

конструювання і 

проектування 

машин у 

тваринництві 

(дистанційно) 

(В) Блок 2,4 

Процеси, основи 

конструювання і 

проектування 

машин для 

тваринництва 

(дистанційно) 

(В) Блок 2,4 

Процеси, основи 

конструювання і 

проектування 

машин для 

тваринництва 

(дистанційно) 

(В) Блок 2,4 

Процеси, основи 

конструювання і 

проектування 

машин для 

тваринництва 

(дистанційно) 

(В) Експлуатація 

будівельних машин 

(дистанційно) 

(В) Експлуатація 

будівельних машин 

(дистанційно) 

 (В) Експлуатація будівель і 

споруд 

(дистанційно) 

2 (В) Технологічні   

системи 

ремонтного   

виробництва 

(дистанційно) 

(В) Технологічні   

системи 

ремонтного   

виробництва 

(дистанційно) 

(В) Технологічні   

системи 

ремонтного   

виробництва 

(дистанційно) 

(В) Технологічні   

системи 

ремонтного   

виробництва 

(дистанційно) 

Інженерні споруди 

(дистанційно) 
Архітектура будівель і 

споруд 

(дистанційно) 

 

3 Безпека в 

надзвичайних 

ситуаціях 

(дистанційно) 

   (В) Облаштування 

об’єктів сільської 

місцевості і 

агропромислового 

комплексу 

(дистанційно) 

 

(В) Керуваня та 

контроль якості 

в 

машинобудуванн

і 

(дистанційно) 

Основи охорони 

праці та безпека в 

надзвичайних 

ситуаціях 

(дистанційно) 

Основи охорони 

праці та безпека в 

надзвичайних 

ситуаціях 

(дистанційно) 

Основи охорони 

праці та безпека в 

надзвичайних 

ситуаціях 

(дистанційно) 

4  (В) Блок 3 Основи 

проектування та 

технічне 

забезпечення 

об’єкти 

нафтопродуктозабе

зпечення 

(дистанційно) 

(В) Блок 3 Основи 

проектування та 

технічне 

забезпечення 

об’єкти 

нафтопродуктозабе

зпечення 

(дистанційно) 

(В) Блок 3 Основи 

проектування та 

технічне 

забезпечення 

об’єкти 

нафтопродуктозабе

зпечення 

(дистанційно) 

Архітектура будівель 

і споруд 

(дистанційно) 

 

 

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 

 

 
 


