
 

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 
ДОМТ18-1б 

(41 ДОМТ) 

ДОМТ 20-1бпр. 
(41 ДОМТ пр.) 

ЛГ19-2бпр.                                                                                               

(42ЛГпр.) 

ЛГ18-2б                                                                                         

(42 ЛГ) 

ТТ18-3б 

(43 ТТ) 

ТТ20-4бпр. 

(43 ТТпр.) 

П
о

н
е
д
іл

о
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1  Вища математика 
(Дистанційно) 

 

  Взаємодія видів транспорту 

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

mfug-yin 

(В) Програмні продукти в 

управлінні перевезеннями 

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

mvub-pqo 

(В) Електронний 

документообіг та захист 

інформації / Відкриття 

власної справи 

(дистанційно) 

(В) Електронний документообіг 

та захист інформації / 

Відкриття власної справи 

(дистанційно) 

2  (В) Організація 
фінансування 

лісомисливського  

господарства (дистанційно) 

Лісовпорядкування 

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

kbzx-qrf 

Лісовпорядкування 

https://meet.google.com/bwt-kbzx-

qrf 

(В) Управління перевезеннями 

на основі програмних 

продуктів  

https://meet.google.com/wjj-nyzh-

zow 

(В) Управління перевезеннями 

на основі програмних 

продуктів  

https://meet.google.com/wjj-nyzh-

zow (В) Організація 

фінансування лісового і 

садово-паркового 

господарства 

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

hmdk-mwb 

3   (В) Організація та 

управління 

навантажувально-

розвантажувальними 

роботами  

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

aivv-aeq 

 Ергономіка на транспорті  

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

pvob-qqt 

Ергономіка на транспорті  

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

pvob-qqt 

(В) Проектування 

деревообробних 

підприємств 

https://meet.google.com/cxf-
bujn-pjz 

(В) Проектування 

деревообробних 

підприємств 

https://meet.google.com/cxf-
bujn-pjz 

 

4  Теплотехніка 

(дистанційно) 

(в) Організація 

лісогосподарського 

виробництва 

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

yytb-cuh  

(в) Організація 

лісогосподарського 

виробництва 

https://meet.google.com/mym-yytb-

cuh 

 Проведення досліджень 

транспортних систем і основи 

статистики 

 

meet.google.com/oyq-tahu-wrb 

  

В
ів
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о

р
о
к

 1  Технологія меблевих 
виробів 404 ТСЛ 

    

(В) Відкриття власної 
справи 211 ТСЛ 

(В) Відкриття власної справи 211 
ТСЛ 

(В)Транспортні підприємства 
України 

315 ТСЛ 

Проведення досліджень 
транспортних 

систем і основи статистики 

313 ТСЛ 

https://meet.google.com/ukx-mfug-yin
https://meet.google.com/ukx-mfug-yin
https://meet.google.com/rsi-mvub-pqo
https://meet.google.com/rsi-mvub-pqo
https://meet.google.com/bwt-kbzx-qrf
https://meet.google.com/bwt-kbzx-qrf
https://meet.google.com/bwt-kbzx-qrf
https://meet.google.com/bwt-kbzx-qrf
https://meet.google.com/wjj-nyzh-zow
https://meet.google.com/wjj-nyzh-zow
https://meet.google.com/wjj-nyzh-zow
https://meet.google.com/wjj-nyzh-zow
https://meet.google.com/swa-aivv-aeq
https://meet.google.com/swa-aivv-aeq


2  

 

(В) Технологія м’яких 
меблів 404 ТСЛ 

 

 

(В) Технологія м’яких 
меблів 404 ТСЛ 

Лісовпорядкування 

406  ТСЛ 

Лісовпорядкування 

406  ТСЛ 

(В)Транспортні підприємства 

України 

315 ТСЛ 

(В) Програмні продукти в 

управлінні перевезеннями 316 

ТСЛ 

(в) Організація 

лісогосподарського 

виробництва 406 ТСЛ 

(в) Організація 

лісогосподарського виробництва 

406 ТСЛ 

3 (В) Проектування 

деревообробних 
підприємств 403 ТСЛ  

(в) Проектування 

деревообробних 
підприємств 403 ТСЛ 

(В) Основи управління 

лісовим господарством 407 
ТСЛ  

(В) Основи управління лісовим 

господарством 407/416 ТСЛ  

(В) Управління перевезеннями на 

основі програмних продуктів 316 
ТСЛ 

(В) Управління перевезеннями на 

основі програмних продуктів 316 
ТСЛ 

(В) Технологія м’яких 

меблів 404 ТСЛ 

(В) Технологія м’яких 

меблів 404 ТСЛ 

4     (В) Управління перевезеннями на 
основі програмних продуктів 316 

ТСЛ 

 

(В) Електронний 
документообіг та захист 

інформації 403 ТСЛ  

(В) Електронний документообіг 
та захист інформації 403 ТСЛ 

 

С
е
р

е
д
а
 

1     Ергономіка на транспорті 304 
ТСЛ 

Ергономіка на транспорті 304 
ТСЛ 

(В)  Технотронне 
обладнання деревообробки 

403 ТСЛ 

(В) Технотронне 
обладнання деревообробки 

403 ТСЛ 

(В) Організація та управління 
навантажувально-

розвантажувальними 

роботами 309 ТСЛ 

2 (В)  Технотронне 

обладнання деревообробки 

403 ТСЛ 

 

(В) Технотронне 

обладнання деревообробки 

403 ТСЛ 

Лісова ентомологія  406 ТСЛ Лісова ентомологія  406 ТСЛ   

3 Технологія меблевих 

виробів 404 ТСЛ 

(В) Управління 

перевезеннями на основі 

програмних продуктів 316 
ТСЛ 

Лісова ентомологія  406 ТСЛ Лісова ентомологія  406 ТСЛ   

(В) Управління 

перевезеннями на основі 

програмних продуктів 316 

ТСЛ 

Лісові культури  406 ТСЛ Лісові культури  406 ТСЛ 

4 Технологія меблевих 

виробів 404 ТСЛ 

Технологія сушіння та 

захисту деревини 
407 ТСЛ 

    

  

Ч
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в
е
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1     Взаємодія видів транспорту 
304 ТСЛ 

(В)Транспортні підприємства 
України 

315 ТСЛ/ Управління 

транспортним підприємством 305 
ТСЛ 

2     Автономна та командна робота в 

сфері транспорту  304 ТСЛ 

Автономна та командна робота в 

сфері транспорту  304 ТСЛ 

(В) Управління конфліктами  304 
ТСЛ/ 

(В) Управління конфліктами  304 
ТСЛ/ 



  

3  

(В) Озеленення населених 

місць 416 ТСЛ 

Вища математика 

309 ТСЛ 

(В) Озеленення населених 

місць 416 ТСЛ 

(В) Озеленення населених місць 

416 ТСЛ 

(В) Професійна термінологія на 

транспорті 

315 ТСЛ 

 

Відкриття власної справи 305 

ТСЛ 

Відкриття власної справи 305 

ТСЛ 

4 Технологія захисно-

декоративних покриттів 
408 ТСЛ 

Теплотехніка 

309 ТСЛ 

  (В) Професійна термінологія на 

транспорті 
315 ТСЛ 

 

 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

1 Технологія захисно-

декоративних покриттів 

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

nqyk-ceo 

 

Технологія сушіння та 

захисту деревини 

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

znad-bju 

 

Лісові культури 

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

bihj-hwo 

Лісові культури 

https://meet.google.com/aov-bihj-

hwo 

 Мобільні засоби в 

агропромисловому комплексі / 

Організація перевезення с/г 

вантажів  

 
meet.google.com/fum-qctx-ezo 

2 (В) Технотронне 

обладнання 

деревообробки 

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

dnzj-rki 

(В) Технотронне 

обладнання 

деревообробки 

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

dnzj-rki 

Лісова ентомологія  

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

wjhz-xjm 

 

Лісова ентомологія  

https://meet.google.com/raj-wjhz-

xjm 

 Мобільні засоби в 

агропромисловому комплексі / 

Організація перевезення с/г 
вантажів  

 
meet.google.com/ixb-qkkf-usx (В) Технологія м’яких 

меблів 

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

sxrd-byf 

 

(В) Технологія м’яких 

меблів 

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

sxrd-byf 
 

3   Лісова ентомологія  

https://meet.google.com/zpi-
rjqc-vfo 

Лісова ентомологія  

https://meet.google.com/zpi-rjqc-
vfo 

(В) Управління конфліктами / 

Відкриття власної справи 

(дистанційно) 

(В) Управління конфліктами / 

Відкриття власної справи 

(дистанційно) 

(В) Озеленення населених 

місць 

https://meet.google.com/pjk-
vwrr-mer 

(В) Озеленення населених 

місць 

https://meet.google.com/pjk-
vwrr-mer 

(В) Озеленення населених місць 

https://meet.google.com/pjk-vwrr-

mer 

Автономна та командна робота 

в сфері транспорту  

https://meet.google.com/bux-dnkk-
tyf 

Автономна та командна робота 

в сфері транспорту  

https://meet.google.com/bux-dnkk-
tyf 

https://meet.google.com/hmh-znad-bju
https://meet.google.com/hmh-znad-bju
https://meet.google.com/aov-bihj-hwo
https://meet.google.com/aov-bihj-hwo
https://meet.google.com/aov-bihj-hwo
https://meet.google.com/aov-bihj-hwo
https://meet.google.com/fum-qctx-ezo?hs=122&authuser=3
https://meet.google.com/rtm-dnzj-rki
https://meet.google.com/rtm-dnzj-rki
https://meet.google.com/rtm-dnzj-rki
https://meet.google.com/rtm-dnzj-rki
https://meet.google.com/ixb-qkkf-usx?hs=122&authuser=3
https://meet.google.com/pjk-vwrr-mer
https://meet.google.com/pjk-vwrr-mer
https://meet.google.com/pjk-vwrr-mer
https://meet.google.com/pjk-vwrr-mer
https://meet.google.com/pjk-vwrr-mer
https://meet.google.com/pjk-vwrr-mer
https://meet.google.com/bux-dnkk-tyf
https://meet.google.com/bux-dnkk-tyf
https://meet.google.com/bux-dnkk-tyf
https://meet.google.com/bux-dnkk-tyf


4 Технологія меблевих 

виробів 

https://meet.google.com/koo-
hjaa-csz 

Технологія меблевих 

виробів 

https://meet.google.com/koo-
hjaa-csz 

(В) Основи управління 

лісовим господарством 

https://meet.google.com/njb-
npcx-ied 

 

(В) Основи управління лісовим 

господарством 

https://meet.google.com/njb-npcx-
ied 

 

  

 

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/njb-npcx-ied
https://meet.google.com/njb-npcx-ied
https://meet.google.com/njb-npcx-ied
https://meet.google.com/njb-npcx-ied

