День

Пара

Понеді
лок

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
студентів 1 магістерського курсу в осінньому семестрі 2021-2022 навчального року
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Вівторок

1

ТС21-1м
(51ТСм)
Дипл о мне про ект ування

ТС21-2м
(52 ТСм)
Дипл о мне про ект ування

ТС21-3м
(53 ТСм)
Дипл о мне про ект ування

ТПТ21-1м
(54 ТПТ)
Дипл о мне про ект ування

Дипл о мне про ект ування

Дипл о мне про ект ування

Дипл о мне про ект ування

Дипл о мне про ект ування

Дипл о мне про ект ування

Енерго- та матеріалозберігаючі
технології та обладнання
210 ТС
Проектування режимів
функціонування технічних 203 ТС
Основи дилерської діяльності
309 ТС
Інформаційна підтримка
наукової діяльності
203 ТС
Нанотехнології в машинобуд. та
методологія н/д 211 ТС

Енерго- та матеріалозберігаючі
технології та обладнання
210 ТС
Проектування режимів функціонування
технічних 203 ТС
Основи дилерської діяльності
309 ТС

Патентознавство і авторське право 309
ТС
Інформаційно - бібліотечний пошук
203 ТС
Проектування виробн. процесів і
підприємств 206 ТС

Патентознавство і авторське право
309 ТС
Інформаційно - бібліотечний пошук
203 ТС
Проектування виробн. процесів і
підприємств 206 ТС

Патентознавство і авторське право 309
ТС
Охорона праці в галузі 305 МСМ

Філософія людського спілкування 302
МСМ
Оптимальне проектування техніки 110
МСМ

Філософія людського спілкування
302 МСМ
Оптимальне проектування техніки
110 МСМ

Філософія людського спілкування 302
МСМ
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3
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2

Середа

ТС21-1мн
(50ТСмн)
Дипл о мне про ект ування

3

Нанотехнології в машинобуд. та
методологія н/д 211 ТС

4

Четвер

1

2

3

Патентознавство і авторське право
309 ТС

Патентознавство і авторське право 309
ТС

Біобезпека та біозахист у тваринництві
412 ТС

(В) Захист від корозії технологічних
засобів у тваринництві 203 ТС/
Обгрунтування інженерно-економічних
рішень у тваринництві 206 ТС
(В) Засоби автоматизації технологічних
процесів у тваринництві 108 ЕКТ/
Інструментальні методи біологічних
досліджень у тваринництві 213 ЕКТ

Енерго- та матеріалозберігаючі
технології та обладнання
210 ТС

Енерго- та матеріалозберігаючі
технології та обладнання
210 ТС

Проектування режимів функціонування
технічних 203 ТС

Проектування режимів
функціонування технічних 203 ТС

(В) Засоби автоматизації технологічних
процесів у тваринництві 108 ЕКТ/
Інструментальні методи біологічних
досліджень у тваринництві 213 ЕКТ

Основи дилерської діяльності
309 ТС

Основи дилерської діяльності
309 ТС

Основи біотехнології у тваринництві
411 ТС

Проектування виробн. процесів і
підприємств 206 ТС

Проектування виробн. процесів і
підприємств 206 ТС

Філософія людського спілкування
302 МСМ

Філософія людського спілкування 302
МСМ

4

Оптимальне проектування техніки
110 МСМ

Оптимальне проектування техніки 110
МСМ
Інформаційно - бібліотечний пошук
203 ТС

1

Інформаційна підтримка наукової
діяльності
(дистанційно)
Проектування виробн. процесів і
підприємств (дистанційно)
Нанотехнології в машинобуд. та
методологія н/д (дистанційно)
Патентознавство та авторське
право (дистанційно)
Філософія людського спілкування
https://meet.google.com/wyz-btkh-cxv
Оптимальне проектування
техніки (дистанційно)
Проектування режимів
функціонування технічних
(дистанційно)
Основи дилерської діяльності
meet.google.com/nmj-cvfh-uhq
Енерго- та матеріалозберігаючі
технології та обладнання
(дистанційно)

П’ятниця

2

3

4

5

Нанотехнології в машинобуд. та
методологія н/д 211 ТС

Нанотехнології в машинобуд. та
методологія н/д 211 ТС

Інформаційно - бібліотечний пошук
https://meet.google.com/hmd-jkra-bix

Інформаційно - бібліотечний пошук
https://meet.google.com/hmd-jkra-bix

Проектування виробн. процесів і
підприємств (дистанційно)
Нанотехнології в машинобуд. та
методологія н/д (дистанційно)
Патентознавство та авторське право
(дистанційно)
Філософія людського спілкування
https://meet.google.com/wyz-btkh-cxv
Оптимальне проектування техніки
(дистанційно)
Проектування режимів
функціонування технічних
(дистанційно)
Основи дилерської діяльності
meet.google.com/nmj-cvfh-uhq

Проектування виробн. процесів і
підприємств (дистанційно)
Нанотехнології в машинобуд. та
методологія н/д (дистанційно)
Патентознавство та авторське право
(дистанційно)
Філософія людського спілкування
https://meet.google.com/wyz-btkh-cxv
Оптимальне проектування техніки
(дистанційно)
Проектування режимів
функціонування технічних
(дистанційно)
Основи дилерської діяльності
meet.google.com/nmj-cvfh-uhq

Інформаційно - бібліотечний
пошук
https://meet.google.com/hmd-jkra-bix
Проектування виробн. процесів і
підприємств (дистанційно)
Нанотехнології в машинобуд. та
методологія н/д (дистанційно)
Патентознавство та авторське
право (дистанційно)
Філософія людського спілкування
https://meet.google.com/wyz-btkh-cxv
Оптимальне проектування техніки
(дистанційно)
Проектування режимів
функціонування технічних
(дистанційно)
Основи дилерської діяльності
meet.google.com/nmj-cvfh-uhq

Енерго- та матеріалозберігаючі
технології та обладнання
(дистанційно)

Енерго- та матеріалозберігаючі
технології та обладнання
(дистанційно)

Енерго- та матеріалозберігаючі
технології та обладнання
(дистанційно)

БМ- вул. Алчевських, 44
ПХВ – вул. Мироносицька, 92
ТС – пр. Московський, 45 (лабораторний корпус)

(В) Логістика в галузі 205 ТС/
Управління ланцюгами постачань у
тваринництві
204 ТС
(В) Захист від корозії технологічних засобів
у тваринництві 204 ТС / Обгрунтування
інженерно-економічних рішень у
тваринництві 206 ТС

(В) Логістика в галузі / Управління
ланцюгами постачань у
тваринництві
https://meet.google.com/egp-kbjp-wmr
Охорона праці в галузі (дистанційно)
Патентознавство та авторське право
(дистанційно)
Філософія людського спілкування
https://meet.google.com/wyz-btkh-cxv
Біобезпека та біозахист у
тваринництві (дистанційно)
Основи біотехнології у тваринництві
(дистанційно)
(В) Засоби автоматизації
технологічних процесів у
тваринництві / Інструментальні
методи біологічних досліджень у
тваринництві
(дистанційно)

МСМ – пр. Московський, 45
ЕКТ – вул. Різдвяна, 19
ТСЛ – пр. Ювілейний, 65 Г

