
М21-1м (51 Мн) М21-2м (52 Мм) Ат21-6м (53 АТ)

Ремонт машин 

meet.google.com/ncq-qboz-zzg

Ремонт машин 

meet.google.com/ncq-qboz-zzg
Управління автомобільними підприємствами 

meet.google.com/iyp-rmnt-toe 

Сільськогосподарські машини 

meet.google.com/vor-tsza-ais

Сільськогосподарські машини

meet.google.com/wfc-wmra-ckc
Нормативно-правове забезпечення 

діяльності автосервісних підприємств

Ділова іноземна мова. Інформаційний пошук в 

міжнародних наукометричних базах даних

meet.google.com/zre-yixz-azo

Ділова іноземна мова. Інформаційний пошук в 

міжнародних наукометричних базах даних

meet.google.com/zre-yixz-azo

Технічна діагностика автомобілів  
meet.google.com/sub-hvur-rek

Використання техніки в АПВ

meet.google.com/hxx-styi-ppc

Використання техніки в АПВ

meet.google.com/hxx-styi-ppc
Теорія експлуатації автомобілів 

meet.google.com/kay-omof-gbd

Проектування технологій обслуговування 

техніки (От №1) 

meet.google.com/oeh-tuqs-oqh
Інтелектуальні системи тракторів і автомобілів, 

сервісний супровід (От №2) 

https://meet.google.com/gkd-cwia-two

Альтернативні енергоустановки (От №5)

https://meet.google.com/gkd-cwia-two

Філософія людського спілкування, 

педагогіка та методика викладання у 

вищій школі 
meet.google.com/cfd-kdxp-smi

Інтелектуальні системи тракторів і автомобілів, 

сервісний супровід (От №2) 

https://meet.google.com/gkd-cwia-two

Альтернативні енергоустановки (От №5)

https://meet.google.com/gkd-cwia-two

Проектування технологій обслуговування техніки 

(От №1) 404 МСМ meet.google.com/oeh-tuqs-oqh

Законодавство і право в АПВ, охорона праці в 

галузі Чит.Зал БМП 
meet.google.com/hwy-dqmv-ior

Сільськогосподарські машини 306 ТС
meet.google.com/wfc-wmra-ckc

Нормативно-правове забезпечення діяльності 

автосервісних підприємств 305МСМ

Ділова іноземна мова. Інформаційний пошук в 

міжнародних наукометричних базах даних 302 МСМ 

meet.google.com/dzz-vzrq-xss

Ділова іноземна мова. Інформаційний пошук в 

міжнародних наукометричних базах даних 302 МСМ 

meet.google.com/dzz-vzrq-xss

Технічна діагностика автомобілів 117МСМ 
meet.google.com/sub-hvur-rek

Інновації в агробізнесі 209 МСМ 

meet.google.com/xwu-ekgs-gny

Інновації в агробізнесі 209 МСМ 

meet.google.com/xwu-ekgs-gny

Використання техніки в АПВ 401 МСМ

meet.google.com/hxx-styi-ppc

Законодавство і право в АПВ, охорона праці в 

галузі 106 МСМ 
meet.google.com/hwy-dqmv-ior

Філософія людського спілкування, педагогіка та 

методика викладання у вищій школі 302 МСМ

Сільськогосподарські машини 309 ТС 
meet.google.com/aow-asxf-fqf

Використання техніки в АПВ 401 МСМ

meet.google.com/hxx-styi-ppc

Технічний сервіс транспортних засобів 205ТС 

meet.google.com/pkn-ncof-gqu

Управління організаційноправовою безпекою 

підприємства Чит.зал БМП

meet.google.com/xwu-ekfs-gny

Управління організаційно-правовою безпекою 

підприємства Чит.зал БМП

meet.google.com/xwu-ekfs-gny

Управління автомобільними підприємствами 205 

ТС 
meet.google.com/iyp-rmnt-toe 

Оцінка відповідності продукції 317 МСМ 

meet.google.com/bsw-wcpm-msa

Оцінка відповідності продукції 317 МСМ 

meet.google.com/bsw-wcpm-msa

Автомобілі 115 МСМ 

meet.google.com/qpy-mtcc-tjf

Ремонт машин 211 ТС 
meet.google.com/mqk-sjog-uxm

Ремонт машин 211 ТС 
meet.google.com/mqk-sjog-uxm

Теорія експлуатації автомобілів 115 МСМ 
meet.google.com/kay-omof-gbd

Інновації в агробізнесі 
meet.google.com/xwu-ekgs-gny

Інновації в агробізнесі 
meet.google.com/xwu-ekgs-gny

Технічний сервіс транспортних засобів 
meet.google.com/pkn-ncof-gqu

Оцінка відповідності продукції 317МСМ

meet.google.com/bsw-wcpm-msa

Оцінка відповідності продукції 317МСМ

meet.google.com/bsw-wcpm-msa

Автомобілі 
meet.google.com/qpy-mtcc-tjf

Управління організаційно-правовою безпекою 

підприємства

meet.google.com/xwu-ekfs-gny

Управління організаційноправовою безпекою 

підприємства

meet.google.com/xwu-ekfs-gny
Законодавство і право в АПВ, охорона праці в 

галузі 
meet.google.com/hwy-dqmv-ior

Законодавство і право в АПВ, охорона праці в 

галузі 
meet.google.com/hwy-dqmv-ior

Виконання кваліфікаційної

роботи на випусковій кафедрі

Виконання кваліфікаційної

роботи на випусковій кафедрі

Адаптивні просторої керування 

автомобілів 117 МСМ 
meet.google.com/tjf-hezk-chg
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Р О З К Л А Д    З А Н Я Т Ь
студентів 5 курсу в осінньому семестрі 2021-2022 навчального року
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Адаптивні просторої керування 

автомобілів 117 МСМ 
meet.google.com/tjf-hezk-chg

3

П
'я

тн
и

ц
я

1

2

Ч
е

тв
е

р

1

4

4

2

https://meet.google.com/ncq-qboz-zzg
https://meet.google.com/ncq-qboz-zzg
https://meet.google.com/ncq-qboz-zzg
https://meet.google.com/ncq-qboz-zzg
https://meet.google.com/iyp-rmnt-toe
https://meet.google.com/iyp-rmnt-toe
https://meet.google.com/vor-tsza-ais
https://meet.google.com/vor-tsza-ais
https://meet.google.com/wfc-wmra-ckc
https://meet.google.com/wfc-wmra-ckc
https://meet.google.com/zre-yixz-azo
https://meet.google.com/zre-yixz-azo
https://meet.google.com/zre-yixz-azo
https://meet.google.com/zre-yixz-azo
https://meet.google.com/zre-yixz-azo
https://meet.google.com/zre-yixz-azo
https://meet.google.com/sub-hvur-rek
https://meet.google.com/sub-hvur-rek
https://meet.google.com/hxx-styi-ppc
https://meet.google.com/hxx-styi-ppc
https://meet.google.com/hxx-styi-ppc
https://meet.google.com/hxx-styi-ppc
https://meet.google.com/kay-omof-gbd
https://meet.google.com/kay-omof-gbd
https://meet.google.com/oeh-tuqs-oqh
https://meet.google.com/oeh-tuqs-oqh
https://meet.google.com/oeh-tuqs-oqh
https://meet.google.com/cfd-kdxp-smi
https://meet.google.com/cfd-kdxp-smi
https://meet.google.com/cfd-kdxp-smi
https://meet.google.com/cfd-kdxp-smi
https://meet.google.com/oeh-tuqs-oqh
https://meet.google.com/oeh-tuqs-oqh
http://meet.google.com/hwy-dqmv-ior
http://meet.google.com/hwy-dqmv-ior
http://meet.google.com/hwy-dqmv-ior
../Downloads/) https:/meet.google.com/wfc-wmra-ckc
../Downloads/) https:/meet.google.com/wfc-wmra-ckc
https://meet.google.com/dzz-vzrq-xss
https://meet.google.com/dzz-vzrq-xss
https://meet.google.com/dzz-vzrq-xss
https://meet.google.com/dzz-vzrq-xss
https://meet.google.com/dzz-vzrq-xss
https://meet.google.com/dzz-vzrq-xss
https://meet.google.com/sub-hvur-rek
https://meet.google.com/sub-hvur-rek
https://meet.google.com/xwu-ekgs-gny
https://meet.google.com/xwu-ekgs-gny
https://meet.google.com/xwu-ekgs-gny
https://meet.google.com/xwu-ekgs-gny
https://meet.google.com/hxx-styi-ppc
https://meet.google.com/hxx-styi-ppc
http://meet.google.com/hwy-dqmv-ior
http://meet.google.com/hwy-dqmv-ior
http://meet.google.com/hwy-dqmv-ior
https://meet.google.com/tjf-hezk-chg
https://meet.google.com/aow-asxf-fqf
https://meet.google.com/aow-asxf-fqf
https://meet.google.com/hxx-styi-ppc
https://meet.google.com/hxx-styi-ppc
https://meet.google.com/pkn-ncof-gqu
https://meet.google.com/pkn-ncof-gqu
https://meet.google.com/iyp-rmnt-toe
https://meet.google.com/iyp-rmnt-toe
https://meet.google.com/iyp-rmnt-toe
https://meet.google.com/bsw-wcpm-msa
https://meet.google.com/bsw-wcpm-msa
https://meet.google.com/bsw-wcpm-msa
https://meet.google.com/bsw-wcpm-msa
https://meet.google.com/qpy-mtcc-tjf
https://meet.google.com/qpy-mtcc-tjf
https://meet.google.com/mqk-sjog-uxm
https://meet.google.com/mqk-sjog-uxm
https://meet.google.com/mqk-sjog-uxm
https://meet.google.com/mqk-sjog-uxm
https://meet.google.com/kay-omof-gbd
https://meet.google.com/kay-omof-gbd
https://meet.google.com/xwu-ekgs-gny
https://meet.google.com/xwu-ekgs-gny
https://meet.google.com/xwu-ekgs-gny
https://meet.google.com/xwu-ekgs-gny
https://meet.google.com/pkn-ncof-gqu
https://meet.google.com/pkn-ncof-gqu
https://meet.google.com/bsw-wcpm-msa
https://meet.google.com/bsw-wcpm-msa
https://meet.google.com/bsw-wcpm-msa
https://meet.google.com/bsw-wcpm-msa
https://meet.google.com/qpy-mtcc-tjf
https://meet.google.com/qpy-mtcc-tjf
http://meet.google.com/hwy-dqmv-ior
http://meet.google.com/hwy-dqmv-ior
http://meet.google.com/hwy-dqmv-ior
http://meet.google.com/hwy-dqmv-ior
http://meet.google.com/hwy-dqmv-ior
http://meet.google.com/hwy-dqmv-ior
https://meet.google.com/tjf-hezk-chg
https://meet.google.com/tjf-hezk-chg
https://meet.google.com/tjf-hezk-chg
https://meet.google.com/tjf-hezk-chg
https://meet.google.com/tjf-hezk-chg
https://meet.google.com/tjf-hezk-chg
https://meet.google.com/tjf-hezk-chg

