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Курс Курс Курс
Індекс 

академ. 
групи

Індекс 
академ. 
групи

Індекс 
академ. 
групи

Години 
від – до

Години 
від – до

Години 
від – до

301 У1
409 
У1

Безпека праці та 
професійної 

205 
ГАК

202 
ГАК

АКЕС
Електричні 
машини з 

ЛБ каф каф
Технології, 

проблеми та 
ПР

АКЕС лекц каф Параметрична 
оптимізація, лк.

каф каф каф лек лек

практ каф
Перспективні 
констр. ДВЗ

лк пр пр
енергет. 

менеджм.
лк Качество 

ел.енергії
лк

Надійність та 
діагностика

практ Проектування лк МП Сист.авт.кер.лк

лк
Техн, пробл 

(Пр)
Інформаційні 

технології
лаб

Пробл.техн.та 
персп.розв.пр

ОЦ Пробл.техн.та 
персп.розв.пр

МП Сист.авт.кер.пр
каф 
ЕТТ

Автоматизова
ні системи 

АКЕС
Автоматизова

ні системи 
АКЕС 307 У1 каф

САПР в 
електроенергетиці

АКЕС САПР 
інтелектуальних 

пр

л/р Пр об'єктів ее 
галузі

пр каф каф

пр
Основи 

енергетичної 
пр лек

лк лекц. Проектування пр Монтаж каф Т/ф проц каф пр Надійність пр

пр практ Суч.інф.техн.пр Енерг. техн. каф Енерг. техн. каф лек Суч.інф.техн.пр
Облік і 

вимір.параменерго
пр

Мікропроцесорний 
електропивод

пр
Мікропроцесорни
й електропивод

пр

Проектування 
ее галузі (Л) 

каф каф
Технології, 

проблеми та 
каф

лк Проєктування 
і технологія 

ЛК Інтелект.системи 
керування мехатр

пр
Експлуатація та 

ремонт
лк каф каф лек

лк АКЕС Проєктування 
і технологія 

ПР Інтелект.системи 
керування мехатр

пр пр
Екологічні 

аспекти 
каф Проєктування 

і технологія 
ЛБ Надійність лк кафЕТ

Т
МП Спец н т тех Руд каф каф пр Розрах.та конст.лк

Динаміка мехм. 
та робот. сист. 

МП Розрах.та конст.пр

Інформаційні 
технології

практ

Над. та діагн (Л) 
Ловгалюк

Проєктуван ЛК Ч П У лб пр. каф каф
Системи обліку 
використання 

пр
Основи  безпеки 

(лек,) 
Проєктуван ЛБ Ч П У лб лаб пр

АКЕС лекц. Сист.конст.  тех.пр.лк
Перспективні 

констр
пр. каф каф лек Розрах.на міцн.лк

АКЕС лаб. Режими пр Парам. оптимізація пр.
Автономне та 
індивідуальне 

пр Суч.комп.сист.пр

пр Системи авттомат. 
типових ЗПМ

пр Енергетичні та 
промислові котли

лаб

пр пр.

Основи 
термоелектро

каф
Технології 

проблеми та 
пр каф каф

пр Технології 
проблеми та 

пр Екологізація 
силових агрегатів

пр.

лекц. каф каф

практ

Надійність ЛК

АКЕС ОНД пр

ОНД пр

Надійність та 
діагн (Практ) 
Федосееенко

каф

Проект ЕЕ 
систем та 
пристроїв 

каф

Екологіч.аспекти енергетики

Параметрична 
оптимізація в 

ДВЗ, лк

Перспективні 
конструкції ДВЗ 

лк.

Екологізація 
силових агрегатів

Експлуатація та 
ремонт трансп. 
силових у. лк.

Прогрес. системи 
та джерела 
живлення 

Техн, пробл, 
персп. Розв. 
галузі (Л,) 

Дисп. 
керув.та інф.-

кер.сист. 
каф

Дисп.керув.т
а інф.-

керуюч. 
каф

Оптиміз.задачі 
енергет.

Облік і 
вимір.парамен

ергонос.
лк

лк

лк

Проект.ел.енерг.і ел.мех.систем

Проект.ел.енерг.і ел.мех.систем

каф

каф

лк

лк

Надійність та 
діагн (Л) 
Ловгалюк

каф

Осн.експл.ел.сис
т.та мереж бонд 

(Практ)
каф

Основи ен. 
безпеки (л,) 

Данильченко
каф

Проектуванн
я об'єктів ее 

галузі
каф

кафкаф

каф

каф

кафкаф
Екологічні 

аспекти 
енергетики

 Техніка сильних 
електричних та 
магнітних полів

 Техніка сильних 
електричних та 
магнітних полів

Струми високої 
частоти  і 

ультразвук в 
техниці

Дні 
тижня

П
он

ед
іл

ок

П
он

ед
іл

ок

Е-Н320б,
Е-М320б

10-25

8-30
О  р  г  а  н  і  з  а  ц  і  я      в  и  р  о  б  н  и  ц  т  в  а      і      м  а  р  к  е  т  и  н  г (лк)

Основи наукових досліджень ЛК

Технологія виробництва електро-
механічних пристроїв

Технологія виробництва електро-механічних 
пристроїв (лб)

Технологія виробництва електро-механічних 
пристроїв (пр)

Надійність та діагностика

Надійність та діагностика

Надійність та 
діагностика

лекц

Надійність та 
діагностика

Електричні 
машини з 

постійними 
ЛК

Технології, 
проблеми та 
перспективи 

каф

Технології, проблеми та перспективи розвитку 
галузі

П
он

ед
іл

ок

8-30 8-30

Е-М520а
Е-Н620а
Е-М620а

Е-Н620б Е-М720аЕ-М420а Е-М420б Е-М420л Е-М420д Е-М420к
Дні 

тижня
Дні 

тижня
Е-Н120а, 
Е-М120а

12-35

Е-М520б

Інтелект.системи керування 
мехатр. ЛК Обруч І.В.

МП

Технології проблеми та 
перспективи розвитку галузі ЛК

ЄП

Проектування ел.ен і ел.мех. систем та 
пристроів ЛК 

Проектування ел.ен і ел.мех. систем та 
пристроів ПР

Технології, проблеми та 
перспективи розвитку галузі

С
ер

ед
а

10-25

8-308-308-30

12-35

В
ів

то
ро

к

10-25

16-25

14-30

16-25 16-25

14-30

12-35

10-25

12-35

12-35

10-25

14-30

12-35

10-25

І н т е л е к т у а л ь н а Інтелектуальна власність (пр)

С
ер

ед
а

В
ів

то
ро

к

8-30 8-30

16-25 16-25 16-25

С
ер

ед
а

14-3014-3014-30

12-3512-35

10-2510-25

8-30

10-25

14-30

16-25 16-25 16-25

14-3014-30

12-35

В
ів

то
ро

к

Ч
ет

ве
р

8-30

Ч
ет

ве
р

8-30

10-25

П
’я

тн
иц

я

8-30

16-25 16-25 16-25

П
’я

тн
иц

я

8-30

12-35

14-30 14-30 14-30

12-35 12-35

16-25

10-25

8-30

10-2510-25

8-30

16-25 16-25

12-35

14-30 14-30 14-30

12-35

10-25

12-35

10-25

Мікропроц 
засоби ЛР 
Котляров 

ОЦ

Мікропроц 
засоби ЛР 
Котляров 

ОЦ
Мікпропроц

.ЕП ЛР 
Ткаченко 

каф

Мікпропроц.
ЕП ЛР 

Ткаченко 
каф

Основи над Кар

Надійність та діагностіка

Надійність та діагностіка каф

Тепловий стан елементів 
енергетичного обладнання

Проектування ел.ен. І ел.мех. 
систем та пристроів ЛК 

МП

Ч П У  ЛК Аніщенко М.В.

РОЗКЛАД

Е-М120п Е-М120рЕ-М120б

Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки
навчальних занять студентів 5курс в ВЕСНЯНОМУ семестрі 2020/2021 навчального року

 Надійність та діагностіка

лкТехнол.пробл.і 
перспект.розвит.галузі

Качество 
ел.енергії

Осн.експл.ел. 
сист та 

мереж (Лекц) 
каф

Технології, проблеми та перспективи 
розвитку галузі

Технології, проблеми та перспективи розвитку 
галузі (пр)

Надійність та діагностика (пр)

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Е-Н220в,
Е-М220в

Е-Н320а,
Е-М320а

Е-М220б
Е-Н220а,
Е-М220а

Е-М120кЕ-М120г
Е-Н120в
Е-М120в

Е-М220гЕ-М120д

Мікропроцесорні засоби автомат. в 
електропиводі ЛК 

Проектування ел.ен. І ел.мех. 
систем та пристроів ПР Обруч 

І.В.
оц

МП

ЕП

Ч
ет

ве
р

П
’я

тн
иц

я

Надійність та діагностика (пр)

Системи автоматичного керування ЕМП

Системи автоматичного керування ЕМП (лб)

Системи автоматичного керування ЕМП (пр)

Проектування ел.енергетичних і 
ел.мех.систем та  пристроїв

Проектування ел.енергетичних і ел.мех.систем 
та  пристроїв

Новітні методи пошуку і обробки 
інформації

Новітні методи пошуку і обробки 
інформації (лб)

Проектування ел.енергетичних і 
ел.мех.систем та  пристроїв (пр)
Проектування ел.енергетичних і 
ел.мех.систем та  пристроїв (пр)

Техніка 
випробувань

лекц.

Техніка 
випробувань

Проектування 
електроізоляці

йних, 
лк

Проектування 
електроізоляці

йних, 

Проєктуван
ня та 

технологія 

ПР

Надійність 
та 

діагностика 

ПР

Надійність 
та 

діагностика 

ЛК

Основи 
термоелектро

н

Струми високої 
частоти  і 

ультразвук в 
техниці

Експериментальні 
дослідження

Експериментальні 
дослідження

каф

Основи 
термоелектро

н
каф

каф

каф

Проєктування 
і технологія 
виробництва 

ЛК

Проєктуван
ня та 

технологія 

ЛК

Високовольтні 
електроізоляці

йні системи
лекц.

Високовольтні 
електроізоляці

йні системи

Інформаційні 
технології

лекц.

каф

каф
Проектування електроенергет. і 

електромеханічних систем та пристроїв

Проектування електроенергет. і 
електромеханічних систем та пристроїв

Сучас.методи матем. і комп 
молелювання лк Бутова

Сучас.методи матем. і комп 
молелювання лаб 

ЕСР лаб/пр

ЕСР лк

Енергозбереж
ення лк

Матем.мето
ди лк

ЛБМ
Е

Матем.мето
ди пр/лаб

ЛБМ
Е

Ел.прил.про
м.діагн. Лк

Ел.прил.про
м.діагн. Лаб

ЛБМ
Е

ЛБМ
Е

Методи 
лаб.діагн 

лаб
Методи 

лаб.діагн лк 
Томашевськ

ЛБМ
Е

Системи 
реал.часу лаб

Системи 
реал.часу лк

Системи 
менеджмент

у лк
Системи 

менеджмент
у лаб

ЛБМ
Е

ЛБМ
Е

СПСЕ лк 
Крилов

СПСЕ лк 
Холод

Системи та пристрої передачі 
даних лк

Системи та пристрої передачі 
даних ллаб

Експлуатація котлів і 
реакторів

Експлуатація котлів і 
реакторів

Енергетичні та 
промислові котли

Енергетичні та 
промислові котли

Енергозаощаджуючі 
технології в 
енергетиці

Енергозаощаджуючі 
технології в 
енергетиці

Допоміжні системи 
котлів і реакторів

Допоміжні системи 
котлів і реакторів

Основи наукових 
досліджень

Основи надійності 
енергетичного 
устаткування

Основи надійності 
енергетичного 
устаткування

Основи наук 
дослідж

Луб

Нанотех в н т 
тех

Луб

Нанотех в н т 
тех

Луб

Енергозаощад 
тех

Жун
ь

Енергозаощад 
тех

Жун
ь

Спец н т тех

лек

Автоматизація 
теплоенергетич
них процесів і 

Енерготехноло
гічні комплекси 

промислових 

Системи когенерації та тригенерації

Автономне та 
індивідуальне 

опалення

Автоматизація 
теплоенергетичн

их процесів і 

Енерготехнологі
чні комплекси 
промислових 

Тепловий стан елементів 
енергетичного обладнання

Системи обліку 
використання 

енергії

Системи когенерації та тригенерації

Нетрадиційні та поновлювальні джерела 
енергії

Нетрадиційні та поновлювальні 
джерела енергії

Системи 
теплоенергозабезпечення

Системи теплоенергозабезпечення

Системи теплоенергозабезпечення

Системи теплоенергозабезпечення

Нетрадиційні та поновлювальні 
джерела енергії

леклек

кафЕТ
Т

Розрах.на 
міцн.лк

кафЕТ
Т

кафЕТ
Т

Суч.комп.  
сист.лк

кафЕТ
Т

Акредитація 
лк

каф 
ЕТТ

Пробл.техн.та 
персп.розв.лк

каф 
ЕТТ

каф 
ЕТТ

Надійність лк
кафЕТ

Т

кафЕТ
Т

Суч.інф.техн.
лк

кафЕТ
Т

Розрах.та 
конст.лк

кафЕТ
Т

Розрах.та 
конст.пр

кафЕТ
Т

лек

лек

Акредитація 
лк

кафЕТ
Т

Пробл.техн.та 
персп.розв.лк

кафЕТ
Т

кафЕТ
Т

кафЕТ
Т

кафЕТ
Т

Проектування ел.ен. 
і ел.мех.сист. лк

кафЕТ
Т

Проектування ел.ен. 
і ел.мех.сист. Пр

кафЕТ
Т

кафЕТ
Т

Суч.інф.техн.л
к

кафЕТ
Т

ЛК

Дослідження 
теплових і 

вентиляційних 

ЛК

Дослідження 
теплових і 

вентиляційних 

ЛБ

Цифрові 
технології

Цифрові 
технології

Основи 
надійності

Основи 
надійності

Енергозаощ. 
технології

Енергозаощ. 
технології

Осн.наук. 
досліл

Осн.наук. 
досліл

Монтаж і 
ремонт

Монтаж і 
ремонт

Т/ф процеси

Т/ф процеси

Надійність лк
кафЕТ

Т

Надійність пр
кафЕТ

Т

Сист.конст.  
тех.пр.лк

Режими 
ел.пост. Лк

кафЕТ
Т

Цифрові 
технології

Руд

Спец н т тех Руд

Кріобіолг Стар

Кріобіолг Стар

Основи над Кар

Автоматизова
ні системи 

управління в 
АКЕС

Автоматика та 
кібербезпека 
енергосистем  

Автоматизовані 
системи 

управління в 
АКЕС

Автоматизова
ні системи 

управління в 
АКЕС

Автоматизова
ні системи 

управління в 
АКЕС

Автоматика  
енергосистем 

ч.2, пз.
АКЕС

Автоматика та 
кібербезпека 
енергосистем 

Автоматика  
енергосистем 

ч.2, лк
АКЕС

САПР 
інтелектуальни

х 
АКЕС

АКЕС

АКЕС

САПР в 
електроенерге

тиці, лб, 
АКЕС

Надійність та діагностика , лк, Донецка

Проектування електроенергетичних і 
електромеханічних систем та пристроїв , лк, 

Проектування електроенергетичних і 
електромеханічних систем та пристроїв, пз, 

Технології, проблеми та перспективи розвитку 
галузі, пз, Гриб

Технології, проблеми та перспективи 
розвитку галузі, лк, Гриб

АКЕС

Проектування електроенергетичних і 
електромеханічних систем та 

пристроїв,лк, Баженов

Проектування електроенергетичних і 
електромеханічних систем та 

пристроїв, пз, Баженов

Надійність та діагностика , лк, 
Донецька

Надійність та діагностика , лаб, 
Донецька

АКЕС

АКЕС

Еколог.аспекти енергетики лк

Технол.пробл.і перспект.розвит.галузі

Оптиміз.задачі 
енергет.

пр

Оптиміз.задачі 
енергет.

лк

енергет. 
менеджм.

лк
Качество 
ел.енергії

лк

Еколог.аспекти енергетики

Проект.ел.енерг.і ел.мех.систем

Надійність і діагностика

пр

пр

Надійність і діагностика

Надійність і діагностика

Проект.ел.енерг.і ел.мех.систем

лк

Основи наукових 
досліджень, лк.

каф

Експлуатація 
та ремонт

Прогр. системи 
та джерела живл.

Безпека праці та професійної діяльності лк
Безпека праці та професійної діяльності

Енергозбереж
ення пр/лаб

Проектування 
електроізоляці

йних, 
каф

Технології, 
проблеми та 
перспективи 

лекц.

Проектування електроенергет. і 
електромеханічних систем та пристроїв

каф

Системи 
авттомат. 

Типових ЗПМ
лк

Динаміка 
мехм.та 

робот.сист.ЛК 

Регулюв. П і Г 
турбін 

Регулюв. П і 
Г турбін 

Основи 
надійності

Основи 
надійності

Регулюв. П і Г 
турбін 

Регулюв. П і 
Г турбін 

Цифрові 
технології


