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ВК ВК ВК
ДВВ Основи технічної 

експеризи
лк

ДВВ Основи 

технічної експеризи
лк

Спеціальні засоби 

вимірювань
лк

Системне 

програмування ІВС
лк

ДВВ Основи технічної 

експеризи
пз

ДВВ Основи 

технічної експеризи
пз

Спеціальні засоби 

вимірювань
лаб

Системне 

програмування ІВС
пз

лк лаб
Технічні засоби 

автоматизації
лаб

лаб пз
Технічні засоби 

автоматизації
лаб

Технічні засоби 

автоматизації
лаб

Технічні засоби 

автоматизації
лаб

Паралельні обчислення пз пз
Цифрова обробка 

сигналів   (Охрименко)
лк

Тестування програмного 

забезпечення
РІСХТ

Цифрові вимірювальні 

прилади
лаб

Моделювання 

елементів ІВС
лк

Прогнозування виникнення 

дефектів 
лк пз

Прогнозування виникнення дефектів
пз лаб лаб

пз пз пз

лк

Системи та мережі  

мовлення 
пз

лаб
Технічні засоби 

автоматизації
лаб

ПЗ промислових 

контролерів
лаб

пз
ПЗ  промислових 

контролерів
лаб

Технічні засоби 

автоматизації
лаб

Технічні засоби 

автоматизації
лаб

ПЗ промислових 

контролерів
лаб лаб

Радіорелейні і 

супутникові системи 

передачі  (Сокол)

Інформаційно-

вимірювальні 

системи

лк

Інформаційно-

вимірювальні 

системи

пз

лк

Технологічні системи і комплекси лк

Іноземна мова

Комп’ютерне  моделювання процесів і 

систем

Комп’ют.  моделюв. проц. і систем

Паралельні та 

розподілені обчислення  
(Дронов)

Тестування програмного 

забезпечення

Системи штучного 

інтелекту (Нікітіна)

Системи штучного 

інтелекту 

Мікропроцесорні 

засоби автоматики

Мікропроцесорні 

засоби автоматики

Надійність і 

діагностування систем 

телекомунікацій

лк

Криптографічні 

засоби  в 

інформаційно-

комп'ютерних 

системах

лк

Системи та мережі 

радіо і телевізійного 

мовлення  (Брезгунов)

Е К О Н О М І К А     П І Д П Р И Є М С Т В А  лклк

пз

Основи професійної безпеки та здоров'я людини
Іноземна 

мова

123 Комп'ютерна інженерія 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 172 Телекомунікації та радіотехніка 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
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4 курсу в осінньому семестрі 2022/2023 навчального року
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ІКМ-219п              
ІКМ-519в, (1) 

ІКМ-520св (7)                 
ІКМ-719в (18)             ІКМ-619а (10)                   ІКМ-519а (8)              

ІКМ-519б, (4)  

 ІКМ-520сб (3)       
ІКМ-719г (16)           

ІКМ-719б (15), 

ІКМ-720с              
ІКМ-619б(7)             ІКМ-719а (16)              
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8:30

10:25

12:35

14:30

16:25

П

о
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і

л

о

к

8:30

10:25

12:35

14:30

Іноземна 

мова

Цифрова обробка 

сигналів 

Економіка підприємства 

Економіка підприємства 

Економіка підприємства
Іноземна мова

Цифрові вимірювальні 

прилади
лк

Іноземна 

мова

Іноземна 

мова

Мікропроцесорні засоби автоматики лк

Іноземна 

мова

Іноземна 

мова

Іноземна 

мова

Проектування 

вимірювальних засобів 

на мікроконтролерах

Електромагнітний, 

магнітний та 

вихрострумовий 

неруйнівний контроль

лк

лаб

Електромагнітний, 

магнітний та 

вихрострумовий 

неруйнівний контроль

лк

лк

лк

пз

Проектування 

вимірювальних засобів 

на мікроконтролерах

лк



ПЗ  промислових 

контролерів
лаб

Технічні засоби 

автоматизації
лаб

Комп'ютерне 

конструювання лк

Забезпечення якості 

надяння телеком 

послуг 

лк
Теорія та практика 

наукових досліджень
лк

Теорія та практика 

наукових досліджень
лк

Теорія та практика 

наукових досліджень
лк

Технології 

комп'ютерного 

проектування

пз

Радіорелейні і 

супутникові системи 

передачі 

пз
Теорія та практика 

наукових досліджень
пз

Теорія та практика 

наукових досліджень
пз

Теорія та практика 

наукових досліджень
пз

Електромагнітний, 

неруйнівний контроль
пз лк

лк

Програмні засоби 

телекомунікаційних 

систем

лк

Технології розробки 

ігрових додатків 
(Бреславець)

лк

Комп'ютерні системи пз

Цифрова обробка 

сигналів 
лк лк

лаб Забезпечення якості пз

пз

лк пз пз пз
Комп’ютерне  

моделювання
лаб

ПЗ промислових 

контролерів
лаб

лаб лаб лаб лаб
ПЗ промислових 

контролерів
лаб

Комп’ютерне  

моделювання
лаб

пз
Комп’ютерне  

моделювання 
лаб

ПЗ промислових 

контролерів
лаб

лаб
ПЗ промислових 

контролерів
пз

Комп’ютерне  

моделювання 
лаб

Криптографічні 

засоби  
лаб

Надійність і 

діагностування 
лаб

Комп'ютерні системи
(Под'ячий)

лк

ДВВДВВ

лк

лаб

пз

Технологія виробництва 

інформаційно-

вимірювальної техніки

Технологія виробництва 

інформаційно-

вимірювальної техніки

Технологія виробництва 

інформаційно-

вимірювальної техніки

лк

пз

Технологія 

виробництва 

інформаційно-

вимірювальної техніки

Технологія 

виробництва 

інформаційно-

вимірювальної 

техніки

пз пз

Технологія 

виробництва 

інформаційно-

вимірювальної техніки

лаб

Технологія 

виробництва 

інформаційно-

вимірювальної 

техніки

лаб

Комп'ютерне 

конструювання 

Технології розробки 

ігрових додатків 

Радіорелейні і 

супутникові системи 

передачі  (Сокол)

Системи мобільного 

зв'язку (Компанієць)

Системи мобільного 

зв'язку 

Системи
 доступу  (Компанієць)

Системи

 доступу  

Технології 

комп'ютерного 

проектування (Яценко)

Проектування контрольно-

діагностичних приладів

Проектування контрольно-

діагностичних приладів

лк

пз

Моделювання 

елементів ІВС

Технологія 

виробництва 

інформаційно-

вимірювальної техніки

лк

Технологія 

виробництва 

інформаційно-

вимірювальної 

техніки

лк

Основи теорії нечітких 

та гібридних систем 
(Ющенко)

лк

пз

лк

лк

Технічні засоби автоматизації

Технічні засоби автоматизації

Програмне забезпечення  промислових контролерів

Цифрова обробка 

сигналів    

Цифрова обробка 

сигналів 

Технологічні 

системи і комплекси
пз

Е К О Н О М І К А     П І Д П Р И Є М С Т В А  (Погорєлов)

Цифрова обробка сигналів 

Цифрова обробка сигналів 

лк

Цифрова обробка 

сигналів в 

інформаційно-

комп'ютерних 

системах

Програмні засоби 

телекомунікаційних 

систем

Технологічні 

системи і 

комплекси

ДВВ

Цифрова обробка 

сигналів 
лк

Системи штучного 

інтелекту 

Програмні засоби 

телекомунікаційних 

систем

лк

Криптографічні 

засоби  в 

інформаційно-

комп'ютерних 

системах

лк
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14:30

16:25
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8:30

10:25

12:35

14:30

16:25

ДВВ

лк

лаб

пз

лаб

лкпз


