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Індекс 
академ. 
групи

Індекс 
академ. 
групи

Години 
від – до

Години 
від – до

лк лк лк лк
пр пр Електромагнітні та 

теплофізичні пр пр пр
пр лк лк лк ЛК ЛК  

Гальм сист залізн 
трансп. Спец 

 

пр лк пр пр ЛАБ ПЗ  
Гальм сист залізн 

трансп. Спец 
 

лк пр
Керування 

режимами ее 
систем

пр   

Системи власних 
потреб 

електричних 
пр

Енергетична 
політика України 

та маркетинг 
пр лаб     

 Інноваційне 
підприємництво та пр

Експл. та 
надійн. ДВЗ

ЛК
Теорія  

вірогідності
ЛК

Пр.сист.конд. та 
життєзабесп. (пз)

Інноваційне 
підприємництво та пр ПР   

 
Сучасні 

комбіновані ЕУ
пз ПР   

лк лк

пр
Експл. та 

надійн. ДВЗ
ПЗ

Теорія  
вірогідності

ПЗ пр

Орг-я 
енергоспож

прак
Основи наукових 

досліджень лк
Спеціальні 

розділи
ПЗ

Модел.МПЕП 
ЛР

Системи власних 
потреб 

електричних 
 лаб

Системи 
відновлювальної 

енергетики та 
пр

лк лек.
Проєктування та 

технологія 
пр  

Модел.МПЕП 
ЛР

Захист 
довкілля на 

Прогрес. 
технології

ПЗ
Прогрес. 

технології
ПЗ  

лк практ. Проєктування та 
технологія 

лб  
Модел  та синт 

ПР
Спеціальні 

розділи
ПЗ

Спеціальні 
розділи

ПЗ  

лк лк лк  

  лк лк пр     

пр

лаб

пр
Основи наукових 

досліджень
лк Осн. наук досл (лк)  пр ТІК Осн. наук досл (лк)  

лк лк ПІВЕ ПЗ ІБВЕ ПЗ
Модел сист та 
пристр електр 

трансп (пр)
  

лк лк ОНД ЛК ОНД ЛК Мікропроцесорні 
пристрої (лб)   

Диспетчерське 
керування та 

АСУТП 
пр лк  лб  Спецрозділи 

розрахунків ЕУ
    

Динам сист"рухом 
склад — колія"(пр)  

  
Енергетична 

політика України 
та маркетинг 

пр лаб  пр    Енергозб.ЛК Спецрозділи 
розрахунків ЕУ

Спеціальні 
розділи

пз ЛК  Розрах на міцн 
рухом складу (пр)  

пр  практ.
Електроприв 

електрорух складу 
(лк) 

Спецрозділи 
розрахунків ЕУ

      Тепло-та 
масообмінні 

процеси ДВЗ,  
пз

Спец. розділи 
фізики

ПЗ СПС  

 лаб. Системи 
керування

ЛАБ пр  

пр
Інтелектуальна 

власність лк лк лк

лаб
Інтелектуальна 

власність пр пр пр пр

лк
Інтелектуальна 
власність пр

Інтелектуальна 
власність пр  

пр
Прикладна 

теорія коливань
ПЗ

лк лк  СТТСПСРЗТА ЛР СТТСПСРЗТА ЛР  

лк лк  СТТСПСРЗТА ПЗ СТТСПСРЗТА ПЗ Енергозб.ПР
Модел.МПЕП 

ПР
 

лк
Енергетичний 
менеджмент та 

лаб М&КМПЕ ЛР М&КМПЕ ЛР      
Сист автомат керув 

рух склад (пр)

лк
Системи 

відновлювальної 
енергетики та 

лк М&КМПЕ ПЗ М&КМПЕ ПЗ ЛБ  
Сист автомат керув 

рух склад (лб)

лк
Основи Наук 

досл Лекц лб   
Електроприв 

електрорух складу 
(пр) 

   

лк   пр   Електроприв 
електрорух складу    

Електрооблад 
електрорух скл та    

Електрооблад 
електрорух скл та    ТАР  

       лк лк
Шуми і вібрації 

електричних машин
пр

Спец.розд.теорії 
розр.ен.устат(пз) ПР пр пр

лаб лк  
                          

Комп'ютерне 
моделювання 

л

пр лк   
Технології 

акумулювання і 
пр лк лк

Основи 
термоелектрики 

лаб.
Мікропроцесорні 

пристрої (пр)  
Надпров.та НТ 
магн.сист. (Л)

ЛК  
Технології 

акумулювання і 
лаб лк пр    Надпров.та НТ 

магн.сист. (пз) ПР  

лк
Спеціальні 

конструкції та 
режими 

пр

Енергетична 
політика України 
та маркетинг 

пр
Проектування 
систем 
електропостачан

пр   

 Спеціальні 
конструкції та 

режими 
електричних машин

лб
Енергетичні та 

промислові котли 

     Тепло-та 
масообмінні 

процеси ДВЗ,  
Пильов

лк
спец 

розд.фізики
лк

Комп'ютерне 
моделювання 

теплового стану 
елементів ЕО   

Енергетичні та 
промислові котли 

Індекс 
академ. 
групи

Індекс 
академ. 
групи

Години 
від – до

Години 
від – до

Дні 
тижняЕ-М422б Е-Н422б Е-М422л Е-М422н Е-М522а Е-М522б

                            
Е-М622а     
Е-Н622а

Е-М622б Е-М722а

стартап  пр стартап  лекц
16-25

Іноземна мова за 
професійним 

спрямуванням 
пр

пз 16-25ІНОВІЦІЙНЕ              ПІДПРИЄМСТВО та УПРАВЛІННІЯ                          
СТАРТАП ПРОЕКТАМИ пр

Е-Н122а, 
Е-М122а

Е-М122б Е-Н1022а
Е-Н122в,
Е-М122в

Е-М122г Е-М122д
Е-Н122к,
Е-М122к

Е-Н122п
Е-Н222а,
Е-М222а

Е-М222б Е-М222в Е-М222г
Е-Н322а,
Е-М322а

Е-Н322б,
Е-М322б

Дні 
тижня Е-М422а

пз
Теплові і атомні електричні станції

12-35
Теплові і атомні електричні станції Основи побудови СЕС

ІНОВАЦ.підприємство та упр.СТАРТАП лек ІНОВІЦІЙНЕ                                ПІДПРИЄМСТВО                      та УПРАВЛІННІЯ               СТАРТАП ПРЕКТАМИ  лекц

14-30

Інноваційне             підприємництво                    та управління         стартап проектами                                           
лекц

14-30
ІНОВІЦІЙНЕ              ПІДПРИЄМСТВО та УПРАВЛІННІЯ                          СТАРТАП ПРОЕКТАМИ  лекц ІНОВІЦІЙНЕ              ПІДПРИЄМСТВО та УПРАВЛІННІЯ                          СТАРТАП ПРОЕКТАМИ  лекц

Методи досліджень та 
випробувань ЕА (лк) 12-35

Енергетичні та 
промислові 

котли 

Тепло-та 
масообмінні 

процеси ДВЗ,  
ЛК Спец. розділи фізики

Комп'ютерне 
моделювання т ЕО   

Тарасов

Системи 
відновлювальної 

енергетики та 

Фізичне 
матеріалознавс

тво 
ОНД ЛК ОНД ЛК

Спеціальні 
конструкції та 

режими 
електричних машин

лк

Мікропроцесор
ні пристрої (лк) 10-25

Спец.розд.теорії 
розрах. енергет. 

устаткув.(Л)
Теплові і атомні електричні станції ЛК 10-25

Основи побудови СЕС

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням пр

П
’я

тн
иц

я

8-30 Інтелектуальна власність Інтелектуальна 
власність 8-30

П
’я

тн
иц

я

Проектування, виробництво і 
експлуатація теплотехнічного 

Моделювання 
електроенергетичного обладнання 

та процесів

Фізичне 
матеріалознавс

тво 
напівпровідник

СТТСПСРЗТА ЛК СТТСПСРЗТА ЛК
Основи 

термоелектрики та 
її застосування

лек.
Шуми і вібрації 

електричних машин
лк

Методи досліджень та 
випробувань ЕА (пр)

Мобільні мехат. та робот.сист ЛК 14-30
Проектування, виробництво і 
експлуатація теплотехнічного 

обладнання
лк ТАР 14-30

Іноземна мова за 
професійним 

спрямуванням пр
16-25 16-25

Системи власних 
потреб 

електричних 
станцій

Фізичні основи 
оптоволоконної 

техніки

Конструювання ЕПТ 
(лк)

ЛК

Цифрові технології 
оптим. проект. 

турбомашин (TOP, 
AxSTREAM)  

Усатий

пз Прогр.вбуд.сист ТАР  12-35Проектування, виробництво і 
експлуатація теплотехнічного 

обладнання

лк

Моделювання  
електрофізичного та 

електроенергетичного 
обладнання та 

Мікропроцесорні пристрої в 
електромеханічних системах (лб)

Числове програмне керування МС 12-35
Сучасний стан та 

перспективи 
розвитку к-і-р- 

будування

Прикладна 
теорія 

коливань  

Ч
ет

ве
р

стартап  пр стартап  пр

Моделювання електроенергетичного 
обладнання та процесів

Проектування 
систем 

електропостача

Матем. осн тех. 
діагн. Шутенко 

Лаб/пр

Моделювання  
електрофізичного та 

електроенергетичного 

Мікропроцесорні пристрої в 
електромеханічних системах (лк)

Модел.МПЕП ПР
10-25 основи надійності 

котлів та реакторів

Іноземна мова за 
професійним 

спрямуванням 

Іноземна мова за 
професійним 

спрямуванням 
 

Цифрові технології 
оптим. проект. 

турбомашин (TOP, 
AxSTREAM)  

л Основи побудови СЕС
Сист автомат 
керув рухом 
складом (лк)

 

Інтелектуальна 
власність 16-25

Іноземна мова за 
професійним 

спрямуванням пр

стартап  пр стартап  пр стартап  пр Інтелектуальна 
власність

Ч
ет

ве
р

8-30 основи надійності 
котлів та реакторів 8-30

10-25

Технології 
акумулювання і 
маневрування в 
енергосистемах

Командна 
проєктна 
робота

Основи Наук 
досл

Черкашина
прак

Фізичні основи 
оптоволоконної 

техніки

Сучасні комп. 
техн  в п  та 

розп  ее Піротті 

Іноземна мова за 
професійним 

спрямуванням пр

стартап  пр стартап  пр
16-25 Інтелектуальна власність

Енергетичний 
менеджмент та 

аудит
СПС 12-35

Інноваційне підприємництво та управління стартап 
проектами

Сучасні комп. 
техн  в п  та 

розп  ее Піротті 
ЛК

стартап  пр Фотоелектричні 
перетворювачі, 

Борцов О.В.
Енергозб.ЛК МП

Констр.мехат 
сист ЛР 14-30

Розрахунок та 
проект.холод. 

обладнання (пз)
14-30

стартап  пр
Інноваційне підприємництво та 

управління стартап проектами прак
стартап  пр

10-25

Силова 
електроніка 

для 
відновлюваних 
енергетичних 

Мат.осн тех д.,  
Шутенко, Лк АЕЧ1 ПЗ АЕ&КЧ1 ПЗ

Прикладне 
математичне та 

фізичне 
моделювання в 
електроізоляцій

Фотоелектричні 
перетворювачі, 

Борцов О.В.
лек.

Комплектні пристрої 
розподільних мереж 

(пр)
Методи досліджень та 
випробувань ЕПТ (лб)

Електрооблад 
електрорух скл 
та тягов мереж 

(лк)

Констр.мехат 
сист ЛК 12-35

Системи 
керування та 
засоби діагн

ЛК
Розрахунок та 
проект.холод. 

обладнання (Л)

Проектування 
сучасних 
котлів та 

котельних

ПР

лк

Проектування 
сучасних 
котлів та 

котельних

ЛК
Енергетичний 
менеджмент та 

аудит
ПР СПС ТІК

Динам сист 
"рух. склад — 

колія"(лк)
 

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням пр

С
ер

ед
а

8-30 8-30

С
ер

ед
а

Диспетчерське 
керування та 

АСУТП 
електричних 

станцій

Силова 
електроніка 

для 
відновлюваних 

Прикладне 
математичне та 

фізичне 
моделювання в 
електроізоляцій

лк
Основи наукових 

досліджень
пр

Комплектні пристрої 
розподільних мереж 

(лк)

Методи досліджень та 
випробувань ЕПТ (лк) 10-25

Іноземна мова за 
професійним 

спрямуванням 
пр

Спеціальні 
розділи 

розрахунків 
енергетичного 

ПР 14-30
стартап пр стартап  пр стартап  пр  

Властивості та 
сучасні методи 

дослідження 

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням пр 16-25 16-25

12-35

Енергетичний 
менеджмент та 

аудит

Властивості та 
сучасні методи 

дослідження 

Обладнання 
сучасних 

електроізоляцій

 
Конструювання ЕПТ 

(пр) Моделюван МПЕП ЛК 14-30
Спеціальні 

розділи 
розрахунків ЕУ

ЛК
Спеціальні 

розділи 
розрахунків в 

ЛК
Газоперекачувальні станції та системи 

газопостачання

Конструк.особл. 
низькотемперат. 
установок (пз)

Газоперекачувальні станції та системи 
газопостачання

ЛК ЦОС Прогр.МКС
Основи 

наукових 
досліджень (пр)

Іноземна мова за 
професійним 

спрямуванням пр
10-25

Енергетична 
політика України 

та маркетинг 
ПІВЕ ЛК ІБВЕ ЛК

Обладнання 
сучасних 

електроізоляцій
лк

Воднева 
енергетика та 

нанотехнології, 
ОНД (пр)

Основи 
наукових 

досліджень (пр)

Мобільні 
мехат. та 

робот.сист ЛР
12-35

Прогресивні 
технології  

машинного 
виробництва

ЛК
Конструк.особл. 
низькотемперат. 

установок (Л)

Експлуатація і 
надійність 

енергетичного 
устаткування  
Суботович

лк
Енергоефективні теплотехнології і 

використання ВЕР ЛК ЦОС Прогр.МКС

ОНД (лк) Іноземна мова за 
професійним 

спрямуванням пр

Мобільні 
мехат. та 

робот.сист  ЛР
10-25

Захист 
довкілля на 
ТЕС і АЕС

Прогресивні 
технології в 

машинобудува
нні

ЛК

16-25

В
ів

то
ро

к

8-30
              

8-30

В
ів

то
ро

к

Орг-я 
енергоспож

ЛК, Хоменко
Лекц М&КМПЕ ЛК М&КМПЕ ЛК

Основи 
наукових 

досліджень
пр

Воднева 
енергетика та 

нанотехнології, 
Марценюк 

лек.

Проєктування та 
технологія 

виготовлення 
синхронних 

лк

Інтелектуальна 
власність 16-25

Іноземна мова за 
професійним 

спрямуванням 

Сучасні 
комбіновані 
енергетичні 
установки  

л

12-35

Керування 
режимами ее 

систем
ЛК

Технологія 
виробництва 
електричних 

пр
Моделювання ел.мех. та електроенерет. систем 

(пр)
Модел сист та 
пристр електр 

трансп (лб)
14-30

Екологія енергетики
ОНД лк\пр Щапов

Розрах на міцн 
рухом 

складу(лк)
14-30

Енергоеф. теплотех.і викор. ВЕР

ЛК

Теорія 
вірогідності, 

матем. 
статистики та 
надійність ЕУ

ЛК
Проект.систем 
кондиціон. та 

життєзабесп (Л)
Екологія енергетики ЛК Суч.мет.матем і комп моделюв

Гальм сист 
залізн трансп. 
Спец курс(лк)

лк
Моделювання ел.мех. та електроенерет. систем 

(лб)

Модел сист та 
пристр електр 

трансп (лк)
 Основи наукових досліджень 12-35

Експлуатація 
та надійність 
ДВЗ, комб. та 

гібр. СУ,    
Триньов

Електрична 
частина 

станцій та 
підстанцій в 

системах 

АЕЧ1 ЛК АЕ&КЧ1 ЛК

Електромагніт
ні та 

теплофізичні 
процеси в 

електроізоляці

лк

Основи наукових 
досліджень, Марценюк 

Технологія 
виробництва 
електричних 

машин

П
он

ед
іл

ок

Основи наукових досліджень
Електрична 

частина 
станцій та 

Інтелектуальна 
власність

Інтелектуальна 
власність

Основи наукових 
досліджень, Марценюк 

В.Є.

Іноземна мова за 
професійним 

спрямуванням пр

Моделювання ел.мех. та електроенерет. систем 
(лк)

Числове програмне керування МС
10-25

Параметрична 
оптимізація в 

двигунобудува

Методи 
математичної 
оптимізації в 

Суч.мет.матем і комп моделюв 10-25
Основи наукових досліджень

Основи наукових досліджень

Е-М522б
                            

Е-М622а     
Е-Н622а

Е-М622б Е-М722а
Дні 

тижня

Інтелектуальна власність
інтел.влас

ність
Іноземна мова за професійним 

спрямуванням пр

Інтелектуальн
а власність

Інтелектуальна 
власність

Інтелектуальна 
власність

П
он

ед
іл

ок

8-30 8-30

 
Е-М122а

Е-М122б Е-Н1022а
Е-Н122в,
Е-М122в

Е-М122г Е-М122д
Е-М122к

Е-Н122п
Е-Н222а,
Е-М222а

Е-М222б Е-М222в Е-М222г
Е-Н322а,
Е-М322а

Е-Н322б,
Е-М322б

Дні 
тижня Е-М422а Е-М422б Е-Н422б Е-М422л Е-М422н Е-М522а
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