
145 263 101
Гідроенерге

тика

Охорона 

праці
Екологія

Група

МІТ 

221а

МІТ 

221в

МІТ 

221д

МІТ 

221е

МІТ 

221и

МІТ 

221к

МІТ 

221л

МІТ 

221м

МІТ 

221н

МІТ 

421а, 

421ач

МІТ 

421б

МІТ 

421в

МІТ 

421г

МІТ 

421д

МІТ 

421к

МІТ 

421и

МІТ 

321а

МІТ 

321б

МІТ 521 МІТ 621 МІТ 721 МІТ 721і МІТ 121

кількість 

студентів 4 5 13 4 8 5 6 13 11 15+1 7 4 10 15 3 6 13 13 4 8 22 3 25

Механіка 

рідини і газу 

(лк) каф ГМ

Гідрогазоди

наміка (лк) 

каф ГМ

Механіка 

рідини і газу 

(лк) каф ГМ

Обладнання 

для обробки 

тиском (лк) 

каф КМІТ

Гідрогазоди

наміка (пз) 

каф ГМ

Механіка 

рідини і газу 

(лк) каф ГМ

Варіаційне 

числення. 

Рівняння 

математичн

ої фізики 

(лк) каф 

ТСАПММ

Обладнання 

для обробки 

тиском (лк) 

каф КМІТ

ФВ ФВ ФВ ФВ

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Одинцова 

О.В.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Одинцова 

О.В.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Одинцова 

О.В.

Кристалогра

фія і дефекти 

кристалічної 

будови (пз) 

каф 

Матеріалозн

авства

Кристалогра

фія і дефекти 

кристалічної 

будови (пз) 

каф 

Матеріалозн

авства

Гідрогазоди

наміка (лк) 

каф ГМ

Пожежна 

безпека 

виробництв 

ч.1 (пз) каф 

БПНС 

Ященко Л.О.

Ландшафтна 

екологія (лк) 

каф ХТПЕ 

Філенко О.М.

Складання 

машин (лк) 

каф ІТМ

Механізація 

та 

автоматизаці

я  

технологічни

х процесів 

(пз) каф 

ТММВ

Проектуванн

я 

виробничих 

процесів в 

інтегрованих  

CAD/AEC 

системах 

(лк) каф 

ПТМО

Теорія 

формування 

виливків (лк) 

каф ЛВ

Механіка 

рідини і газу 

(лк) каф ГМ

Технологія 

та 

устаткування 

зварювання 

плавленням 

(лаб) каф ЗВ

Варіаційне 

числення. 

Рівняння 

математичн

ої фізики 

(лк) каф 

ТСАПММ

Обладнання 

для обробки 

тиском (лк) 

каф КМІТ

ФВ ФВ ФВ ФВ

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Одинцова 

О.В.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Одинцова 

О.В.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Одинцова 

О.В.

Кристалогра

фія і дефекти 

кристалічної 

будови (пз) 

каф 

Матеріалозн

авства

Кристалогра

фія і дефекти 

кристалічної 

будови (пз) 

каф 

Матеріалозн

авства

Гідрогазоди

наміка (лаб) 

каф ГМ

Ландшафтна 

екологія (лк) 

каф ХТПЕ 

Філенко О.М.

Складання 

машин (лк) 

каф ІТМ

Механізація 

та 

автоматизаці

я  

технологічни

х процесів 

(лк) каф 

ТММВ

Проектуванн

я 

виробничих 

процесів в 

інтегрованих  

CAD/AEC 

системах 

(лаб) каф 

ПТМО

Теорія 

формування 

виливків (лк) 

каф ЛВ

Механіка 

рідини і газу 

(пз) каф ГМ

Технологія 

та 

устаткування 

зварювання 

плавленням 

(лк) каф ЗВ

Дослідженн

я операцій 

(лк) каф 

ТСАПММ

Технологія 

процесів 

листового 

штампуванн

я (лк) каф 

КМІТ

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Одинцова 

О.В.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ Потаніна

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ Потаніна

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ Потаніна

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лаб) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лаб) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лаб) 

каф 

Матеріалозн

авства

Неметалеві 

матеріали 

(лаб) каф 

Матеріалозн

авства

Основи 

технічної 

творчості  та 

робота з 

джерелами 

технічної 

інформації(л

аб) каф 

Матеріалозн

авства

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Одинцова 

О.В.

Технічна 

механіка (пз) 

каф ДМГ

ФВ ФВ

Техноекологія 

(лк) каф ХТПЕ 

+ 822 

Новожилова

Складання 

машин (лк) 

каф ІТМ

Механізація 

та 

автоматизаці

я  

технологічни

х процесів 

(лк) каф 

ТММВ

Проектуванн

я 

виробничих 

процесів в 

інтегрованих  

CAD/AEC 

системах 

(лаб) каф 

ПТМО

Гідравлічне 

обладнання 

гідропневмо

систем (лк) 

каф ДМГ 

Клітной В.В.

Теорія 

формування 

виливків (лк) 

каф ЛВ

Об'ємні 

гідро-  

пневмомаш

ини та 

апарати (лк) 

ка ГМ

Технологія 

та 

устаткування 

зварювання 

плавленням 

(лк) каф ЗВ

Дослідженн

я операцій 

(лк) каф 

ТСАПММ

Технологія 

процесів 

листового 

штампуванн

я (лк) каф 

КМІТ

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Одинцова 

О.В.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ Потаніна

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ Потаніна

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ Потаніна

Опір 

матеріалів 

(пз) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(пз) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(пз) каф 

ТМОМ

Основи 

технічної 

творчості  та 

робота з 

джерелами 

технічної 

інформації(л

аб) каф 

Матеріалозн

авства

Неметалеві 

матеріали 

(лаб) каф 

Матеріалозн

авства

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Одинцова 

О.В.

Технічна 

механіка 

(лаб) каф 

ДМГ

ФВ ФВ

Техноекологія 

(лк) каф ХТПЕ 

+ 822 

Новожилова

День 

тижня

П
о

н
ед

іл
о

к

8:30

10:25

12:35

Р  о  з  к  л  а  д     з  а  н  я  т  ь     2 -  г  о     к  у  р  с  у     в е с н а     2  0  2  2   -  2  0 2  3   н.  р.

спеціальність
133 132 274131

Прикладна механіка 69ч Галузеве машинобудування Матеріалознавство Автомобільний транспорт



Складання 

машин (лаб) 

каф ІТМ

Механізація 

та 

автоматизаці

я  

технологічни

х процесів 

(лаб) каф 

ТММВ

Проектуванн

я 

виробничих 

процесів в 

інтегрованих  

CAD/AEC 

системах 

(лаб) каф 

ПТМО

Гідравлічне 

обладнання 

гідропневмо

систем (лк) 

каф ДМГ 

Клітной В.В.

Ливарні 

сплави та 

технології 

плавки (лк) 

каф ЛВ

Технологія 

та 

устаткування 

зварювання 

плавленням 

(лк) каф ЗВ

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Тимченко 

Г.М.

Основи 

САПР (пз) 

каф АТ

Конструкії 

ТЗВП ч.2 (лк) 

каф ІТСКГМ 

Карпов В.О.

Основи 

САПР (пз) 

каф ПТМО

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лаб) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лаб) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лаб) 

каф 

Матеріалозн

авства

ФВ ФВ

Гідрогазоди

наміка (лк) 

каф ГМ

ФВ

Прикладні 

методи 

розрахунків 

на 

автотранспо

рті (пз) каф 

АТ 

Прикладні 

методи 

розрахунків 

на 

автотранспо

рті (пз) каф 

АТ 

Складання 

машин (лаб) 

каф ІТМ

Механізація 

та 

автоматизаці

я  

технологічни

х процесів 

(лаб) каф 

ТММВ

Проектуванн

я 

виробничих 

процесів в 

інтегрованих  

CAD/AEC 

системах 

(лаб) каф 

ПТМО

Гідравлічне 

обладнання 

гідропневмо

систем (лк) 

каф ДМГ 

Клітной В.В.

Ливарні 

сплави та 

технології 

плавки (лк) 

каф ЛВ

Технологія 

та 

устаткування 

зварювання 

плавленням 

(лк) каф ЗВ

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Тимченко 

Г.М.

Основи 

САПР (лаб) 

каф АТ

Конструкії 

ТЗВП ч.2 (лк) 

каф ІТСКГМ 

Карпов В.О.

Основи 

САПР (лаб) 

каф ПТМО

Опір 

матеріалів 

(лаб) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лаб) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(пз) каф 

ТМОМ

ФВ ФВ

Гідрогазоди

наміка (лк) 

каф ГМ

ФВ

Прикладні 

методи 

розрахунків 

на 

автотранспо

рті (пз) каф 

АТ 

Прикладні 

методи 

розрахунків 

на 

автотранспо

рті (пз) каф 

АТ 

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Тимченко 

Г.М.

Автоматизов

ані системи 

графіки (лк) 

каф ДМГ 

Бородін С.Ю.

ФВ ФВ ФВ

Прикладні 

методи 

розрахунків 

на 

автотранспо

рті (пз) каф 

АТ 

Прикладні 

методи 

розрахунків 

на 

автотранспо

рті (пз) каф 

АТ 

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Тимченко 

Г.М.

ФВ ФВ ФВ

Використанн

я ЕОМ у 

гідроенергет

иці (лк) каф 

ГМ

Основи САПР 

(пз) каф ГМ

Використанн

я ЕОМ у 

гідроенергет

иці (лаб) каф 

ГМ

П
о

н
ед

іл
о

к

18:10

14:30

16:25

В
ів

то
р

о
к

8:30



Гідравлічне 

обладнання 

гідропневмо

систем (пз) 

каф ДМГ

Ливарні 

сплави та 

технології 

плавки (пз) 

каф ЛВ

ФВ

Правознавст

во (пз) каф 

Права

Конструкії 

ТЗВП ч.2 (пз) 

каф ІТСКГМ 

Веретенніко

в Є.О.

Основи 

САПР (лк) 

каф ГМ

Технологя 

вимірюванн

я і прилади 

(лк) каф 

ТММВ 

Набока О.В.

ФВ

Метрологія, 

стандартиза

ція 

,сертифікаці

я та 

акредитація 

(лаб) каф 

ІТМ

Правознавст

во (пз) каф 

Права

Гідравлічне 

обладнання 

гідропневмо

систем (лаб) 

каф ДМГ

Ливарні 

сплави та 

технології 

плавки (лаб) 

каф ЛВ

Фв

Конструкція 

автомобілів 

та тракторів 

та їх аналіз 

ч.2 (лаб) каф 

АТ

Конструкії 

ТЗВП ч.2 

(лаб) каф 

ІТСКГМ 

Веретенніко

в Є.О.

Основи САПР 

(лаб) каф ГМ

Технологя 

вимірюванн

я і прилади 

(лк) каф 

ТММВ 

Набока О.В.

ФВ

Метрологія, 

стандартиза

ція 

,сертифікаці

я та 

акредитація 

(лаб) каф 

ІТМ

Використанн

я ЕОМ у 

гідроенергет

иці (лк) каф 

ГМ

Правознавст

во (пз) каф 

Права Семко

Автомобільн

і двигуни, 

паливно-

мастильні 

матеріали 

(лк) каф АТ

Автомобільн

і двигуни, 

паливно-

мастильні 

матеріали 

(лк) каф АТ

Правознавств

о (пз) каф 

Права

ФВ ФВ ФВ

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Тимченко 

Г.М.

Конструкція 

автомобілів 

та тракторів 

та їх аналіз 

ч.2 (пз) каф 

АТ

Правознавст

во (пз) каф 

Права

Правознавст

во (пз) каф 

Права

Правознавст

во (пз) каф 

Права

ФВ

Технологія 

вимірюванн

я і прилади 

(лаб) каф 

ТММВ 

Набока О.В.

Компоненти 

мехатронних 

систем ч.1 

(лк) каф 

ІТСКГМ Сівих 

Д.Г.

Теоретична 

та 

прикладна 

механіка (пз) 

каф ТМОМ

Енергозбере

ження у 

гідроенергет

иці (лк) каф 

ГМ

Пожежна 

безпека 

виробництв 

ч.1 (лк) каф 

БПНС 

Ященко Л.О. 

+ уск

Автомобільн

і двигуни, 

паливно-

мастильні 

матеріали 

(лк) каф АТ

Автомобільн

і двигуни, 

паливно-

мастильні 

матеріали 

(лк) каф АТ

Техноекологія 

(пз) каф ХТПЕ 

+ 822 

Махоніна О.С.

ФВ ФВ ФВ

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Тимченко 

Г.М.

Правознавст

во (пз) каф 

Права

Правознавст

во (пз) каф 

Права

Конструкція 

автомобілів 

та тракторів 

та їх аналіз 

ч.2 (лаб) каф 

АТ

Конструкії 

ТЗВП ч.2 

(лаб) каф 

ІТСКГМ 

Карпов В.О.

Основи 

підземної 

гідравліки і 

теорія 

фільтрації 

(лаб) каф ГМ

ФВ

Технологія 

вимірюванн

я і прилади 

(пз) каф 

ТММВ 

Набока О.В.

Компоненти 

мехатронних 

систем ч.1 

(лк) каф 

ІТСКГМ Сівих 

Д.Г.

Теоретична 

та 

прикладна 

механіка (пз) 

каф ТМОМ

Енергозбере

ження у 

гідроенергет

иці (пз) каф 

ГМ

Гігієна праці 

(пз) каф 

БПНС 

Ільїнська О.І.

Автомобільн

і двигуни, 

паливно-

мастильні 

матеріали 

(лк) каф АТ

Автомобільн

і двигуни, 

паливно-

мастильні 

матеріали 

(лк) каф АТ

Техноекологія 

(пз) каф ХТПЕ 

+ 822 

Махоніна О.С.

Теорія 

різання (пз) 

каф ІТМ

Основи 

САПР (пз) 

каф ТММВ

Транспортно-

логістична 

інфраструкту

ра (пз) каф 

ПТМО

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(пз) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(пз) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(пз) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(пз) каф 

ТМОМ

Дослідженн

я операцій 

(пз) каф 

ТСАПММ

Обладнання 

для обробки 

тиском (пз) 

каф КМІТ

ФВ ФВ

Основи 

підземної 

гідравліки і 

теорія 

фільтрації 

(пз) каф ГМ

Проектуванн

я 

виробничих 

процесів в 

інтегрованих 

CAD/AES 

системах 

(лаб) каф 

ПТМО

Процеси та 

апарати 

хімічної 

технології 

ч.1 (лк) каф 

ІТПА 

Пономаренк

о А.В.

Технологія 

вимірюванн

я і прилади 

(лаб) каф 

ТММВ 

Набока О.В.

ФВ ФВ

Енергозбере

ження у 

гідроенергет

иці (лк) каф 

ГМ

Пожежна 

безпека 

виробництв 

ч.1 (лк) каф 

БПНС 

Ященко Л.О. 

+ уск

Прикладні 

методи 

розрахунків 

на 

автотранспо

рті (лк) каф 

АТ 

Прикладні 

методи 

розрахунків 

на 

автотранспо

рті (лк) каф 

АТ 

Ландшафтна 

екологія (пз) 

каф ХТПЕ 

Філенко О.М.

Теорія 

різання (лаб) 

каф ІТМ

Основи 

САПР (лаб) 

каф ТММВ

Транспортно-

логістична 

інфраструкту

ра (пз) каф 

ПТМО

Правознавст

во (пз) каф 

Права

Правознавст

во (пз) каф 

Права

Правознавст

во (пз) каф 

Права

Правознавст

во (пз) каф 

Права

Варіаційне 

числення. 

Рівняння 

математичн

ої фізики (пз) 

каф 

ТСАПММ

Обладнання 

для обробки 

тиском (лаб) 

каф КМІТ

ФВ ФВ

Основи 

підземної 

гідравліки і 

теорія 

фільтрації 

(лк) каф ГМ

Проектуванн

я 

виробничих 

процесів в 

інтегрованих 

CAD/AES 

системах 

(лаб) каф 

ПТМО

Процеси та 

апарати 

хімічної 

технології 

ч.1 (лк) каф 

ІТПА 

Пономаренк

о А.В.

ФВ ФВ

Енергозбере

ження у 

гідроенергет

иці (лк) каф 

ГМ

ФВ

Прикладні 

методи 

розрахунків 

на 

автотранспо

рті (лк) каф 

АТ 

Прикладні 

методи 

розрахунків 

на 

автотранспо

рті (лк) каф 

АТ 

Урбоекологія 

(пз) каф ХТПЕ 

Крівельова 

С.П.

В
ів

то
р

о
к

10:25

12:35

14:30



Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(пз) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(пз) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(пз) каф 

ТМОМ

ФВ ФВ ФВ ФВ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(пз) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(пз) каф 

ТМОМ

ФВ

Проектуванн

я 

виробничих 

процесів в 

інтегрованих 

CAD/AES 

системах 

(лаб) каф 

ПТМО

ФВ ФВ

Правознавст

во (пз) каф 

Права

Правознавст

во (пз) каф 

Права

Правознавст

во (пз) каф 

Права

ФВ ФВ ФВ ФВ

Варіаційне 

числення. 

Рівняння 

математичн

ої фізики 

(лаб) каф 

ТСАПММ

ФВ

Проектуванн

я 

виробничих 

процесів в 

інтегрованих 

CAD/AES 

системах 

(лаб) каф 

ПТМО

ФВ ФВ ФВ

Правознавст

во (лк) каф 

Права Семко

Правознавст

во (лк) каф 

Права Семко

Правознавст

во (лк) каф 

Права Семко

Правознавст

во (лк) каф 

Права Семко

Правознавст

во (лк) каф 

Права Семко

Правознавст

во (лк) каф 

Права Семко

Правознавст

во (лк) каф 

Права Семко

Правознавст

во (лк) каф 

Права Семко

Теорія 

горіння та 

вибуху (пз) 

каф БПНС

Правознавст

во (лк) каф 

Права Семко

Правознавст

во (лк) каф 

Права Семко

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Теорія 

горіння та 

вибуху (пз) 

каф БПНС

Правознавст

во (пз) каф 

Права Гаєвая

Правознавст

во (пз) каф 

Права Гаєвая

8:30

16:25

18:10

В
ів

то
р

о
к

С
ер

ед
а



Правознавст

во (лк) каф 

Права Гаєвая

Правознавст

во (лк) каф 

Права Гаєвая

Правознавст

во (лк) каф 

Права Гаєвая

Правознавст

во (лк) каф 

Права Гаєвая

Правознавст

во (лк) каф 

Права Гаєвая

Правознавст

во (лк) каф 

Права Гаєвая

Правознавст

во (лк) каф 

Права Гаєвая

Правознавст

во (лк) каф 

Права Гаєвая

Правознавст

во (лк) каф 

Права Гаєвая

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Правознавст

во (лк) каф 

Права Гаєвая

Правознавст

во (лк) каф 

Права Гаєвая

Теплотехніка 

(пз) каф ТЕТ

Правознавст

во (лк) каф 

Права Гаєвая

Конструкція 

автомобілів 

та їх аналіз  

ч.2 (лаб) каф 

АТ

Конструкція 

автомобілів 

та їх аналіз  

ч.2 (лаб) каф 

АТ

Правознавств

о (лк) каф 

Права Гаєвая

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ 

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ 

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ 

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ 

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ 

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ 

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ 

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ 

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ 

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Правознавст

во (пз) каф 

Права Гаєвая

Правознавст

во (пз) каф 

Права Гаєвая

Технічна 

механіка (лк) 

каф ДМГ

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(пз) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(пз) каф 

ТСАПММ 

Заповідна 

справа (лк) 

каф ХТПЕ 

Забіяка Н.А.

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ

Конструкція 

автомобілів 

та тракторів 

та їх аналіз 

ч.2 (лк) каф 

АТ

Основи 

САПР (пз) ка 

ІТСКГМ 

Воронцов 

С.М.

Основи 

підземної 

гідравліки і 

теорія 

фільтрації 

(лк) каф ГМ

Проектуванн

я 

виробничих 

процесів в 

інтегрованих 

CAD/AES 

системах 

(лк) каф 

ПТМО

Основи 

САПР (пз) 

каф ІТСКГМ 

Воронцов 

С.М.

Теоретична 

та 

прикладна 

механіка (лк) 

каф ТМОМ

Теоретична 

та 

прикладна 

механіка (лк) 

каф ТМОМ

Теплотехніка 

(лаб) каф 

ТЕТ

Гігієна праці 

(лк) каф 

БПНС 

Ільїнська О.І.

Конструкція 

автомобілів 

та їх аналіз  

ч.2 (лаб) каф 

АТ

Конструкція 

автомобілів 

та їх аналіз  

ч.2 (лаб) каф 

АТ

Заповідна 

справа (лк) 

каф ХТПЕ 

Забіяка Н.А.

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лк) каф 

ІТМ

Конструкція 

автомобілів 

та тракторів 

та їх аналіз 

ч.2 (лк) каф 

АТ

Правознавст

во (пз) каф 

Права

Правознавст

во (пз) каф 

Права

Правознавст

во (пз) каф 

Права

Теоретична 

та 

прикладна 

механіка (лк) 

каф ТМОМ

Теоретична 

та 

прикладна 

механіка (лк) 

каф ТМОМ

Гігієна праці 

(лк) каф 

БПНС 

Ільїнська О.І.

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лаб) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лаб) каф 

ТСАПММ 

Заповідна 

справа (лк) 

каф ХТПЕ 

Забіяка Н.А.

Теорія 

різання (лк) 

каф ІТМ

Основи 

САПР (лк) 

каф ТММВ

Транспортно-

логістична 

інфраструкту

ра (лк) каф 

ПТМО

Автоматизов

ані системи 

графіки (лк) 

каф ДМГ 

Бородін С.Ю.

ФВ ФВ

Інженерія 

поверхні (лк) 

каф ЗВ

ФВ ФВ

Основи 

підземної 

гідравліки і 

теорія 

фільтрації 

(лк) каф ГМ

ФВ

Метрологія, 

стандартиза

ція 

,сертифікаці

я та 

акредитація 

(лк) каф ІТМ

Метрологія, 

стандартиза

ція 

,сертифікаці

я та 

акредитація 

(лк) каф ІТМ

ФВ

Пожежна 

безпека 

виробництв 

ч.1 (лк) каф 

БПНС 

Ященко Л.О. 

+ уск

ФВ

Українська 

мова (пз) 

каф УРМПЛ

Моніторинг 

довкілля (лк) 

каф ХТПЕ 

Бабенко В.М.

Теорія 

різання (лк) 

каф ІТМ

Основи 

САПР (лк) 

каф ТММВ

Транспортно-

логістична 

інфраструкту

ра (лк) каф 

ПТМО

Автоматизов

ані системи 

графіки (лк) 

каф ДМГ 

Бородін С.Ю.

ФВ ФВ

Інженерія 

поверхні (лк) 

каф ЗВ

ФВ ФВ ФВ

Метрологія, 

стандартиза

ція 

,сертифікаці

я та 

акредитація 

(лк) каф ІТМ

Метрологія, 

стандартиза

ція 

,сертифікаці

я та 

акредитація 

(лк) каф ІТМ

ФВ

Пожежна 

безпека 

виробництв 

ч.1 (пз) каф 

БПНС 

Ященко Л.О.

ФВ

Українська 

мова (пз) 

каф УРМПЛ

Моніторинг 

довкілля (лк) 

каф ХТПЕ 

Бабенко В.М.

10:25

12:35

14:30

С
ер

ед
а



Інженерія 

поверхні (лк) 

каф ЗВ

Урбоекологія 

(лк) каф ХТПЕ 

Крівельова 

С.П.

Інженерія 

поверхні (лк) 

каф ЗВ

Урбоекологія 

(лк) каф ХТПЕ 

Крівельова 

С.П.

Основи 

САПР (лк) 

каф ХТПЕ  

Манойло 

Є.В.

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ + ІКМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ + ІКМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ + ІКМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ + ІКМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ + ІКМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ + ІКМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ + ІКМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ + ІКМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ + ІКМ 

Тимченко 

Г.М.

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ Потаніна

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ Потаніна

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ Потаніна

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ Потаніна

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ Потаніна

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ Потаніна

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ Потаніна

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ Потаніна

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ Потаніна

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ Потаніна

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ Потаніна

Вища 

математика 

ч.4 (лк) каф 

ПМ Потаніна

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(лк) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(лк) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(лк) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(лк) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(лк) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(лк) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(лк) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(лк) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(лк) каф 

ТМОМ

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теплотехніка 

(лк) каф ТЕТ 

Павлова

Теорія 

ризиків (лк) 

каф БПНС 

Березуцький 

В.В

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(лк) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(лк) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(лк) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(лк) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(лк) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(лк) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(лк) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(лк) каф 

ТМОМ

Додаткові 

розділи 

теоретичної 

механіки 

(лк) каф 

ТМОМ

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Основи 

технічної 

творчості 

(лк) каф 

Матеріалозн

авства

Основи 

технічної 

творчості 

(лк) каф 

Матеріалозн

авства

Теплотехніка 

(лк) каф ТЕТ 

Павлова

Теорія 

ризиків (лк) 

каф БПНС 

Березуцький 

В.В

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Основи 

технічної 

творчості 

(лк) каф 

Матеріалозн

авства

Основи 

технічної 

творчості 

(лк) каф 

Матеріалозн

авства

Об'ємні 

гідромашин

и та 

передачі (лк) 

каф ГМ

Системи 

контролю 

небезпечних 

та шкідливих 

виробничих 

факторів (лк) 

каф БПНС 

Ящеріцин 

Є.В.

Автомобільн

і двигуни, 

паливно-

мастильні 

матеріали 

(пз) каф АТ

Автомобільн

і двигуни, 

паливно-

мастильні 

матеріали 

(пз) каф АТ

ФВ

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(лк) каф 

ТСАПММ 

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Основи 

технічної 

творчості 

(лк) каф 

Матеріалозн

авства

Основи 

технічної 

творчості 

(лк) каф 

Матеріалозн

авства

Об'ємні 

гідромашин

и та 

передачі (лк) 

каф ГМ

Системи 

контролю 

небезпечних 

та шкідливих 

виробничих 

факторів (лк) 

каф БПНС 

Ящеріцин 

Є.В.

Автомобільн

і двигуни, 

паливно-

мастильні 

матеріали 

(пз) каф АТ

Автомобільн

і двигуни, 

паливно-

мастильні 

матеріали 

(пз) каф АТ

ФВ

16:25

С
ер

ед
а

Ч
ет

ве
р

18:10

8:30

10:25

12:35



ФВ

Об'ємні 

гідро-  

пневмомаш

ини та 

апарати (лк) 

ка ГМ

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лк) каф 

ТМОМ

Неметалеві 

матеріали 

(лк) каф 

Матеріалозн

авства

Неметалеві 

матеріали 

(лк) каф 

Матеріалозн

авства

Об'ємні 

гідромашин

и та 

передачі 

(лаб) каф ГМ

Теорія 

горіння та 

вибуху (лк) 

каф БПНС

Автомобільн

і двигуни, 

паливно-

мастильні 

матеріали 

(лаб) каф АТ

Автомобільн

і двигуни, 

паливно-

мастильні 

матеріали 

(лаб) каф АТ

Соціальна 

екологія та 

екологія 

людини (лк) 

каф ХТПЕ 

Крівельова 

ФВ

Об'ємні 

гідро-  

пневмомаш

ини та 

апарати (лк) 

ка ГМ

Основи 

САПР (лаб) 

ка ІТСКГМ 

Воронцов 

С.М.

Основи 

САПР (лаб) 

каф ІТСКГМ 

Воронцов 

С.М.

Неметалеві 

матеріали 

(лк) каф 

Матеріалозн

авства

Неметалеві 

матеріали 

(лк) каф 

Матеріалозн

авства

Об'ємні 

гідромашин

и та 

передачі (пз) 

каф ГМ

Теорія 

горіння та 

вибуху (лк) 

каф БПНС

Соціальна 

екологія та 

екологія 

людини (лк) 

каф ХТПЕ 

Крівельова 
Об'ємні 

гідро-  

пневмомаш

ини та 

апарати (пз) 

ка ГМ

Основи 

САПР (лк) 

каф АТ

Основи 

САПР (лк) ка 

ІТСКГМ 

Воронцов 

С.М.

Основи 

САПР (лк) 

каф ПТМО

Основи 

САПР (лк) 

каф ІТСКГМ 

Воронцов 

С.М.

Неметалеві 

матеріали 

(лк) каф 

Матеріалозн

авства

Неметалеві 

матеріали 

(лк) каф 

Матеріалозн

авства

Соціальна 

екологія та 

екологія 

людини (лк) 

каф ХТПЕ 

Крівельова 
Соціальна 

екологія та 

екологія 

людини (лк) 

каф ХТПЕ 

Крівельова 

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Одинцова 

О.В.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Одинцова 

О.В.

Теорія 

механізмів і 

машин (пз) 

каф 

ТСАПММ

Теорія 

механізмів і 

машин (пз) 

каф 

ТСАПММ

Теорія 

механізмів і 

машин (пз) 

каф 

ТСАПММ

Автоматизов

ані системи 

графіки (пз) 

каф ДМГ

Теорія 

формування 

виливків (пз) 

каф ЛВ

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лаб) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лаб) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лаб) 

каф 

Матеріалозн

авства

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Одинцова 

О.В.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Одинцова 

О.В.

Моніторинг 

довкілля (пз) 

каф ХТПЕ 

Бабенко В.М.

Теорія 

механізмів і 

машин (лаб) 

каф 

ТСАПММ

Теорія 

механізмів і 

машин (лаб) 

каф 

ТСАПММ

Теорія 

механізмів і 

машин (лаб) 

каф 

ТСАПММ

Теорія 

формування 

виливків 

(лаб) каф ЛВ

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лаб) 

каф 

Матеріалозн

авства

Опір 

матеріалів 

(лаб) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лаб) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(лаб) каф 

ТМОМ

Процеси та 

апарати 

хімічної 

технології 

ч.1 (лаб) каф 

ІТПА 

Пономаренк

о А.В.

Компоненти 

мехатронних 

систем ч.1 

(лаб) каф 

ІТСКГМ Сівих 

Д.Г.

Системи 

контролю 

небезпечних 

та шкідливих 

виробничих 

факторів 

(лаб) каф 

БПНС 

Ящеріцин 

Є.В.

Конструкція 

автомобілів 

та їх аналіз  

ч.2 (лк) каф 

АТ

Конструкція 

автомобілів 

та їх аналіз  

ч.2 (лк) каф 

АТ

Моніторинг 

довкілля (лаб) 

каф ХТПЕ 

Бабенко В.М.

Ч
ет

ве
р

П
'я

тн
и

ц
я

10:25

14:30

16:25

18:10

8:30



Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (пз) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (пз) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (пз) каф 

ІТМ

Теорія 

механізмів і 

машин (пз) 

каф 

ТСАПММ

Теорія 

механізмів і 

машин (пз) 

каф 

ТСАПММ

Теорія 

механізмів і 

машин (пз) 

каф 

ТСАПММ

Теорія 

механізмів і 

машин (пз) 

каф 

ТСАПММ

ФВ

Технологія 

процесів 

листового 

штампуванн

я (пз) каф 

КМІТ

Опір 

матеріалів 

(лаб) каф 

ТМОМ

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лаб) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лаб) 

каф 

Матеріалозн

авства

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лаб) 

каф 

Матеріалозн

авства

Процеси та 

апарати 

хімічної 

технології 

ч.1 (пз) каф 

ІТПА 

Пономаренк

о А.В.

ФВ

Компоненти 

мехатронних 

систем ч.1 

(пз) каф 

ІТСКГМ Сівих 

Д.Г.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Одинцова 

О.В.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Одинцова 

О.В.

ФВ

Системи 

контролю 

небезпечних 

та шкідливих 

виробничих 

факторів (пз) 

каф БПНС 

Ящеріцин 

Є.В.

Конструкція 

автомобілів 

та їх аналіз  

ч.2 (лк) каф 

АТ

Конструкція 

автомобілів 

та їх аналіз  

ч.2 (лк) каф 

АТ

Соціальна 

екологія та 

екологія 

людини (пз) 

каф ХТПЕ 

Крівельова 

С.П.

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лаб) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лаб) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лаб) каф 

ІТМ

Теорія 

механізмів і 

машин (лаб) 

каф 

ТСАПММ

Теорія 

механізмів і 

машин (лаб) 

каф 

ТСАПММ

Теорія 

механізмів і 

машин (лаб) 

каф 

ТСАПММ

Теорія 

механізмів і 

машин (лаб) 

каф 

ТСАПММ

ФВ

Технологія 

процесів 

листового 

штампуванн

я (лаб) каф 

КМІТ

Технологія 

конструкційн

их 

матеріалів та 

матеріалозн

авство (лаб) 

каф 

Матеріалозн

авства

Опір 

матеріалів 

(пз) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(пз) каф 

ТМОМ

Опір 

матеріалів 

(пз) каф 

ТМОМ

Процеси та 

апарати 

хімічної 

технології 

ч.1 (лаб) каф 

ІТПА 

Пономаренк

о А.В.

ФВ

Компоненти 

мехатронних 

систем ч.1 

(лаб) каф 

ІТСКГМ Сівих 

Д.Г.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Одинцова 

О.В.

Вища 

математика 

ч.4 (пз) каф 

ПМ 

Одинцова 

О.В.

ФВ

Системи 

контролю 

небезпечних 

та шкідливих 

виробничих 

факторів (пз) 

каф БПНС 

Ящеріцин 

Є.В.

Конструкція 

автомобілів 

та їх аналіз  

ч.2 (лк) каф 

АТ

Конструкція 

автомобілів 

та їх аналіз  

ч.2 (лк) каф 

АТ

Соціальна 

екологія та 

екологія 

людини (пз) 

каф ХТПЕ 

Крівельова 

С.П.

ФВ ФВ ФВ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (пз) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (пз) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (пз) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (пз) каф 

ІТМ

Теорія 

механізмів і 

машин (пз) 

каф 

ТСАПММ

Теорія 

механізмів і 

машин (пз) 

каф 

ТСАПММ

Опір 

матеріалів 

(пз) каф 

ТМОМ

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(пз) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(пз) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(пз) каф 

ТСАПММ 

Основи 

САПР (пз) 

каф ХТПЕ 

Грубнік А.О.

Основи 

САПР (лаб) 

каф ТММВ

ФВ

Кристалогра

фія і дефекти 

кристалічної 

будови (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Кристалогра

фія і дефекти 

кристалічної 

будови (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Теорія 

ризиків (пз) 

каф БПНС 

Березуцький 

В.В

Заповідна 

справа (пз) 

каф ХТПЕ 

Забіяка Н.А.

ФВ ФВ ФВ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лаб) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лаб) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лаб) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лаб) каф 

ІТМ

Теорія 

механізмів і 

машин (лаб) 

каф 

ТСАПММ

Теорія 

механізмів і 

машин (лаб) 

каф 

ТСАПММ

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(пз) каф 

ТСАПММ 

Основи 

САПР (лаб) 

каф ХТПЕ 

Манойло 

Є.В.

Основи 

САПР (лк) 

каф ТММВ

ФВ

Кристалогра

фія і дефекти 

кристалічної 

будови (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Кристалогра

фія і дефекти 

кристалічної 

будови (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Теорія 

ризиків (пз) 

каф БПНС 

Березуцький 

В.В

ФВ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (пз) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (пз) каф 

ІТМ

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(пз) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(пз) каф 

ТСАПММ 

Теорія 

механізмів і 

машин ч.1 

(пз) каф 

ТСАПММ 

Кристалогра

фія і дефекти 

кристалічної 

будови (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Кристалогра

фія і дефекти 

кристалічної 

будови (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

ФВ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лаб) каф 

ІТМ

Взаємозамін

ність, 

стандартиза

ція та 

технічні 

вимірюванн

я (лаб) каф 

ІТМ

Основи 

САПР (пз) 

каф ТММВ

Кристалогра

фія і дефекти 

кристалічної 

будови (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

Кристалогра

фія і дефекти 

кристалічної 

будови (лк) 

каф 

Матеріалозн

авства

П
'я

тн
и

ц
я

12:35

14:30

16:25

18:10


