
 

 

             Робоча навчальна програма для студентів 
             технічних спеціальностей НН ІІОТ 3 курсу 
                на 1 семестр 2021-2022 навчального року 
 

 

№ Назва дисципліни  Кафедра 
Ауд. 

Іспит- 
залік 

Викладач 

  ПЦБз-19 
1 Технологія будівельного 

виробництва та виробнича база 
Технологія 
будівельного 
виробництва 
313ауд. 

Екз+Кр Березюк А.М. 
Папірник Р.Б. –д 
Кислиця Л.В.-д 

2 Будівельна механіка Будівельної 
механіки та 
опору 
матеріалів  
(В-109) 

Екзамен Волчок Д.Л. 

3 Основи теорії пружності та 
пластичності 

Будівельної 
механіки та 
опору 
матеріалів  
(В-109) 

Екзамен Погасій О.А. 

4. Архітектура будівель і споруд Архітектури. 
(427) 

Екз+КР Трошин М.Ю. 

5 ТГПВ та кондиціювання 
будівель 

Опалення, вен-
тиляції, конди-
ціювання та 
теплогазопоста 
чання (В1208) 

Залік Голякова І.В. 

6. Економічна теорія Економічної 
теорії і права 
(В-403) 

Залік Шевцова С.А. 

7. Метали і зварювання в буд-ві Матеріалознавст
ва та обробки 
матеріалів (554) 

залік Чайковська Г.О. 

8 Технічна механіка рідини та газу водопостачання, 
водовідведення 
та гідравліки 
(288) 

залік Журавльова О.А. 



БМОз-19  

1 Економічна теорія Економ теорії і 
права(В-403) 

залік Шевцова С.А. 

2 Деталі машин Будівельних і 
дорожних 
машин (3003) 

Екзамен Мацевич І.М. 

3 Електротехніка,електроніка та 
мікропроцесорна техніка 

Автоматиз. та 
комп'ютерно-
інтегрованих 
технологій (389) 

залік Ткачов В.С. 

4. Теорія механізмів і машин Будівельних і 
дорожних 
машин (3003) 

заілк+КП Мацевич І.М. 

5 Теоретичні основи теплотехніки Експлуатації та 
ремонту машин 
(503) 

Екзамен Колеснікова Т.М. 

6. Взаємозамінність, 
стандартизація та технічні 
вимірювання 

Матеріалознавст
ва та обробки 
матеріалів (554) 

Екзам+КР Загородній О.Б. 

7. Основи автоматизації машин та 
робототехніка 

Автоматиз. та 
комп'ютерно-
інтегрованих 
технологій (389) 

екзамен Ужеловський В.О.. 

8 Двигуни внутрішнього згорання Експлуатації та 
ремонту машин 
(503) 

залік Колеснікова Т.М. 



 

 АТз-19 
1. Економічна теорія Економічної 

теорії і права 
(В-403) 

залік Шевцова С.А. 

2. Деталі машин Експлуатації та 
ремонту машин 
(503) 

Екз+КР Мацевич І.М. 

3. Електротехніка,електроніка та 
мікропроцесорна техніка 

Автоматиз. та 
комп'ютерно-
інтегрованих 
технологій (389) 

залік Ткачов В.С. 

4. Взаємозамінність виробів та 
удосконалення якості продукції 

Матеріалознавст
ва та обробки 
матеріалів (554) 

екзамен Загородній О.Б. 

5. Теоретичні основи теплотехніки Експлуатації та 
ремонту машин 
(503) 

Екзамен Заренбін В.Г. 

6. Автомобільні двигуни Експлуатації та 
ремонту машин 
(503) 

залік Заренбін В.Г. 

7. Спеціалізований рухомий склад Експлуатації та 
ремонту машин 
(503) 

екзамен Стаднік В.І. 

8 Сучасні тенденції відновлення 
деталей автомобілів 

Експлуатації та 
ремонту машин 
(503) 

Залік Татарчук О.В. 

9 Інтернет-технології керування 
автомобілем 

Експлуатації та 
ремонту машин 
(503) 

залік Лиходій О.С. 



 

ЗУКз-19 
1. Землевпорядні вишукування та 

проектування 
Автомобілних 
доріг, геодезії та 
землеустрою 
 (421) 

Екзамен Кульбака О.М. 

2. Супутникова геодезія та 
сферична астрономія 

Автомобілних 
доріг, геодезії та 
земле-устрою  
(421) 

залік Бегічев С.В. 

3. Землеустрій Автомобілних 
доріг, геодезії та 
землеустрою 
(421) 

Екз+КП Кульбака О.М. 

4. Геоінформаційні системи і бази 
даних 

Автомобілних 
доріг, геодезії та 
землеустрою 
(421) 

екзамен Бегічев С.В. 

5. Економічна теорія Економічної 
теорії і права 
(В-403) 

залік Шевцова С.А. 

6 Фотограмметрія та дистанційне 
зонування 

Автомобілних 
доріг, геодезії та 
землеустрою 
(421) 

екзамен Ішутіна Г.С. 

7 Вища геодезія Автомобілних 
доріг, геодезії та 
землеустрою 
(421) 

Екз+КР Бегічев С.В. 



 
ТБКз-19 

1 Виробнича база будівництва технології 
будівельних 
матеріалів, 
виробів та 
конструкцій 
(251) 

залік Дехта Т.М. 

2 Економічна теорія Економічної 
теорії і права 
(В-403) 

залік Шевцова С.А. 

3.  Будівельна механіка Будівельної 
механіки та 
опору 
матеріалів  
(В-109) 

Екзамен Волчок Д.Л. 

4. Метали і зварювання в буд-ві Матеріалознавст
ва та обробки 
матеріалів (554) 

залік Чайковська Г.О. 

5. Термодинаміка  технології 
будівельних 
матеріалів, 
виробів та 
конструкцій 
(251) 

Екз+КР Колохов В.В. 

6. Процеси і апарати у виробництві 
будівельних матеріалів 

технології 
будівельних 
матеріалів, 
виробів та 
конструкцій 
(251) 

екзамен Савін Ю.Л. 

7 Фізична хімія та хімія силікатів Фундаменталь-
них і природних 
наук 

екзамен Голубченко Т.М. 

8 Органічна хімія Фундаменталь-
них і природних 
наук 

екзамен Голубченко Т.М. 



 
ЦБз-19 

1. Аварійно-рятувальна, інженерна 
та протипожежна техніка 

Безпеки 
життєдіяльності 
(В-1306) 

залік Пилипенко О.В. 

2. Ергономіка Безпеки 
життєдіяльності 
(В-1306) 

залік+КР Шаломов В.А. 

3. Атестація робочих місць і 
профілактика виробничого 
травматизму та 
профзахворювань 

Безпеки 
життєдіяльності 
(В-1306) 

екзамен Чередниченко Л.А. 

4. Металеві конструкції Металевих, 
дерев’яних і 
пластмасових 
конструкцій  
(В-1106) 

Екзамен+ 
мКП 

Єгоров Є.А. 

5. Залізобенні конструкції та 
вироби 

Залізобетон 
них і кам’яних 
конструкцій   
(В-308) 

екз+мКП Махінько М.М. 

6 Безпека потенційно небезпечних 
технологій та виробництв 

Безпеки 
життєдіяльності 
(В-1306) 

екзамен Пилипенко О.В. 

7 Економічна теорія Економічної 
теорії і права 
(В-403) 

Залік Шевцова С.А. 



 
ТГПВз-19 

1 Виробнича база будівництва технології 
будівельних 
матеріалів, 
виробів та 
конструкцій 
(251) 

залік Дехта Т.М. 

2 Економічна теорія Економічної 
теорії і права 
(В-403) 

залік Шевцова С.А. 

3 Будівельна механіка Будівельної 
механіки та 
опору 
матеріалів  
(В-109) 

Екзамен Волчок Д.Л. 

4 Метали і зварювання в буд-ві Матеріалознавст
ва та обробки 
матеріалів (554) 

залік Чайковська Г.О. 

5 Тепломасообмін Опалення, вен-
тиляції, конди-
ціювання та 
теплогазопоста 
чання (В1208) 

Екз+КР Ткачова В.В. 

6 Інженерні мережі Опалення, вен-
тиляції, конди-
ціювання та 
теплогазопоста 
чання (В1208) 

екзамен Колеснік І.О. 

7 САПР та комп’ютерні технології Опалення, вен-
тиляції, конди-
ціювання та 
теплогазопоста 
чання (В1208) 

екзамен Голякова І.В. 

8 Будівельна теплофізика Опалення, вен-
тиляції, конди-
ціювання та 
теплогазопоста 
чання (В1208) 

Екз+КР Колесник І.О. 



 
ПМз-19 

1 Економічна теорія Економічної 
теорії і права 
(В-403) 

залік Шевцова С.А. 

2 Фізика конденсованого стану 
матеріалів 

Матеріалознавст
ва та обробки 
матеріалів (554) 

Екзамен Волчук В.М. 

3 Комп'ютерно-інтегровані 
технології при моделюванні 
матеріалів 

Автоматиз. та 
комп'ютерно-
інтегрованих 
технологій (389) 

Екзамен Живцова Л.І 

4 Методи поверхневої обробки 
матеріалів 
 

Матеріалознавст
ва та обробки 
матеріалів (554) 

Залік Загородній О.Б. 

5 Недосконалість кристалічних 
решіток та фізика міцності  
 

Матеріалознавст
ва та обробки 
матеріалів (554) 

екзамен Вахрушева В.С. 

6 Фізика руйнування 
конструкційних матеріалів 
 

Матеріалознавст
ва та обробки 
матеріалів (554) 

Залік Іванцов С.В. 

7 Фізичні основи розробки 
матеріалів спеціального 
призначення 

Матеріалознавст
ва та обробки 
матеріалів (554) 

залік Грузін Н.В. 

8 Кольорові метали та сплави 
 

Матеріалознавст
ва та обробки 
матеріалів (554) 

екзамен Грузін Н.В. 



 
ЕКОз-19 

1. Політологія Філософії  
(В-706) 

залік Білополий В.В. 

2. Економіка природокористування Екології та 
охорони 
навколишнього 
середовища  
(В-209) 

Екз+КР Полторацька В.М. 

3. Економічна теорія Економічної 
теорії і права (В-
403) 

залік Шевцова С.А. 

4. Стратегична екологічна оцінка Екології та 
охорони 
навколишнього 
середовища  
(В-209) 

екзамен Ткач Н.О. 

5. Радіоекологія та радіобіологія Екології та 
охорони 
навколишнього 
середовища  
(В-209) 

екзамен Яковишина Т.Ф. 

6. Фізика та хімія навколишнього 
середовища 

Екології та 
охорони 
навколишнього 
середовища  
(В-209) 

залік Вергун О.О. 

7. Природоохоронне 
законодавство та екологічне 
право 

Економічної 
теорії і права  
(В-403) 

залік Лаухіна Л.М. 

8 Організація управління в 
природоохоронній діяльності 

Екології та 
охорони 
навколишнього 
середовища  
(В-209) 

Екзамен+
КР 

Вергун О.О. 



 
КНз-19 

1 Економічна теорія Економічної 
теорії і права (В-
403) 

залік Шевцова С.А. 

2 Математичні методи 
дослідження операцій 

Комп ютерних 
наук, інформа-
ційних техно-
логій та при-
кладної матема-
тики (326) 

екзамен Вельмагіна Н.О. 

3 Бази даних Комп ютерних 
наук, інформа-
ційних техно-
логій та при-
кладної матема-
тики (326) 

Екзамен+
КР 

Базилевич Ю.М. 

4 Крос-платформне 
програмування 

Комп ютерних 
наук, інформа-
ційних техно-
логій та при-
кладної матема-
тики (326) 

екзамен Шибко О.М. 

5 Основні вимоги до програмного 
забезпечення та тестування 

Комп ютерних 
наук, інформа-
ційних техно-
логій та при-
кладної матема-
тики (326) 

залік Шибко О.М. 

6 Методи обробки зображень та 
програмний зір 

Комп ютерних 
наук, інформа-
ційних техно-
логій та при-
кладної матема-
тики (326) 

залік Пономарьова О.А. 

7 Методи та системи штучного 
інтелекту 

Комп ютерних 
наук, інформа-
ційних техно-
логій та при-
кладної матема-
тики (326) 

екзамен Прокопчук Ю.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


