
Розклад занять 

для аспірантів 1 курсу 1 семестр  

2021-2022 навчальний рік 
 

спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (гр. АКІТ-21-1а) 

День 

тижня 
Пара 

1 тиждень 2 тиждень 

Назва навчальної дисципліни Ауд. Викладач Назва навчальної дисципліни Ауд. Викладач 

Понеділок 

3 пара 
Іноземна мова для академічних та 

наукових цілей [Пз] 
1-538 

к.пед.наук, доц.  

Голівер Н.О. 

Іноземна мова для 

академічних та наукових 

цілей [Пз] 

1-538 

 

к.пед.наук, доц.  

Голівер Н.О. 

4 пара 

Організація та реалізація досліджень 

здобувача наукового ступеня доктора 

філософії [Пз] 

1-257 
к.т.наук, доц. 

Тронь В.В. 

Іноземна мова для 

академічних та наукових 

цілей [Пз] 

1-538 
к.пед.наук, доц.  

Голівер Н.О. 

Вівторок 

3 пара Філософія науки та інновацій [Лк] 1-428 
д.філос.н., проф. 

Капіца В.Ф. 
   

4 пар Філософія науки та інновацій [Лк] 1-428 
д.філос.н., проф.  

Капіца В.Ф.  
  

5 пара Філософія науки та інновацій [Пз] 1-428 
д.філос.н., проф.  

Капіца В.Ф.  
  

Середа 

2 пара 

Організація та реалізація досліджень 

здобувача наукового ступеня доктора 

філософії [Лк] 

1-367 
д.т.н., проф. 

Моркун В.С. 

Організація та реалізація 

досліджень здобувача 

наукового ступеня доктора 

філософії [Лк] 

1-367 
д.т.н., проф. 

Моркун В.С 

3 пара 
   Промисловий інтернет речей 

у системах автоматизації [Лк] 
1-262 

к.т.наук, доц. 

Рубан С.А. 

4 пара 
   Промисловий інтернет речей 

у системах автоматизації [Пз] 
1-263 

к.т.наук, доц. 

Рубан С.А. 

 

  



спеціальність 184 «Гірництво» (гр. ГР-21-1а) 

День 

тижня 
Пара 

1 тиждень 2 тиждень 

Назва навчальної дисципліни Ауд. Викладач Назва навчальної дисципліни Ауд. Викладач 

Понеділок 

3 пара 
Іноземна мова для академічних 

та наукових цілей [Пз] 
1-538 

к.пед.наук, доц. 

Голівер Н.О. 
Іноземна мова для академічних 

та наукових цілей [Пз] 
1-538 

к.пед.наук, 

доц.  

Голівер Н.О. 

4 пара 

Організація та реалізація 

досліджень здобувача наукового 

ступеня доктора філософії [Пз] 

1-257 
к.т.наук, доц. 

Тронь В.В. 
Іноземна мова для академічних 

та наукових цілей [Пз] 
1-538 

к.пед.наук, 

доц.  

Голівер Н.О. 

Вівторок 

3 пара 
Філософія науки та інновацій 

[Лк] 
1-428 

д.філос.н., проф. 

Капіца В.Ф. 
   

4 пара 
Філософія науки та інновацій 

[Лк] 
1-428 

д.філос.н., проф. 

Капіца В.Ф. 
   

5 пара 
Філософія науки та інновацій 

[Пз] 
1-428 

д.філос.н., проф. 

Капіца В.Ф. 
   

Середа 2 пара 

Організація та реалізація 

досліджень здобувача наукового 

ступеня доктора філософії [Лк] 

1-367 
д. т.н., проф. 

Моркун В.С. 

Організація та реалізація 

досліджень здобувача 

наукового ступеня доктора 

філософії [Лк] 

1-367 
д.т.н., проф. 

Моркун В.С. 

Четвер 

2 пара 

Стратегічні напрямки 

подальшого розвитку 

гірничодубовної 

промисловості[Лк] 

1-367 
д.т.н., проф. 

Ступнік М.І. 

Стратегічні напрямки 

подальшого розвитку 

гірничодубовної промисловості 

[Пз] 

1-367 
д.т.н., проф. 

Ступнік М.І. 

3 пара 

   Стратегічні напрямки 

подальшого розвитку 

гірничодубовної промисловості 

[Лк] 

1-367. 
д.т.н., проф. 

Ступнік М.І 

 

  



Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка» (гр. ЕЕМ-21-1а) 

День 

тижня 
Пара 

1 тиждень 2 тиждень 

Назва навчальної дисципліни Ауд. Викладач Назва навчальної дисципліни Ауд. Викладач 

Понеділок 

3 пара 

Іноземна мова для академічних 

та наукових цілей [Пз] 1-538 
к.пед.наук, доц. 

Голівер Н.О. 

Іноземна мова для 

академічних та наукових цілей 

[Пз] 

1-538 
к.пед.наук, доц. 

Голівер Н.О. 

4 пара 

Організація та реалізація 

досліджень здобувача наукового 

ступеня доктора філософії [Пз] 
1-257 

к.т.наук, доц. 

Тронь В.В 

Іноземна мова для 

академічних та наукових цілей 

[Пз] 
1-538 

к.пед.наук, доц. 

Голівер Н.О. 

Вівторок 

3 пара 
Філософія науки та інновацій 

[Лк] 
1-428 

д.філос.н., проф. 

Капіца В.Ф. 
 

  

4 пара 
Філософія науки та інновацій 

[Лк] 
1-428 

д.філос.н., проф. 

Капіца В.Ф. 
 

  

5 пара 
Філософія науки та інновацій 

[Пз] 
1-428 

д.філос.н., проф. 

Капіца В.Ф. 
 

  

Середа 

2 пара 

Організація та реалізація 

досліджень здобувача 

наукового ступеня доктора 

філософії [Лк] 

1-367 
д.т.н., проф. 

Моркун В.С. 

Організація та реалізація 

досліджень здобувача 

наукового ступеня доктора 

філософії [Лк] 

1-367 
д.т.н., проф. 

Моркун В.С. 

3 пара 

Сучасні системи виробництва, 

транспортування та споживання 

електроенергії[Лк] 
1-110а 

д.т.н., проф. 

Титюк В.К. 

Сучасні системи виробництва, 

транспортування та 

споживання електроенергії 

[Лк] 

1-110а 
д.т.н., проф. 

Титюк В.К. 

4 пара 

Сучасні системи виробництва, 

транспортування та споживання 

електроенергії [Пз] 

1-110а Титюк В.К. 

   

 

  



Спеціальність 073 «Менеджмент» (гр. МН-21а ) 

День 

тижня 
Пара 

1 тиждень 2 тиждень 

Назва навчальної 

дисципліни 
Ауд. Викладач 

Назва навчальної 

дисципліни 
Ауд. Викладач 

Понеділок 

3 пара 

Іноземна мова для 

академічних та наукових 

цілей [Пз] 

1-538 
к.пед.наук, доц. 

Голівер Н.О. 

Іноземна мова для 

академічних та наукових 

цілей [Пз] 

1-538 
к.пед.наук, доц. 

Голівер Надія 

Олексіівна Н.О. 

4 пара 

Організація та реалізація 

досліджень здобувача 

наукового ступеня доктора 

філософії  [Пз] 

1-257 
к.т.наук, доц. 

Тронь В.В. 

Іноземна мова для 

академічних та наукових 

цілей [Пз] 

1-538 
к.пед.наук, доц. 

Голівер Н.О. 

Вівторок 

3 пара 
Філософія науки та 

інновацій [Лк] 
1-428 

д.філос.н., проф. 

Капіца В.Ф. 
   

4 пара 
Філософія науки та 

інновацій [Лк] 
1-428 

д.філос.н., проф. 

Капіца В.Ф.  
  

5 пара 
Філософія на Філософія 

науки та інновацій уки [Пз] 
1-428 

д.філос.н., проф. 

Капіца В.Ф.  
  

Середа 

2 пара 

Організація та реалізація 

досліджень здобувача 

наукового ступеня доктора 

філософії [Лк] 

1-367 
д.т.н., проф. 

Моркун В.С. 

Організація та 

реалізація досліджень 

здобувача наукового 

ступеня доктора 

філософії [Лк] 

1-367 
д.т.н., проф. 

Моркун В.С. 

3 пара 
Теорія економічних систем 

та їх типологія[ [Лк] 
1-532 

д.е.н., проф. 

Афанасьєв Є.В. 

Теорія економічних 

систем та їх типологія[ 

[Лк] 

1-532 
д.е.н., проф. 

Афанасьєв Є.В. 

4 пара 
Теорія економічних систем 

та їх типологія[ [Пз] 
1-532 

д.е.н., проф. 

Афанасьєв Є.В. 
   

 



 


