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Понеділок

Електричні машини 

Гладь І. В.

13.09.2021

https://meet.google.c

om/bps-zinx-hpe

Вівторок Методологія 

наукових 

досліджень

Карпаш О.М.

Методологія наукових 

досліджень

Карпаш О.М.

Міжнародна науково-

дослідна співпраця 

Ващишак І.Р.

14.09.2021 https://meet.google.c

om/tsu-cnzi-

ydb?hs=122&authus

er=0

https://meet.google.co

m/tsu-cnzi-

ydb?hs=122&authuser

=1

https://us05web.zoom.

us/j/84374243338?pw

d=M2RHVGpobjN2ak

VnVVRMVXFtWU01Q

T09

Середа

Інформаційні 
технології в 
енергетиці, 
Райтер П.М.Інформаційні 
технології в 
енергетиці, 
Райтер П.М.

Міжнародна науково-

дослідна співпраця 

Цих В.С.

15.09.2021

https://meet.google.c

om/pmf-oanm-sju

https://meet.google.co

m/zvf-inwy-kqm

https://us04web.zoo

m.us/j/7222088785?

pwd=S0hLbmRsQT

ZpaXc3T0ZxY0dKM

TF3dz09

Четвер https://meet.google.c

om/vay-nabv-

zea?hs=122&authus

er=0 Інформаційні 
технології в 
енергетиці, 
Райтер П.М.Інформаційні 
технології в 
енергетиці, 
Райтер П.М.

16.09.2021

https://meet.google.co

m/rtm-vkkc-epj

https://meet.google.co

m/nix-ahtg-ffs

П’ятниця

Електричні машини 

Гладь І. В.

Електроосвітлюваль

ні установки Курляк 

П.О.

Методологія 

проведення 

магістерських 

досліджень, 

Райтер П.М.

Методологія 

проведення 

магістерських 

досліджень, 

Райтер П.М.

17.09.2021

https://meet.google.c

om/bps-zinx-hpe

https://meet.google.c

om/xww-usga-hfj

https://meet.google.co

m/zpp-nizf-gys

https://meet.google.co

m/kzz-ktyn-rkk

Понеділок

20.09.2021

Вівторок

Енергоощадність в 

теплотехнічних 

процесах та 

установках 

Яворський А.В.

Енергоощадність в 

теплотехнічних 

процесах та 

установках 

Яворський А.В.

21.09.2021

Середа

Електричні машини 

Гладь І. В.

Методологія 

наукових 

досліджень

Карпаш О.М.

Міжнародна науково-

дослідна співпраця 

Ващишак І.Р.

Міжнародна науково-

дослідна співпраця 

Цих В.С.

Енергоощадність в 

теплотехнічних 

процесах та 

установках 

Яворський А.В.

22.09.2021

https://meet.google.c

om/bps-zinx-hpe

https://meet.google.c

om/vay-nabv-

zea?hs=122&authus

er=0

https://us05web.zoom.

us/j/88310996897?pw

d=eVFvTG53akVPM3

doZm40T3UrbnN4QT

09

https://us04web.zoom.

us/j/7222088785?pwd

=S0hLbmRsQTZpaXc

3T0ZxY0dKMTF3dz0

9

Четвер

23.09.2021

П’ятниця

Електроосвітлюваль

ні установки Курляк 

П.О.

Електроосвітлювал

ьні установки 

Курляк П.О.

Методологія 

проведення 

магістерських 

досліджень, 

Райтер П.М.

Методологія 

проведення 

магістерських 

досліджень, 

Райтер П.М.

24.09.2021

https://meet.google.c

om/xww-usga-hfj

https://meet.google.co

m/xww-usga-hfj

https://meet.google.co

m/hkt-awwf-fff

https://meet.google.c

om/vam-nanz-cji

Завідувач кафедри ЕМТД /Райтер П.М./

Директор інституту

післядипломної освіти /Кісь С.Я./

Р о з к л а д

занять з підготовки магістрів в інституті післядипломної освіти

група ЕТМ-ІПО-2020

спеціальність: 141- Електроенергетика,  електротехніка, електромеханіка

Освітня програма Енергетичний менеджмент

на період з  13 вересня  2021 р.  по   26 вересня  2021 р.

Дні тижня
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