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РОЗКЛАД 

захисту курсових робіт виконаних на кафедрі математики 

Спеціальність: «014 Середня освіта (Математика)» 

Денна форма здобуття освіти 

 

Дата 

захисту 

Академічна 

група 

Курсова робота, 

дисципліна 

Час початку 

захисту 

29.05.2020 М-402Б Курсова робота з 

математичних 

дисциплiн 

11.00 

29.05.2020 М-301Б Курсова робота з 

математичних 

дисциплiн 

13.00 

 

РОЗКЛАД 

захисту курсових робіт виконаних на кафедрі фізики 

Спеціальність: 014 «Середня освіта (Фізика)» 

Денна форма здобуття освіти 

 

Дата 

захисту 

Академічна 

група 

Курсова робота, 

дисципліна 

Час початку 

захисту 

04.06.2020 ФЗ-303Б Курсова робота з 

методики навчання 

фізики 

14.00 

 

РОЗКЛАД 

захисту курсових робіт виконаних на кафедрі фізики 

Спеціальність: 104 «Фізика та астрономія», 

Денна форма здобуття освіти 

 

Дата 

захисту 

Академічна 

група 

Курсова робота, 

дисципліна 

Час початку 

захисту 

04.06.2020 ФЗА-304Б Курсова робота з 

методики навчання 

фізики 

14.00 

 

РОЗКЛАД 

захисту курсових робіт виконаних на кафедрі інформатики та інформаційних систем 

Спеціальність: 014 «Середня освіта (Інформатика)» 

Денна форма здобуття освіти 

 

Дата 

захисту 

Академічна 

група 

Курсова робота, 

дисципліна 

Час початку 

захисту 

28.05.2020 ІН-305Б Курсова робота з 

програмування 

12.00 



 

 

РОЗКЛАД 

захисту курсових робіт виконаних на кафедрі інформатики та інформаційних систем 

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки» 

Денна форма здобуття освіти 

Дата 

захисту 

Академічна 

група 

Курсова робота, 

дисципліна 

Час початку 

захисту 

28.05.2020 КН-205Б Курсовий проект з 

програмування 

12.00 

29.05.2020 КН-306Б 

КН-110Б 

Курсовий проект з 

web-технологій 

12.00 

 

 

РОЗКЛАД 

захисту курсових робіт виконаних на кафедрі інформатики та інформаційних систем 

Спеціальність: 014 «Середня освіта (Інформатика)» 

Денна форма здобуття освіти 

Дата 

захисту 

Академічна 

група 

Курсова робота, 

дисципліна 

Час початку 

захисту 

29.05.2020 ІН-110М Курсова робота з 

інформатики 

12.00 

29.05.2020 ІН-110М Курсова робота з 

методики навчання 

інформатики 

12.00 

 

РОЗКЛАД 

захисту курсових робіт виконаних на кафедрі технологічної та професійної освіти 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

Денна форма здобуття освіти 

 

Дата 

захисту 

Академічна 

група 

Курсова робота, 

дисципліна 

Час початку 

захисту 

21.05.2020 ТІШ-408Б 

ТОІ-211Б 

Курсова робота з 

дисципліни 

«Проектування 

швейних виробів» 

10.00 

22.05.2020 ТІГ-409Б 

ТТІ-212Б 

Курсова робота  

з дисципліни 

«Системи 

автоматизованого 

проектування» 

10.00 

29.05.2020 Т-106М Курсова робота з 

дисципліни 

«Методика трудового 

навчання» 

10.00 

 

 

 



РОЗКЛАД 

захисту курсових робіт виконаних на кафедрі технологічної та професійної освіти 

Спеціальність: 014 Професійна освіта (Транспорт) 

Денна форма здобуття освіти 

 

Дата 

захисту 

Академічна 

група 

Курсова робота, 

дисципліна 

Час початку 

захисту 

25.05.2020 ПТ-410Б 

ПТ-213Б 

Курсова робота з 

дисципліни «Ремонт 

автомобілів» 

14.00 

 

 

РОЗКЛАД 

захисту курсових робіт, виконаних на кафедрі економіки та менеджменту 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Денна форма здобуття освіти 

 

Дата 

захисту 

Академічна 

група 

Курсова робота, 

дисципліна 

Час початку 

захисту 

29.05.2020 ЕК-210Б Курсова робота з 

моделювання 

економіки 

12.00 

29.05.2020 ЕК-407Б Курсова робота з 

моделювання 

економіки 

14.30 

 

РОЗКЛАД 

захисту курсових робіт, виконаних на кафедрі економіки та менеджменту 

Спеціальність: 073 «Менеджмент» 

Денна форма здобуття освіти 

 

Дата 

захисту 

Академічна 

група 

Курсова робота, 

дисципліна 

Час початку 

захисту 

27.05.2020 МЕН-307Б Курсова робота з 

менеджменту 

12.00 

28.05.2020 МП-406Б Курсова робота з 

менеджменту 

організацій 

12.00 

28.05.2020 МТД-111М Курсова робота з 

менеджменту 

організацій 

14.30 

 
 

Директор ННІФМЕІТ                                                                             Галь Ю.М. 


