
 



 
№
з/п№ 

з/п 
час  

проведення 

Назва 
навчальної 
дисципліни 

Тема заняття 

Викладач 
(прізвище, 
ініціали, 

посада) 

Кафедра 

Тип 
відкритого 

заняття 
(показове, 
поточне, 
конкурсне) 

 

4 
15 вересня 2021 р. 

Ауд. 102, 
12:30-13:50 

Архітектура 
комп'ютера та 

вбудовані 
мікропроцесорні 

системи з 
використанням 

Arduino 

Плата Arduino інтерфейс. 
Робота з МП 

Ходукін М.А., 
асистент кафедри 

інформатики і 
прикладного 
програмного 
забезпечення 

Інформатики і 
прикладного 
програмного 
забезпечення 

Поточне 

 

5 20 вересня 2021 р. Макроекономіка Макроекономічна 
нестабільність 

Кулішов В.В.,  
доктор педагогічних 

наук, професор 
кафедри міжнародної 

економіки 

Міжнародної 
економіки 

Поточне 

 

6 21 вересня 2021 р. 
Теорія держави і 

права 
Правові норми: специфіка та 

види 

Міма І.В., кандидат 
юридичних наук, в.о. 
завідувача кафедри  
права і публічного 

управління та 
адміністрування 

Права і публічного 
управління та 

адміністрування 
Поточне 

 

7 
22 вересня 2021 р.

Ауд.102  
14:00-15:20 

WEB дизайн HTML розмітка 

Ткаліченко С.В., 
кандидат економічних 
наук, доцент кафедри 

інформатики і 
прикладного 
програмного 
забезпечення  

Інформатики і 
прикладного 
програмного 
забезпечення 

Поточне 

 
8 22 вересня 2021 р.

Історія української 
державності 

Лекція: Українська 
національна революція і 
становлення української  

Волікова М.М., 
кандидат 

педагогічних наук,  

Соціально-
гуманітарних наук 

Поточне 



 
№
з/п№ 

з/п 
час  

проведення 

Назва 
навчальної 
дисципліни 

Тема заняття 

Викладач 
(прізвище, 
ініціали, 

посада) 

Кафедра 

Тип 
відкритого 

заняття 
(показове, 
поточне, 
конкурсне) 

 
   державності (1648-1676 рр.). 

доцент, доцент 
кафедри соціально-
гуманітарних наук 

  

 

9 24 вересня 2021 р. Загальна хімія Метали III-IVА груп 

Кормер М.В., доцент, 
завідувач кафедри 

хімічних технологій 
та інженерії 

Хімічних 
технологій та 

інженерії 
Поточне 

 

10 27 вересня 2021 р. Трудове право Трудовий договір 

Копайгора І.Д., 
кандидат юридичних 

наук, професор 
кафедри правового 

 регулювання 
економіки  

Правового 
 регулювання 

економіки 
Поточне 

 

11 27 вересня 2021 р Гроші та кредит Види грошей та їх еволюція 

Волошанюк Н.В., 
кандидат 

економічних наук, 
доцент кафедри 

фінансів, банківської 
справи та 

страхування  

Фінансів, 
банківської справи 

та страхування 
Поточне 

 

12 28 вересня 2021 р. 
Господарське 
процесуальне  

право 

Докази та доказування в 
господарському процесі 

 

Теличко О.А., 
кандидат юридичних 

наук, доцент, в.о. 
завідувача кафедри 

правового 
регулювання 

економіки 
 

Правового 
регулювання 

економіки 
Поточне 



 
№
з/п№ 

з/п 
час  

проведення 

Назва 
навчальної 
дисципліни 

Тема заняття 

Викладач 
(прізвище, 
ініціали, 

посада) 

Кафедра 

Тип 
відкритого 

заняття 
(показове, 
поточне, 
конкурсне) 

 

13 28 вересня 2021 р. 
Міжнародні 

відносини та світова 
політика  

Реалізм та лібералізм – 
основні теорії міжнародних 

відносин 

Шелудякова Н.А., 
кандидат історичних 

наук, доцент 
кафедри міжнародної 

економіки 

Міжнародної 
економіки 

Поточне 

 

14 28 вересня 2021 р. 

Підготовка 
твердих горючих 
копалин до 
переробки 

Лекція: Дозування, 
остаточне подрібнення та 

змішування вугілля.  
Основне устаткування. 

Соколова В. П., 
доцент кафедри 

хімічних технологій 
та інженерії 

Хімічних 
технологій та 

інженерії 
Поточне 

 

15 29 вересня 2021 р. 

Виробництво 
газоподібних та 
рідинних 
продуктів з ТГК 

Лекція: Газифікація дрібно-
зернистого та пилоподібного 

палива 

Ковальова І.Б., 
старший викладач 
кафедри хімічних 

технологій та 
інженерії 

Хімічних 
технологій та 

інженерії 
Поточне 

 

16 30 вересня 2021 р. 
Політичне  

маніпулювання 

Лекція: Стратагеми  
політичного маніпулювання: 
історичний досвід і сучасна 

стратагемна політика. 

Шайкан В.О., 
професор, доктор 

історичних наук, в.о. 
завідувача кафедри 

соціально-
гуманітарних наук 

Соціально-
гуманітарних наук 

Поточне 

 жовтень 
 

17 01 жовтня 2021р. 
Право соціального 

забезпечення 

Пенсійне забезпечення у 
системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного 
страхування 

Білоконь Н.С., 
асистент кафедри 

правового 
регулювання 
економіки 

Правового 
регулювання 

економіки 
Поточне 

 
18 01 жовтня 2021р. Договірне право 

Зміна та припинення 
договору 

Золотарьова М.К., 
кандидат юридичних  

Правового 
регулювання  

Поточне 



 
№
з/п№ 

з/п 
час  

проведення 

Назва 
навчальної 
дисципліни 

Тема заняття 

Викладач 
(прізвище, 
ініціали, 

посада) 

Кафедра 

Тип 
відкритого 

заняття 
(показове, 
поточне, 
конкурсне) 

 

    

наук, доцент кафедри 
правового 

регулювання 
економіки 

економіки  

 

19 04 жовтня 2021р. 
Звітність 

підприємств 
Звіт про фінансові результати 

Дутчак Р.Р., кандидат 
економічних наук, 

доцент кафедри 
обліку і 

оподаткування, в.о. 
директора 

економічного 
інституту 

Обліку і 
оподаткування 

Поточне 

 

20 4 жовтня 2021 р. Фізика і хімія ТГК 
Лекція: Гіпотези щодо 

структури горючих копалин 

Шмельцер К.О., 
кандидат технічних 

наук, доцент кафедри 
хімічних технологій 

та інженерії  

Хімічних 
технологій та 

інженерії 
Поточне 

 

21 

06 жовтня 2021р.  
Red Zone 
IT HUB 
12.30-14.00 
 

Вступ до 
спеціальності 
(тренінг-курс) 

Світовий медіа-ландшафт 

Максимова І.І., 
кандидат еконо-

мічних наук, доцент, 
в.о.завідувача 

кафедри 
міжнародної 

економіки  

Міжнародної 
економіки 

Поточне 

 

22 06 жовтня 2021 р. 
Теорія виробництва 

окатишів 
Теоретичні основи процесів 

дроблення залізних руд 

Лялюк В.П., доктор 
технічних наук, 

професор, завідувач 
кафедри  

Металургійних 
технологій 

Поточне 



 
№
з/п№ 

з/п 
час  

проведення 

Назва 
навчальної 
дисципліни 

Тема заняття 
Викладач 
(прізвище, 

ініціали, посада) 
Кафедра 

Тип 
відкритого 

заняття 
(показове, 
поточне, 
конкурсне) 

 
    

металургійних 
технологій 

  

 

23 07 жовтня 2021р. 

Конструкція 
технологічних 

агрегатів фабрик 
огрудкування 

Конструкції сучасних 
обпалювальних машин 

Чупринов Є.В., 
кандидат технічних 

наук, доцент 
кафедри 

металургійних 
технологій 

Металургійних 
технологій 

Поточне 

 

24 
8 жовтня 2021 р. 

Ауд. 206 
12:30-13:50 

Програмування 
3D-графіки для 

нативних (OpenGL), 
Web (WebGL) та 
Android-додатків 

(OpenGL ES) з 
використанням 

шейдерів 

Орієнтація в додатку 

Медведєв Д.Г.,  
кандидат технічних 

наук, доцент кафедри 
інформатики і 
прикладного 
програмного 
забезпечення  

Інформатики і 
прикладного 
програмного 
забезпечення 

Поточне 

 

25 11 жовтня 2021 р. 
Судові і 

правоохоронні 
органи 

Судова система України 

Ямковий В.І., 
кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри 

права і публічного 
управління та 

адміністрування 

Права і 
публічного 

управління та 
адміністрування 

Поточне 

 

26 
12 жовтня 2021р. 

Ауд. 206, 
12:30-13:50 

Архітектура та 
проектування 
програмного 
забезпечення 

Розробка додатку реєстрації 
WND-класу вікна 

Лисенко В.С., 
кандидат 

економічних наук, 
доцент кафедри  

Інформатики і 
прикладного 
програмного 
забезпечення 

Поточне 

 
27 13 жовтня 2021 р. 

Міжнародні 
економічні  

Зовнішньоторговельна 
політика 

Єгорова І.Г., 
кандидат економічних 

Міжнародної 
економіки 

Поточне 



 
№
з/п№ 

з/п 
час  

проведення 

Назва 
навчальної 
дисципліни 

Тема заняття 
Викладач 
(прізвище, 

ініціали, посада) 
Кафедра 

Тип 
відкритого 

заняття 
(показове, 
поточне, 
конкурсне) 

 
  відносини  

наук, доцент 
кафедри міжнародної 

економіки 
  

 

28 14 жовтня 2021 р. Лідерство Робота лідера з командою 

Кузьмич А.В., 
асистент кафедри 
права і публічного 

управління та 
адміністрування 

Права і публічного 
управління та 

адміністрування 
Поточне 

 

29 19 жовтня 2021р. 

Обґрунтування  
господарських 

рішень та 
оцінювання ризиків 

Застосування моделей для 
процесу  прийняття 

господарських рішень 

Мусієнко В.Д., 
кандидат технічних 

наук, доцент кафедри 
економіки та 

підприємництва  

Економіки та 
підприємництва 

Поточне 

 

30 19 жовтня 2021р. ІТ-право Договори в ІТ-бізнесі  

Рекун В.А., кандидат 
юридичних наук, 
доцент кафедри 

правового 
регулювання 
економіки  

Правового 
регулювання 

економіки 
Поточне 

 

31 
21 жовтня 2021 р. 

Ауд. 202, 
10:30-11:50 

Робота в пакеті 
MatLab 

Візуалізація векторних полів 

Хоцкіна В.Б., 
кандидат технічних 

наук, доцент кафедри 
інформатики і 
прикладного 
програмного 
забезпечення  

Інформатики і 
прикладного 
програмного 
забезпечення 

Поточне 

 
32 26 жовтня 2021 р. 

Загальна та 
фізична хімія 

Лекція: Адсорбція. 
Капілярна конденсація 

Ляхова І.А., кандидат 
технічних наук,  

Хімічних 
технологій та  

Поточне 



 
№
з/п№ 

з/п 
час  

проведення 

Назва 
навчальної 
дисципліни 

Тема заняття 
Викладач 
(прізвище, 

ініціали, посада) 
Кафедра 

Тип 
відкритого 

заняття 
(показове, 
поточне, 
конкурсне) 

 
    

доцент кафедри 
хімічних технологій 

та інженерії 
інженерії  

 
33 27 жовтня 2021р. 

Університетська 
освіта 

Основи критичного мислення 
Дацко К.П., 

кандидат 
економічних наук 

Правового 
регулювання 

економіки 
Поточне 

 

34 

27 жовтня 2021р. 
IT HUB 
Актова зала 
12.30-13.50 

Основи економічної 
науки 

Сучасний ринок: сутність, 
структура та умови 

функціонування 

Голікова К.П., 
кандидат 

економічних наук, 
доцент кафедри 

економіки та 
підприємництва 

Економіки та 
підприємництва 

Поточне 

 

35 27 жовтня 2021 р. 
Історія української 

державності 

Лекція:   
Ліквідація української 

державності наприкінці ХVІІ - 
Х VІІІ ст. 

Шляхтич Р.П., 
кандидат історичних 
наук, доцент кафедри 

соціально-
гуманітарних наук  

Соціально-
гуманітарних наук 

 

 

36 Жовтень  
Основи 

мехатроніки 
SCADA-системи 

Модло Є.О., 
кандидат педаго-

гічних наук, доцент, 
в.о. завідувача 

кафедри електричної 
інженерії та 

автоматизації 

Електричної 
інженерії та 

автоматизації 
 

Поточне 

 

37 Жовтень  

Технологічні 
вимірювання та 
прилади фабрик 

огрудкування 

Термометри розширення. 
Манометричні термометри. 

Термометри опору. 

Шайда Р.П., старший 
викладач кафедри 

електричної інженерії 
та автоматизації 

Електричної 
інженерії та 

автоматизації 
 

Поточне 



 

№ 
з/п 

час  
проведення 

Назва 
навчальної 
дисципліни 

Тема заняття 
Викладач 
(прізвище, 

ініціали, посада) 
Кафедра 

Тип 
відкритого 

заняття 
(показове, 
поточне, 
конкурсне) 

 

38 Жовтень 

Взаємозамінність, 
стандартизація  
та технічні 
вимірювання 

Шорсткість поверхонь 

Зайцев Г.Л.,  
старший викладач 

кафедри інжинірингу 
з галузевого 

машинобудування 

Інжинірингу з 
галузевого 

машинобудування 
Поточне 

 

39 Жовтень 
Складування та 
транспортування 

Технологія виробництва 
окатишів 

Велітченко В.Л., , 
к.т.н., доцент кафедри 

Інжинірингу з 
галузевого 

машинобудування  

Інжинірингу з 
галузевого 

машинобудування 
Поточне 

 листопад 
 

40 
01 листопада 

2021 р. 
Кримінальне право. 

Загальна частина 
Покарання та його види 

Іванюк Н.В.,  
асистент кафедри 
права і публічного 

управління та 
адміністрування 

Права і публічного 
управління та 

адміністрування 
 

 

41 
04 листопада 

2021р. 

Технологія 
виробництва 

окатишів 

Технологія подачі та 
укладки сирих окатишів в 

обпалювальний агрегат 

Чупринов Є.В., 
кандидат технічних 

наук, доцент кафедри 
металургійних 

технологій  

Металургійних 
технологій 

Поточне 

 

42 
05 листопада 

2021 р. 
Загальна металургія 

Визначення основних 
техніко-економічних 

показників доменної плавки 

Кассім Д.О., доктор 
технічних наук, 

професор кафедри 
металургійних 

технологій 

Металургійних 
технологій 

Поточне 

 
43 

09 листопада 
2021 р. 

Облік і 
оподаткування СМП 

Фінансова звітність СМП 
Кондратюк О.М., 

кандидат економічних 
Облік і 

оподаткування 
Поточне 



 

№ 
з/п 

час  
проведення 

Назва 
навчальної 
дисципліни 

Тема заняття 
Викладач 
(прізвище, 

ініціали, посада) 
Кафедра 

Тип 
відкритого 

заняття 
(показове, 
поточне, 
конкурсне) 

 
    

наук, доцент кафедри 
облік і оподаткування 

  

 

44 
11листопада 

2021р. 
Підприємництво 

Організація виробництва 
товару/послуги 

Радько В.М., 
кандидат 

економічних наук, 
доцент кафедри 

Економіки та 
підприємництва 

Економіки та 
підприємництва 

Поточне 

 

45 
17 листопада 

2021 р. 
Психологія 
спілкування 

Практичне заняття № 6: 
«Використання метафоричних 

асоціативних карт у 
спілкуванні з клієнтом» 

Яновська Л. В., 
асистент, психолог-

практик 
Соціально-

гуманітарних наук 
Поточне 

 

46 
18 листопада 

2021 р. 
Загальна 

психологія 
Лекція 7: . Пізнавальна 
функція психіки: Увага. 

Циганенко Г.В., 
кандидат 

психологічних наук, 
доцент , старший 

науковий 
співробітник 

Соціально-
гуманітарних  

наук 
Поточне 

 

47 
22 листопада 

2021 р. 
Вступ до 

регіональних студій 

Суспільно-економічна 
характеристика та 

особливості розвитку країн 
субрегіону Північної Європи 

Пурій Г.В.,  
Кандидат 

економічних наук, 
доцент кафедри 

міжнародної 
економіки 

Міжнародної 
економіки 

Поточне 

 

48 Листопад 2021 р. 
Психологія 
спілкування 

Використання метафоричних 
асоціативних карт для 

вирішення проблем  
у спілкуванні з клієнтом 

Яновська Л.В., 
асистент кафедри 

соціально-
гуманітарних наук 

Соціально-
гуманітарних наук 

Поточне 



 

№ 
з/п 

час  
проведення 

Назва 
навчальної 
дисципліни 

Тема заняття 
Викладач 
(прізвище, 

ініціали, посада) 
Кафедра 

Тип 
відкритого 

заняття 
(показове, 
поточне, 
конкурсне) 

 
49 Листопад 2021 р. 

Теоретичні основи 
електротехніки 

Трифазні електричні кола 
(Практика) 

Пироженко А.В., 
кандидат технічних 

наук, доцент 

Електричної 
інженерії та 

автоматизації 
Поточне 

 

50 Листопад 2021р. 
Програмування 

систем реального 
часу 

Оперційні системи реального 
часу 

Батареєв В.В., 
кандидат технічних 

наук, доцент кафедри 
електричної інженерії 

та автоматизації 

Електричної 
інженерії та 

автоматизації 
 

Поточне 

 

51 Листопад 2021р. 
Основи 

машинобудування 
Методи проектування машин 

та технологічних процесів 

Шепеленко М.І., 
асистент кафедри 

інжинірингу з 
галузевого 

машинобудування 

Інжинірингу з 
галузевого 

машинобудування 
Поточне 

 

52 Листопад 2021р. Опір матеріалів 
Розрахунок валів на міцність і 

жорсткість при деформації 
кручення 

Засельський І.В., 
доктор технічних 
наук, професор 

кафедри інжинірингу 
з галузевого 

машинобудування  

Інжинірингу з 
галузевого 

машинобудування 
Поточне 

 грудень 
 

53 02 грудня 2021р. 
Технологія 

виробництва 
окатишів 

Процеси спікання та 
рекристалізації магнетитових 

зерен 
Чупринов Є.В., доцентМеталургійних 

технологій 
Поточне 

 

54 03 грудня 2021р. Загальна металургія 
Технологічні особливості 
виплавки сталі в кисневих 

конверторах 

Кассім Д.О., доктор 
технічних наук, 

професор кафедри 
металургійних 

технологій 

Металургійних 
технологій 

Поточне 



 


