
Код курсаНазвание курса Название кафедры Год ввода курса
T719 Автоматизація суднових енергетичних установок Кафедра автоматики 9/1/2019

T8112 Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів Кафедра автоматики 9/1/2019
T812 Автоматика та автоматизація турбоагрегатів Кафедра автоматики 9/1/2019

T7117 Автоматика та суднові системи автоматичного керування Кафедра автоматики 9/1/2019
T715 Автоматичне регулювання двигунів внутрішнього згоряння Кафедра автоматики 9/1/2019

T8110 Дослідження операцій електромеханічних систем Кафедра автоматики 9/1/2019
T717 Елементи автоматизованого електропривода Кафедра автоматики 9/1/2019
T718 Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв Кафедра автоматики 9/1/2019
T713 Основи автоматизації об’єктів теплоенергетики Кафедра автоматики 9/1/2019

T8111 Проектування дискретних та цифрових систем керування Кафедра автоматики 9/1/2019
T7113 Системи керування електроприводів Кафедра автоматики 9/1/2019
T8114 Системи керування промисловими робототехнічними комплексами Кафедра автоматики 9/1/2019
T714 Теорія автоматичного керування Кафедра автоматики 9/1/2019
T711 Теорія автоматичного управління Кафедра автоматики 9/1/2019

T7115 Теорія автоматичного управління та елементи автоматики Кафедра автоматики 9/1/2019
T7116 Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання Кафедра автоматики 9/1/2019
T7117 Мікропроцесорні засоби керування Кафедра автоматики 9/1/2022
T7118 Комп'ютерні технології у дослідженні електротехнологічних систем Кафедра автоматики 9/1/2022
T7119 Основи вібротехніки Кафедра автоматики 9/1/2022
T7120 Основи автоматизованого електропривода Кафедра автоматики 9/1/2022
T7121 Вібротехнології Кафедра автоматики 9/1/2022
T7122 Альтернативні джерела енергії в електроенергетиці Кафедра автоматики 9/1/2022
T7123 Вступ до спеціальності Кафедра автоматики 9/1/2022
T7124 Елементи систем автоматики Кафедра автоматики 9/1/2022
T7125 Електротехнологічні комплекси та системи Кафедра автоматики 9/1/2022
T7126 Техніка та електрофізика високих напруг Кафедра автоматики 9/1/2022
T7127 Автоматика, суднові системи автоматичного управління і внутрішньосудновий зв'язок Кафедра автоматики 9/1/2022
O8251 Адміністративна відповідальність за порушення митних правил Кафедра адміністративного та конституційного права 9/1/2019

O8257
Актуальні проблеми медіації та інших правових інструментів 
альтернативного вирішення спорів Кафедра адміністративного та конституційного права 9/1/2020

O8252 Актуальні проблеми цивільного права Кафедра адміністративного та конституційного права 9/1/2019
O82513 Бюджети та управління місцевими ресурсами Кафедра адміністративного та конституційного права 9/1/2021
E72510 Деліктні зобов'язання Кафедра адміністративного та конституційного права 9/1/2020
O8253 Державне управління в морській галузі Кафедра адміністративного та конституційного права 9/1/2019
O82515 Електронне урядування та електронна демократія Кафедра адміністративного та конституційного права 9/1/2021
O82512 Інституційні механізми місцевого самоврядування Кафедра адміністративного та конституційного права 9/1/2021
O82514 Комунікаційний менеджмент Кафедра адміністративного та конституційного права 9/1/2021
O8258 Міжнародні стандарти в організації та діяльності адвокатури в Україні Кафедра адміністративного та конституційного права 9/1/2020
O8254 Основи наукових досліджень Кафедра адміністративного та конституційного права 9/1/2019
О8253 Портове право Кафедра адміністративного та конституційного права 9/1/2019
O82511 Правове регулювання публічного управління та адміністрування Кафедра адміністративного та конституційного права 9/1/2021
O8255 Теорія кваліфікації злочинів Кафедра адміністративного та конституційного права 9/1/2019
E7259 Цивільне та сімейне право України Кафедра адміністративного та конституційного права 9/1/2020
O8256 Юридичне письмо Кафедра адміністративного та конституційного права 9/1/2019
T7192 Аерогідродинаміка та гідравлика Кафедра будівельної механіки та конструкції корпусу судна 9/1/2019
T7191 Будівельна механіка корабля Кафедра будівельної механіки та конструкції корпусу судна 9/1/2019
T7193 Гідравліка, гідро- та пневмоприводи Кафедра будівельної механіки та конструкції корпусу судна 9/1/2019
T7194 Гідроаеромеханіка Кафедра будівельної механіки та конструкції корпусу судна 9/1/2019
T7195 Гідрогазодинаміка Кафедра будівельної механіки та конструкції корпусу судна 9/1/2019
T81911 Дисципліни спецпідготовки за темою досліджень Кафедра будівельної механіки та конструкції корпусу судна 9/1/2019
T7196 Енциклопедія суднобудування Кафедра будівельної механіки та конструкції корпусу судна 9/1/2019
T7197 Конструкції корпусу корабля Кафедра будівельної механіки та конструкції корпусу судна 9/1/2019
T7198 Конструкції суден спеціального призначення Кафедра будівельної механіки та конструкції корпусу судна 9/1/2019
T8199 Обчислювальна гідромеханіка Кафедра будівельної механіки та конструкції корпусу судна 9/1/2019
T71910 Опір матеріалів Кафедра будівельної механіки та конструкції корпусу судна 9/1/2019
T91912 Спеціальні питання міцності суден та морських плавучих споруд Кафедра будівельної механіки та конструкції корпусу судна 9/1/2019
E721 Вища математика І Кафедра вищої математики 9/1/2019
E722 Вища математика ІІ Кафедра вищої математики 9/1/2019
E723 Вища математика ІІІ Кафедра вищої математики 9/1/2019
E725 Математика для лінгвістів Кафедра вищої математики 9/1/2019
E724 Математична статистика Кафедра вищої математики 9/1/2019
E727 Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математичні процеси Кафедра вищої математики 9/1/2019
E726 Теорія ймовірності та математичної статистики Кафедра вищої математики 9/1/2019

T7201 Агрегати двигунів внутрішнього згоряння Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2019
T8202 Випробування та дослідження двигунів внутрішнього згоряння Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2019
T7203 Газова динаміка та агрегати наддува Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2019
T7204 Двигуни нетрадиційних схем Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2019
T8205 Дисципліна спеціальної підготовки за темою досліджень Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2019
T7206 Екологічні проблеми двигунів внутрішнього згоряння Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2019
T7207 Експлуатація та ремонт двигунів внутрішнього згоряння, застосування палив та охолоджуючих рідин Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2019
T8208 Експлуатація установок з двигунами внутрішнього згоряння Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2019
T7209 Енергетичні комплекси з двигунами внутрішнього згоряння Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2019
T72010 Конструкція та динаміка двигунів внутрішнього згоряння Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2019
T82011 Конструювання та проектування двигунів внутрішнього згоряння Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2019
T72012 Міцність двигунів внутрішнього згоряння Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2019
T82013 Оптимізація режимів роботи двигунів внутрішнього згоряння Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2019
T72014 Основи комп’ютерного проектування двигунів внутрішнього згоряння Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2019
T82015 Проектування апаратів та систем охолодження двигунів внутрішнього згоряння Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2019
T72016 Системи двигунів внутрішнього згоряння Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2019
T72020 Суднові дизельні установки й системи та їх експлуатація (частина І) Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2019
T72017 Суднові допоміжні механізми Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2019
T72018 Суднові допоміжні механізми Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2019
T82019 Теорія робочих процесів двигунів внутрішнього згоряння Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2019
T82021 Методологія та організація наукових досліджень Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2021
T82022 Управління проєктами в галузі двигунобудуванні Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2022
T72023 Суднові двигуни внутрішнього згоряння Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2022
T72024 Аварійні режими роботи суднових дизельних установок Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації 9/1/2022
T7401 Архітектура і дизайн суден Кафедра дизайна 9/1/2019
T7402 Дизайн-проектування інтер’єру Кафедра дизайна 9/1/2019
T7403 Дизайн-проектування середовища Кафедра дизайна 9/1/2019
Т74024 Дизайн-проектування суднового середовища Кафедра дизайна 9/1/2019
T7404 Ергономіка Кафедра дизайна 9/1/2019
O7405 Живопис Кафедра дизайна 9/1/2019
O7407 Історія архітектури і інтер’єру Кафедра дизайна 9/1/2019
O7408 Історія дизайну Кафедра дизайна 9/1/2019
O7409 Історія мистецтв Кафедра дизайна 9/1/2019
Е74010 Кольорознавство Кафедра дизайна 9/1/2019
T74011 Комп’ютерна графіка Кафедра дизайна 9/1/2019
T74012 Композиція і формотворення Кафедра дизайна 9/1/2019
T74013 Конструювання обладнання інтер’єру Кафедра дизайна 9/1/2019
T74014 Макетування Кафедра дизайна 9/1/2019
T74015 Основи архітектури та інтер’єру Кафедра дизайна 9/1/2019
T74016 Основи візуальної комунікації та графічного дизайну Кафедра дизайна 9/1/2019
T74017 Основи графічного дизайну Кафедра дизайна 9/1/2019
T74025 Основи перспективи Кафедра дизайна 9/1/2021
T74018 Основи сучасних технологій інтер’єру Кафедра дизайна 9/1/2019
T74019 Основи фотосправи, відеозйомки та монтажу Кафедра дизайна 9/1/2019
T74020 Особливості будови малих суден Кафедра дизайна 9/1/2019
T74021 Пластична анатомія Кафедра дизайна 9/1/2019
T74022 Проектна графіка Кафедра дизайна 9/1/2019
O7406 Рисунок Кафедра дизайна 9/1/2019
T74023 Робота з матеріалом Кафедра дизайна 9/1/2019
E73361 Агроекологія Півдня України Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E73312 Біогеохімія Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E73313 Біологія Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E73360 Біофізика моря Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73314 Водопостачання, водовідвід, поліпшення якості води Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
O73315 Вступ до фаху Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E8331 Геоінформаційні системи Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
Е73316 Геологія Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E73317 Геологія, геоаномальні зони та біота Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E73318 Ґрунтознавство та ландшафтна екологія Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E8332 Джерела забруднення навколишнього середовища Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73319 Джерела забруднень навколишнього середовища Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73320 Екологізація суднових енергетичних установок Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73321 Екологічна безпека Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
O73322 Екологічне право та правова охорона об’єктів, міжнародна еколого-економічна діяльність Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E8333 Екологічний аудит Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E8334 Екологічний менеджмент і аудит Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T83323 Екологічний туризм Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
O73364 Екологія людини Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E73324 Екологія людини та соціоекологія Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E73325 Екологія та екологічна етика Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E73327 Екологія та охорона навколишнього середовища Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
O73362 Економіка природокористування Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
O73328 Економіка природокористування та організація управління в екологічній діяльності Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E8335 Забезпечення екологічної безпеки Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E73329 Загальна екологія Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E73330 Загальна екологія (та неоекологія) Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E73331 Заповідна справа Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019



O73359 Заповідна справа Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E73332 Метеорологія і кліматологія, гідрологія Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T8336 Методи дослідження природоохоронних систем Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73358 Методи захисту навколишнього середовища Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73333 Методи та засоби очистки повітря та води від забруднень Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
O8337 Методика викладання у вищій школі Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73334 Моделювання систем і засобів захисту довкілля Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73335 Моделювання та прогнозування стану довкілля Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73336 Моніторінг довкілля Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73337 Нетрадиційні джерела енергії Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73338 Нормування антропогенного навантаження на природне середовище Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
Т73363 Організація екологічної діяльності підприємств Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E73339 Основи екології та екологічна етика Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E73340 Основи охорони праці Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E73326 Основи ресурсозбереження Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E73341 Основи токсикології Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
O73357 Охорона морського середовища Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73343 Охорона праці Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
O8338 Охорона праці в галузі Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73342 Охорона праці в галузі та охоронні заходи на судні Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E73366 Охорона праці та захист навколишнього середовища на суднах Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2020
O73365 Охорона праці та навколишнього середовища, безпека життєдіяльності Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2020
T8339 Природоохоронні системи та апарати Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73344 Промислова безпека Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73345 Радіоекологія Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T83310 Стратегія сталого розвитку Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73346 Сучасні методи екологічних досліджень Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73347 Теорія систем в екології Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73355 Техноекологія Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73348 Техноекологія та екологічна експертиза Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T83311 Технології захисту довкілля у суднобудуванні Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73356 Токсикологія Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E73349 Топографія з основами картографії Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73350 Управління та поводження з відходами Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E73354 Урбоекологія Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E73351 Урбоекологія та екологія міських систем Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73352 Утилізація та рекуперація відходів Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
T73353 Частина ІІ Основи охорони праці та охоронні заходи на судні Кафедра екології та природоохоронних технологій 9/1/2019
E7321 Біохімія Кафедра екологічної хімії 9/1/2019
E7322 Хімія Кафедра екологічної хімії 9/1/2019
O8341 Безпека бізнесу Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O8342 Бізнес-альянси Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O8343 Бізнес-комунікації Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73415 Бізнес-планування Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73412 Бізнес-планування діяльності підприємства Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73413 Біржова діяльність Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O8344 Венчурний капітал інноваційного підприємства Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O8345 Внутрифірмовий документооборот Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O7346 Геоекономіка Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O8348 Глобалістика і глобальна економіка Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O8349 Глобальна економіка Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O83410 Державне регулювання підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73416 Ділова етика та бізнес-культура Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73424 Економіка діяльності морських портів та морської транспортної логістики Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73414 Економіка і організація інноваційної діяльності Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73461 Економіка інноваційної діяльності Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2020
O73417 Економіка моря Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O8347 Економіка моря Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73419 Економіка підприємства Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73420 Економіка підприємства (поглиблений курс) Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73421 Економіка праці та соціально-трудові відносини Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73422 Економіка та менеджмент підприємства Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73423 Економіка та організація виробництва Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73425 Економіка та організація інноваційної діяльності Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O83426 Економіка та організація науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73418 Економіка торгівлі Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73411 Економіко-математичне моделювання Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O83427 Економічна діагностика Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73459 Економічна кібернетика Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2020
O83428 Економічне управління персоналом Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O83429 Економічне управління персоналом на машинобудівних підприємствах Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O83430 Економічне управління підприємством та його розвитком Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73432 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O83433 Зовнішньо-економічні аспекти бізнесу Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O83434 Інноваційний розвиток машинобудівних підприємств Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O83435 Інноваційний розвиток підприємства Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73458 Інтелектуальна економіка Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2021
O83436 Інтелектуальний бізнес Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
T83455 Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2020
O73457 Корпоративна економіка Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2021
O73452 Логістика та економіка морської транспортної логістики Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73437 Маркетинг Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73456 Маркетинг в цифровій економіці Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2021
O73438 Маркетингові дослідження Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73440 Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73439 Організація бізнесу Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73460 Організація бізнесу та бізнес-планування Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2020
O73442 Організація виробництва і нормування праці Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73443 Основи економіки та управління підприємством Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73444 Підприємництво у морегосподарському комплексі Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73445 Підприємництво у морському господарському комплексі Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73446 Податкова система та оподаткування Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73447 Потенціал підприємства Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73448 Ринок цінних паперів Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O83449 Соціальна відповідальність Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O83450 Соціальна відповідальність бізнесу Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73451 Стратегія підприємства і інноваційна діяльність Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73441 Управління вартістю компаній Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O83454 Управління портфелем інвестицій Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73453 Філософія бізнесу Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O73455 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання Кафедра економіки та організації виробництва 9/1/2019
O7411 Глобалізація Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O8412 Глобальна економіка Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O74139 Державне регулювання та контроль у сфері закупівель Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2020
O7417 Економіка та бізнес Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O7413 Економіко-математичне моделювання Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O84129 Економічна оцінка проєктів Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2020
O7414 Економічна статистика Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O7415 Економічна теорія та економіка України Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O74138 Електронне урядування Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2020
O74140 Запобігання та протидія корупції у сфері публічних закупівель Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2020
O74146 Інформаційне підприємництво в дії Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2021
O7416 Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O7418 Історія економіки та економічної думки Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O8419 Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O74110 Макроекономіка Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O74135 Макроекономіка ІІ Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2020
O74111 Міжнародна економіка Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O74112 Міжнародна економічна діяльність України Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O74113 Міжнародна інвестиційна діяльність Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O84128 Міжнародна макроекономіка Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2020
O74114 Міжнародна торгівля Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O84130 Міжнародна торгова політика Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2020
O84131 Міжнародний банкінг: регулювання та практика Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2020
O84133 Міжнародний бізнес-менеджмент Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2020
O74144 Міжнародний маркетинг Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2020
O74115 Міжнародні економічні відносини Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O84132 Міжнародні інвестиційні ринки та стратегії економічного розвитк Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2020
O74116 Міжнародні організації і транснаціональні корпорації Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O74143 Міжнародні фінанси Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2020
O74117 Мікроекономіка Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O84127 Мікроекономіка (поглиблений рівень) Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2020
O74134 Мікроекономіка ІІ Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2020
O74136 Національна економіка Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2020
O74119 Обгрунтування гсподарських рішень та оцінка ризиків Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O84118 Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків в машинобудуванні Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O84145 Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки банку Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O74120 Основи економічної теорії та економіки України Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O74142 Планування та організація закупівельної діяльності Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2020
O74121 Політекономія Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019



O74122 Політична економія Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O74123 Проблеми економічного розвитку Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O74137 Ризик, невизначеність та інформація Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2020
O74141 Система публічних закупівель в Україні Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2020
O74124 Стратегія підприємства Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O74125 Теорія безпеки соціальних систем Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
O84126 Управління системою фінансово-економічної безпеки підприємств Кафедра економічної політики та безпеки 9/1/2019
T8221 PLM системи в проектуванні та експлуатації суднових енергетичних установок Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T8222 PLM системи в проектуванні та експлуатації теплоенергетичних установок Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T8223 Англійська мова за професійним спрямуванням Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T7224 Англійська мова за професійним спрямуванням Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72267 Безпека життєдіяльності та охоронні заходи на судні Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T8226 Безпечне управління судновими енергетичними установками (з тренажерною підготовкою) Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T7225 Безпечне управління судновими енергетичними установками та менеджмент машинної команди Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T7227 Виживання в екстремальних ситуаціях і медична допомога на судні Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T8228 Випробовування та експлуатація суднових енергетичних установок Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T8229 Вступ до спеціальності Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82210 Вступ до спеціальності та енциклопедія суднової енергетики Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82211 Вторинні та нетрадиційні джерела енергії Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72212 Джерела та системи теплопостачання та основи їх проектування Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82213 Дисципліна спеціальної підготовки за темою досліджень Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72214 Загальносуднові системи Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72258 Зальносуднові системи (Частина І ) Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72275 Зальносуднові системи й установки та їх експлуатація Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72215 Комп’ютерні системи в судновій енергетиці Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82248 Комп’ютерні системи контролю, діагностики та управління теплоенергетичних Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82273 Комп’ютерні системи контролю, діагностики та управління теплоенергетичних установок, оптимізація їх параметрів Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82249 Комп’ютерні системи контролю, діагностики та УТУ, оптимізація їх параметрів Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82216 Комп’ютерні системи управління суднових енергетичних установок Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72272 Комунальне господарство та енергетика населених місць Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82250 Математичне моделювання суднових енергетичних установок Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72217 Методи утилізації промислових та комунальних відходів Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72218 Міжнародні конвенції та повноваження Міжнародної асоціації класифікаційних товариств Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82251 Монтаж та ремонт суднових енергетичних установок Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82219 Монтаж теплоенергетичних установок та систем Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72220 Монтаж, випробовування та ремонт суднових технічних засобів Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82221 Монтаж, випробування та ремонт суднових енергетичних установок Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82263 Монтаж, ремонт та діагностика суднових енергетичних установок Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72266 Нагнітачі та теплові двигуни Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82265 Нормативне гарантування безпечної експлуатації судна Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72269 Обробка технологічних рідин та стічних вод Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82222 Оптимізація параметрів суднових енергетичних установок Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72223 Основи Solіd Works для прикладних задач енергетики Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72252 Основи маркетингу в суднових енергетичних установках Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72270 Основи маркетингу в теплоенергетиці Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82224 Основи медичних знань Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72259 Основи медичних знань (Частина ІІІ ) Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
O72261 Основи менеджменту в суднових енергетичних установках Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72253 Основи судноводіння та управління судном Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82225 Основи судноводіння, управління судном та безпека морського судноплавства Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72226 Основи суднової енергетики Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72260 Паливо та паливопідготовка Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82228 Проектування об’єктів теплоенергетики Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82254 Проектування систем і установок знешкодження промислових і комунальних відходів Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82227 Проектування систем об’єктів теплоенергетики Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82229 Проектування систем теплоенергетичних установок Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82230 Проектування суднових енергетичних установок Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82264 Проектування суднових енергетичних установок та основи наукових досліджень Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82231 Проектування теплоенергетичних установок Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72232 САПР в судновій енергетиці Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72271 САПР в теплоенергетиці Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72255 Системи розподілу енергетичних і матеріальних носіїв та основи їх проектування Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72233 Системи суднових дизельних установок Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72256 Стандарти Міжнародної морської організації та морське право Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72234 Суднові гідравлічні пристрої та вантажні механізми Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72276 Суднові дизельні установки й системи та їх експлуатація (частина ІІ) Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72235 Суднові допоміжні установки, палубні і вантажні механізми Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72236 Суднові енергетичні установки Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82237 Суднові енергетичні установки та їх експлуатація Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72238 Суднові енергетичні установки та системи Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72239 Суднові енергетичні установки, машини і механізми Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82240 Судномеханічний комплекс Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82241 Теоретичні основи технічної діагностики суднових енергетичних установок Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82274 Теорія та методологія дослідження теплоенергетичних установок і систем Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72268 Теплові та атомні електростанції і установки Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72242 Теплотехнологічні процеси та установки Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72243 ТЕС та АЕС і установки Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T82262 Технічна діагностика суднових енергетичних установок Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2020
T72244 Технічна експлуатація суднових енергетичних установок Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72245 Технічне використання суднових технічних засобів Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72277 Технічне використання суднових технічних засобів і безпечне несення вахти (з тренажерною підготовкою) Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72246 Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72247 Технологія використання робочих речовин Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72257 Управління морськими ресурсами Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
O82278 Практикум з іншомовного наукового спілкування Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2020
T82279 Проектування систем суднових енергетичних установок Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2019
T72280 Суднові двигуни внутрішнього згоряння Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2022
T72281 Управління судновими технічними системами і комплексами Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2022
T72282 Безпечне управління судновими технічними системами і комплексами Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2022
T72283 Гідравлічні машини та допоміжні механізми Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2022
T72284 Основи судноводіння та виживання в екстремальних ситуаціях Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 9/1/2022
T73512 Методи та засоби проектування електромеханічних систем Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T73513 Мікропроцесорні пристрої Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T73514 Моделювання електромеханічних систем Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T73515 Надійність і діагностика електрообладнання Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T73517 Основи електропривода Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T73518 Основи енергозбереження в електромеханічних системах Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T73519 Основи комп’ютерного проектування електромеханічних систем Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T7352 Вступ до спеціальності Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T73522 Радіо і телезв’язок і системи оповіщення на суднах Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T73523 Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T73528 Суднові автоматизовані електроприводи Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T73529 Суднові комп’ютери та комп’ютерні мережі, внутрішньосудновий зв’язок та сигналізація Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T73530 Суднові технічні засоби навігації та зовнішнього зв’язку Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T73532 Теорія електропривода Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T73534 Електрообладнання та електронна апаратура суден Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T7354 Електроніка та мікросхемотехніка Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T7355 Електрообладнання енергетичних та холодильних установок Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T7356 Електрообладнання суден Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T7357 Електрообладнання та автоматика транспортних засобів Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T7358 Електрообладнання транспортних засобів Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T7359 Електроустаткування суден Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T8351 Відновлювальні джерела електроенергії Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T83510 Інтелектуальне керування в електромеханічних системах Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T83511 Інтелектуальне керування засобами морської робототехніки Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T83516 Основи автоматизованого проектування електромеханічних пристроїв Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T83520 Основи наукових досліджень Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T83521 Радіо- і електронне навігаційне устаткування, засоби зовнішнього, внутрішнього зв'язку і сигналізація на суднах Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T83524 Системи керування енергетичними і технологічними процесами та установками Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T83525 Системи контролю і керування транспортних засобів Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T83526 Суднові автоматизовані електроприводи та комплекси руху суден Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T83527 Суднові комп’ютери та комп’ютерні мережі Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T8353 Дисципліни спеціальної підготовки за темою досліджень Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T83531 Теоретичні основи проектування морської робототехніки Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T83533 Системи автоматизованого проектування електромеханічних систем Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2019
T83537 Методологія наукових досліджень Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2021
T83538 Автоматизоване проектування електромеханічних пристроїв і систем Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2021
T83539 Діагностичні комплекси транспортних засобів Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2021
T83540 Автоматизація типових технологічних процесів Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2021
T83541 Електрообладнання та системи керування транспортних засобів Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2021
T93535 Методи удосконалення та синтезу електромеханічних пристроїв та електротехнічних комплексів Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2020
T93536 Аналіз структурних та енергетичних станів електромеханічних і електроенергетичних пристроїв та систем Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2020
T93542 Сучасні методи аналізу систем автоматичного керування Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2021
T93543 Математичне моделювання автоматизованих систем Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2021
T93544 Основи теорії комп'ютерно-інтегрованих технологій Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2021
T93545 Основи теорії оптимізації систем автоматичного керування Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів 9/1/2021
T7161 CAD, CAE системи у зварюванні Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T7162 Автоматизація та роботизація зварювання Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T71626 Автоматичне керування зварюванням Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T7163 Виробництво зварних конструкцій Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019



T8164 З’єднання спеціальних сталей, сплавів та інших матеріалів Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T7165 Зварювальні джерела живлення Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T7166 Інженерія поверхні Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T7167 Контроль якості зварювання Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T7168 Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів (частина І) Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T7169 Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів (частина ІІ) Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T71610 Механіка зварних з’єднань Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T71611 Основи зварювального виробництва Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T71612 Основи комп’ютерного моделювання у зварюванні Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T81613 Основи наукових досліджень Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T71614 Паяння матеріалів Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T71615 Поверхневі фізико-хімічні процеси Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T81616 Проектування зварних конструкцій Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T81617 Проектування і організація технологічних процесів зварювального виробництва Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T81618 Складально-зварювальне обладнання Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T71619 Спеціальні способи зварювання Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T71620 Теорія процесів зварювання Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T71625 Теплові процеси зварювання Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T71621 Технологія та устаткування зварювання плавленням та зварювальні матеріали Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T71622 Технологія та устаткування зварювання тиском Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T81623 Управління інтелектуальною власністю Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T81624 Якість, атестація та сертифікація зварювального виробництва Кафедра зварювального виробництва 9/1/2019
T7381 Алгоритмічні мови та програмне забезпечення Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T7382 Вступ до спеціальності Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T8383 Дисципліни спеціальної підготовки за темою Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T8384 Електричні мережі та системи Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T7385 Електровибухові засоби перетворення енергії Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T73829 Електротехнологічні комплекси та системи Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2021
T7386 Елементи систем автоматики Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T8387 Імпульсні генератори та системи керування Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T73827 Інтелектуальні технології в електротехнологічних комплексах Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2020
T7388 Інформаційно-керуючі системи і комплекси Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T7389 Математична фізика Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T73810 Математичні методи та моделі Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T73811 Мікропроцесорна техніка Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T83826 Моделювання електротехнічних комплексів Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T73812 Об’єктно-орієнтоване моделювання Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T73828 Основи метрології та електровимірювальна техніка Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2020
T83825 Основи наукових досліджень Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T83813 Основи науково-дослідної роботи Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T73814 Основи тензорного аналізу Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T73815 Перетворювальна техніка Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T73816 Промислова електроніка Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T73817 Розрядно-імпульсні технології Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T73818 Статистична фізика Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T73819 Теоретична фізика Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T73820 Теоретичні основи електротехніки Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T73821 Теорія електровибуху Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T73822 Теорія поля Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T73823 Техніка та електрофізика високих напруг Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T73824 Фізика низькотемпературної плазми Кафедра імпульсних процесів і технологій 9/1/2019
T72715 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72716 Електрофізичні та електрохімічні методи обробки Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72717 Засоби автоматизації виробничих процесів та автоматизованих виробничих систем Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72718 Засоби механізації та автоматизації виробничих процесів Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72719 Інформаційні технології в машинобудуванні Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72720 Історія інженерної діяльності Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T8271 Комплексна автоматизація управління виробництвом в машинобудуванні (PLM-системи) Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72721 Металорізальні верстати металообробних цехів Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T8272 Металорізальні верстати та обладнання автоматизованого виробництва Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72722 Метрологія та стандартизація Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72723 Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T8273 Наукові дослідження в інноваційній діяльності машинобудівного виробництва Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T8274 Основи наукових досліджень Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72724 Основи триботехнології Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72725 Основи триботехнології та надійність механічних систем Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72751 Прикладна механіка Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T8275 Проблеми міцності та надійності машин Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72726 Програмування та системи проектування управляючих програм автоматизованого обладнання (CAM-системи) Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72727 Програмування технологічного обладнання Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72728 Проектування спеціально ріжучого інструменту на базі CAD-систем Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72729 Проектування технологічного оснащення на базі CAD-систем Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72730 Ріжучий інструмент Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T8276 Розмірне моделювання та аналіз технологічних процесів Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72731 Системи автоматизованого проектування в машинобудуванні (CAD-системи) Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T8277 Системи автоматизованого проектування технологічних процесів (CAD-CAM) Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72732 Системи автоматизованого проектування технологічних процесів (Вертикаль, Карус) Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72733 Системи комп’ютерного проектування технологічних процесів Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72734 Спеціальні розділи динаміки механічних систем Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72735 Теоретична механіка Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72736 Теоретична механіка І Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72737 Теоретична механіка ІІ Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72738 Теоретична механіка, прикладна механіка Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72739 Теоретична та прикладна механіка (частина 1) Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T8278 Теоретичні основи та актуальні проблеми інноваційних технологій машинобудування Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72740 Теоретичні основи технології виготовлення деталей машин Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72741 Теоретичні основи технології виробництва деталей Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72742 Теорія різання Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72743 Технології виготовлення типових деталей машинобудування Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T8279 Технології обробки спеціальних деталей Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72744 Технологічна оснастка Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72745 Технологічні методи виробництва заготівок деталей машин Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72746 Технологічні методи монтажних робіт Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T82710 Технологічні основи автоматизованих виробництв Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T82711 Технологічні основи автоматизованих та адитивних виробництв Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72747 Технологічні основи машинобудування Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72748 Технологія машинобудування Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72749 Технологія обробки типових деталей та складання машин Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T82712 Технологія побудови та монтажу двигунів внутрішнього згоряння Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T82713 Технологія побудови та монтажу турбоагрегатів Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T72750 Технологія турбінобудування Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T82714 Управління життєвим циклом виробів на базі PLM-систем Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2019
T82752 Методологія та організація наукових досліджень Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2021
T82753 Експериментальні методи досліджень міцності та надійності машин Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2022
T92754 Удосконалення прогресивних технологічних процесів створення об’єктів машинобудування Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2022
T92755 Наукові проблеми конструювання та виробництва вузлів двигунів Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2022
T92756 Покращення вібраційних характеристик двигунів та їх елементів Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 9/1/2022

T861 ERP системи комплексної автоматизації Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T762 WEB-технології та WEB-дизайн Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T763 Алгоритмізація та програмування Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T764 Аналіз даних і процесів візуалізації Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T765 Аналіз обчислювальних алгоритмів Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T766 Безпека інформаційних систем Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019

T7669 Безпека інформаційних систем, програм та даних Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2021
T767 Вступ до системного аналізу Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019

T7658 Вступ до спеціальності Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T768 Дискретна математика Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T769 Дискретні структури Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019

T8610 Дисципліни спеціальної підготовки за темою досліджень Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T8611 Імітаційні проекти та обчислювальні процеси в інформаційних системах Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T8612 Інструментальні засоби операційної системи UNІX Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7664 Інтелектуальний аналіз даних Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2021
T7613 Інформатика та обчислювальна техніка Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T8614 Інформаційні системи і технології в обліку Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7667 Інформаційні системи підтримки прийняття рішень Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2021
T7615 Інформаційні технології Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T8616 Інформаційні технології в наукових дослідженнях Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7617 Інфраструктура інформаційних технологій Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7618 Комп’ютерна візуалізація даних та графіка Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7657 Комп’ютерна графіка Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7619 Комп’ютерна дискретна математика Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7620 Комп’ютерна схемотехніка та архитектура комп’ютерів Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7621 Комп’ютерна техніка та математична статистика Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7622 Комп’ютерні мережі Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7623 Крос-платформне програмування Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T8624 Методи досліджень спеціалізованих ІС Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7662 Моделювання інформаційних систем промислових підприємств Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2021
T7626 Моделювання систем Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7627 Моделювання складних систем та процесів Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T8625 Моделювання та аналіз бізнес-процесів Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019



T7628 Об’єктно-орієнтоване програмування Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7629 Операційні системи Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7634 Операційні системи UNІX Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7630 Організація баз даних і знань Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7631 Організація комп’ютерних мереж Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7632 Основи інформаційних технологій та програмування Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7633 Основи програмування Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7660 Основи теорії і методів оптимізації Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2021
T7635 Основи штучного інтелекту та експертні системи Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7636 Прикладні задачі комп’ютерного аналізу Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7637 Програмне забезпечення розподілених інформаційних систем Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T8639 Проектування інформаційних систем Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7656 Проектування інформаційних систем Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T8638 Проектування інформаційних систем промислових підприємств Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7663 Розробка мобільного програмного забезпечення та безпека мобільних застосувань Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2021
T7668 Системи автоматизованого проектування Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2021
T7655 Системне програмування та архітектура комп’ютерів Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7640 Системний аналіз Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T8644 Системний аналіз прийняття інноваційних рішень Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T8641 Способи і засоби передачі інформації в комп’ютерних системах Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T8645 Стратегічне управління інноваціями Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7646 Структури та організація даних в електронно-обчислювальних машинах Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T8642 Сучасні засоби колективної розробки інформаційних систем Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T8659 Сучасні інформаційні технології обробки та аналізу статистичних даних Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2021
T8643 Сучасні методи комп’ютерних симуляцій Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7647 Теорія алгоритмів Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7666 Технології WEB та IoT Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2021
T7648 Технології захисту інформації Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7650 Технології комп’ютерного проектування Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7661 Технології об'єктно-орієнтованого проектування Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2021
T7665 Технології розподілених інформаційних систем та паралельних обчислень Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2021
T7649 Технології розподілених систем та паралельних обчислень Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T8651 Технології розробки інформаційних систем Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7652 Управління ІТ-проектами Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7653 Функціональне та логічне програмування Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7654 Функціональний аналіз Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій 9/1/2019
T7391 Автоматизоване проектування цифрових пристроїв Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T7392 Архітектура комп’ютерних систем Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T7393 Бази даних Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T7394 Електромеханічні пристрої комп’ютеризованих систем Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T7395 Елементи і пристрої автоматики та систем управління Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T7396 Елементи і пристрої цифрових систем автоматичного управління Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T7397 Інформаційні технології систем управління та захисту інформації Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T8398 Комп’ютеризоване проектування цифрових електронних схем Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T7399 Комп’ютерна електроніка Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T73910 Комп’ютерні мережі Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T93928 Математичне та імітаційне моделювання складних систем Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2020
T73911 Мікропроцесорні комплекси та системи Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T83912 Мікропроцесорні системи управління технічними засобами суден Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T73913 Моделювання об’єктів та систем Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T83914 Моделювання оптимальних і адаптивних систем управління Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T83915 Основи наукових досліджень Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T73916 Програмні засоби систем управління Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T73917 Проектування сучасних систем управління Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T83918 Робототехнічні системи в морських технологіях Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T73919 Системи керування морськими рухомими об’єктами Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T73920 Системи управління базами даних Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T73921 Системи управління маніпуляційних роботів Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T73922 Теоретичні основи збору, передачі і обробки інформації Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T73923 Теорія автоматичного управління Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T73924 Теорія і проектування цифрових систем управління Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T73925 Теорія систем та системний аналіз Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T73926 Технічна графіка в системах автоматизованої обробки і захисту інформації Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T73927 Цифрові та перетворювальні системи Кафедра комп'ютеризованих систем управління 9/1/2019
T8481 Автоматизація обробки інформації з обмеженим доступом Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T7489 Бази даних Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T8482 Дисципліни спеціальної підготовки за темою досліджень Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74811 Електроніка та компонентна база засобів технічного захисту інформації Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74812 Засоби передавання інформації в системах технічного захисту інформації Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74813 Засоби приймання та обробки інформації в системах технічного захисту інформації Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74814 Захист аудіо- та відеоінформації в засобах її обробки Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T84810 Захист аудіо та відеоінформації в криміналістиці Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74815 Захист інформації в комп’ютерних системах Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74816 Захист програмного продукту Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T8483 Інформаційна і кібербезпека спеціалізованих інформаційно-комунікаційних систем на водному транспорті Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74817 Інформаційні технології в системах захисту інформації Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74818 Комплексні системи захисту інформації Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74819 Компонентна база засобів технічного захисту інформації Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74820 Криптографія та стеганографія Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T8484 Математичні методи моделювання та оптимізації процесів кібербезпеки Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T8485 Менеджмент інформаційної безпеки Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74821 Методи системного аналізу Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74822 Методи та засоби захисту інформації Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74823 Метрологія та вимірювання в системах автоматизованої обробки і захисту інформації Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74824 Мікропроцесорні засоби обробки даних в системах технічного захисту інформації Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74825 Моделювання об’єктів і процесів інформаційної безпеки Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74826 Моделювання систем і процесів захисту інформації Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74827 Організаційне забезпечення технічного захисту інформації Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74828 Основи криптоаналізу Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74829 Основи режимно-секретної діяльності Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74830 Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах захисту інформації Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74831 Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74832 Програмні засоби технічних розрахунків Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74833 Програмування систем обробки та захисту інформації Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74834 Проектування систем захисту інформації Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74835 Проектування систем кібербезпеки Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T8486 Радіомоніторинг і радіопротидія на об’єктах інформаційної діяльності Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74836 Радіомоніторинг і радіопротидія на об’єктах інформаційної діяльності Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74837 Системи і мережі передачі даних Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74838 Системи обробки інформації Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74839 Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T8487 Теорія захисту інформаційних ресурсів та кібервузлів обмеженого доступу Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74840 Теорія інформації та кодування Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74841 Технічні засоби охорони об’єктів Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74842 Технології програмування систем автоматизованої обробки і захисту інформації Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74843 Технології програмування систем кібербезпеки Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T8488 Технології створення та застосування комплексів захисту інформації з обмеженим доступом Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74844 Управління інформаційною безпекою Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T74845 Цифрова обробка сигналів Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки 9/1/2019
T751 Інженерна графіка Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та інженерної графіки 9/1/2019
T752 Інженерна графіка та комп’ютерне проектування екотехніки Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та інженерної графіки 9/1/2019
T753 Інженерна та комп’ютерна графіка Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та інженерної графіки 9/1/2019
T754 Інженерно-комп’ютерна графіка Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та інженерної графіки 9/1/2019
T755 Комп’ютерна графіка Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та інженерної графіки 9/1/2019
T756 Нарисна геометрія та інженерна графіка Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та інженерної графіки 9/1/2019
T757 Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та інженерної графіки 9/1/2019
T758 Основи комп’ютерної графіки Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та інженерної графіки 9/1/2019
T759 Основи нарисної геометрії і перспективи Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та інженерної графіки 9/1/2019

T7510 Основи нарисної геометрії і перспективи та комп’ютерної графіки Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та інженерної графіки 9/1/2019
T771 Автоматизація холодильних установок Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019
T872 Автоматизація холодильних установок та систем кондиціювання Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019
T773 Вступ до спеціальності та історія холодильної та кондиціонуючої техніки Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019
T875 Дисципліна спеціальної підготовки за темою досліджень Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019
T874 Дослідження, випробування та експлуатація холодильних установок та систем кондиціювання Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019
T776 Кондиціонуюча техніка та технологія Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019
T777 Нагнітальні, компресорні, розширювальні машини Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019
T878 Основи наукових досліджень Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019
T779 Основи тригенераційних технологій Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019

T7710 Санітарія та гігієна на суднах Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019
T7711 САПР в енегомашинобудуванні Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019
T8712 Системи життєзабезпечення Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019
T7721 Суднові холодильні установки та їх експлуатація Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019
T7713 Теоретичні основи кондиціонування Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019
T7714 Теоретичні основи холодильної техніки Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019
T8715 Тригенераційні технології в енергетиці та транспорті Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019
T9722 Удосконалення характеристик апаратів та машин енергетичного машинобудування Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019
T8716 Установки кондиціювання Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019
T7717 Холодильна техніка та технологія Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019
T7718 Холодильна, кріогенна та кондиціонуюча техніка Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019
T7719 Холодильні машини і установки Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019



T7720 Частина І Зальносуднові установки Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2019
T8723 Методологія та організація наукових досліджень Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2021
T8724 Управління проєктами систем холодопостачання та кондиціювання Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2022
T7725 Прикладна механіка Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2022
T7726 Основи технічної експлуатації холодильних установок та систем кондиціювання Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2021
T7727 САПР в холодильній та кондиціонуючій техниці Кафедра кондиціонування та рефрижерації 9/1/2021
T8111 Дисципліни спеціальної підготовки за темою дослідження Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
T7112 Кольорові метали та сплави Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
T8113 Комп’ютерне моделювання і проектування виробів та технологічних процесів Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
T7114 Кристалографія, крісталохїімія, мінералогія Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
T7115 Матеріали для нанесення покриттів Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
T8117 Матеріали та технологія напилення покриттів Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
T7116 Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
T7118 Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів (частина І) Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
T71110 Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів (частина ІІ) Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
T7119 Нові матеріали і технології Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
T71111 Основи нанотехнологій та наноструктурне матеріалознавство Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
T71112 Основи технології матеріалів Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
T71113 Основи технології матеріалів та матеріалознавство Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
T71114 Особливості виробництва порошкових матеріалів та обладнання підприємств Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
T81116 Прикладне матеріалознавств Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
T81115 Спеціальні питання інженерії композиційних та порошкових матеріалів, покриттів Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
T71117 Структурний аналіз матеріалів Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
T71118 Технологія металів і матеріалознаство Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
T71119 Фізико-хімічні основи модифікування структури та легування поверхні Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
T71120 Фізико-хімічні основи та технології створення покриттів Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
T71121 Фізико-хімічні та технологічні основи нанесення покриттів Кафедра матеріалознавства і технології металів 9/1/2019
O7141 Адміністративний менеджмент Кафедра менеджменту 9/1/2019
O7142 Аналіз господарської діяльності підприємства Кафедра менеджменту 9/1/2019
O7143 Вступ до спеціальності Кафедра менеджменту 9/1/2019
O7144 Державне та регіональне управління Кафедра менеджменту 9/1/2019
O7145 Дослідження операцій Кафедра менеджменту 9/1/2019
O7146 Економіка енергетики Кафедра менеджменту 9/1/2019
O7147 Економіка та бізнес Кафедра менеджменту 9/1/2019
O7148 Економічна інформатика Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71448 Економічна інформатика та електронний документообіг Кафедра менеджменту 9/1/2021
O7149 Електронна комерція Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71410 Інформаційні системи і технології в логістиці Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71411 Інформаційні системи і технології в медицині та фармації Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71412 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71413 Комунікативний менеджмент Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71414 Корпоративне управління Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71415 Креативний менеджмент Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71416 Логістика Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71417 Логістика в морегосподарському комплексі Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71418 Логістика в морському транспортному комплексі Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71419 Логістичний менеджмент Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71420 Медична статистика Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71421 Менеджмент Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71422 Менеджмент в галузі охорони здоров’я Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71423 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71424 Менеджмент організації Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71425 Міжнародний менеджмент Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71426 Міжнародні транспортні перевезення Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71427 Мотивація праці Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71428 Операційний менеджмент Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71429 Організація підприємницької діяльності в морегосподарському комплексі Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71430 Офісний менеджмент Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71431 Проектний аналіз Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71432 Психологія управління Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71433 Публічне управління в сфері громадського здоров’я Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71434 Ризик-менеджмент Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71435 Самоменеджмент Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71436 Система технологій промисловості (суднобудівного та морського транспортного комплексу) Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71437 Статистика Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71438 Стратегічне управління Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71439 Теорія організації Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71440 Транспортна логістика Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71441 Управління виробництвом у суднобудуванні Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71442 Управління змінами Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71443 Управління інноваціями Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71444 Управління персоналом Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71445 Управління проектами Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71446 Управління проектами в галузі охорони здоров’я Кафедра менеджменту 9/1/2019
O71447 Управління якістю Кафедра менеджменту 9/1/2019

T741 Деталі машин Кафедра механіки та конструювання машин 9/1/2019
T742 Деталі машин і основи взаємозамінності Кафедра механіки та конструювання машин 9/1/2019
T744 Деталі машин та основи конструювання Кафедра механіки та конструювання машин 9/1/2019
T745 Основи конструювання Кафедра механіки та конструювання машин 9/1/2019
T743 Основи конструювання машин Кафедра механіки та конструювання машин 9/1/2019
T748 Основи конструювання машин Кафедра механіки та конструювання машин 9/1/2019
T749 Прикладна механіка Кафедра механіки та конструювання машин 9/1/2020
T746 Теорія машин, механізмів і деталі машин Кафедра механіки та конструювання машин 9/1/2019
T747 Теорія механізмів і машин Кафедра механіки та конструювання машин 9/1/2019

T8121 Автоматизоване проектування механизмів рульових машин, палубних пристроїв та їх опорних конструкцій Кафедра морських технологій та океанотехніки 9/1/2019
T8122 Дисциплини спеціальної підготовки за темою досліджень Кафедра морських технологій та океанотехніки 9/1/2019
T7123 Загальна будова суден та засобів океанотехніки Кафедра морських технологій та океанотехніки 9/1/2019
T7124 Загально суднові пристрої та системи Кафедра морських технологій та океанотехніки 9/1/2019
T8125 Іноваційні технології технікоекономічних обгрунтувань науководослідних робіт Кафедра морських технологій та океанотехніки 9/1/2019
T91210 Математичне моделювання при проєктуванні засобів океанотехніки Кафедра морських технологій та океанотехніки 9/1/2019
T8126 Механізми систем СДПП та інших спеціальних суден Кафедра морських технологій та океанотехніки 9/1/2019
T7127 Океанотехніка Кафедра морських технологій та океанотехніки 9/1/2019
T8128 Проектування суднових машин з використанням сучасного програмного забезпечення Кафедра морських технологій та океанотехніки 9/1/2019
T8129 Проектування суднових систем з використанням сучасного програмного забезпечення Кафедра морських технологій та океанотехніки 9/1/2019
T71310 Автоматизоване проектування комп’ютерних систем та мереж Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71311 Аналогові та цифрові вимірювальні прилади Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71312 Архітектура комп’ютерів Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71313 Взаємозамінність та технологічні вимірювання Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71314 Вимірювальні перетворювачі Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71315 Дискретна математика і прикладна теорія цифрових автоматів Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T8131 Дослідження і проектування спеціалізованих комп’ютерних систем Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T8132 Дослідження та проектування вимірювально-інформаційних систем Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71316 Захист інформації в комп’ютерних системах Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71317 Інформаційно-вимірювальні системи Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71318 Комп’ютеризовані вимірювальні комплекси Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71319 Комп’ютерна графіка Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71348 Комп’ютерна електроніка Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71320 Комп’ютерна схемотехніка Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71321 Конструкція та обладнання судна Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71322 Конструювання вимірювальних приладів Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71323 Математичне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71324 Математичне моделювання Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T8133 Математичне моделювання складних систем Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71325 Математичні основи інформаційно-вимірювальних систем Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71326 Методи вимірювання фізичних величин Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71327 Методи обробки інформації Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71328 Метрологічне забезпечення виробництва Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71329 Метрологія та вимірювання Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71330 Мікропроцесори і мікроконтролери в інформаційно-вимірювальної техниці Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71331 Мови об’єктно-орієнтованого програмування Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71332 Моделювання Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T8134 Надійність і діагностування спеціалізованих комп’ютерних систем Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71333 Об’єктно-орієнтоване проектування програмного забезпечення Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71334 Операційні системи реального часу Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71335 Організація баз даних Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71336 Основи комп’ютерної інженерії Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T8135 Основи корабельної інженерії Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T8136 Основи наукових досліджень та планування експерименту Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71337 Паралельні та розподілені обчислення Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71338 Периферійні пристрої Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71339 Програмування Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71340 Програмування мікроконтролерних систем Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71341 САПР приладів і систем Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71342 Системне програмне забезпечення Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71349 Системне програмування Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T8137 Спеціальні вимірювання в комп’ютерних системах Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T8138 Спеціальні методи та засоби вимірювання Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71350 Теорія автоматичного керування Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71343 Теорія і проектування вимірювальних приладів Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71344 Теорія інформації та кодування Кафедра морського приладобудування 9/1/2019



T71345 Теорія надійності та технічної діагностики вимірювально-інформаційних систем Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T8139 Теорія управління складними технічними системами Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71346 Технологія виготовлення вимірювальних приладів Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
T71347 Цифрова обробка сигналів та зображень Кафедра морського приладобудування 9/1/2019
E7151 Адміністративне право Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E71536 Адміністративне право та адміністративний процес Кафедра морського та господарського права 9/1/2020
E7155 Адміністративний процес Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E7156 Вступ до спеціальності Юридична деонтологія Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E7157 Господарське право Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E71535 Господарське право та господарський процес Кафедра морського та господарського права 9/1/2020
O81531 Договірне (контрактне) право в сучасному європейському праві Кафедра морського та господарського права 9/1/2020
E7158 Екологічне право Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E7159 Європейське право Кафедра морського та господарського права 9/1/2019

O81545 Європейське право та євроінтеграція Кафедра морського та господарського права 9/1/2021
E71510 Корпоративне право Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E71511 Кримінальний процес Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E71512 Кримінально-виконавче право Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E71513 Кримінологія та кримінально-правова статистика Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E8152 Міжнародне контрактне право Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E71514 Міжнародне право Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E71534 Міжнародне приватне право Кафедра морського та господарського права 9/1/2020
E71515 Міжнародне публічне право Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
O81543 Міжнародне публічне управління, інтеграція та безпека Кафедра морського та господарського права 9/1/2021
E71533 Міжнародні стандарти прав людини Кафедра морського та господарського права 9/1/2020
E71516 Морське право Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E71517 Основи морського права та нормативне забезпечення охорони судна Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E71537 Основи права Європейського Союзу Кафедра морського та господарського права 9/1/2020
E71518 Парламентське право Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E71519 Податкове право та законодавство України Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E71520 Права людини та їх захист в сучасних реаліях Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E71522 Право Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E71521 Право. Держава. Суспільство. Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E8154 Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E71523 Правове забезпечення діяльності в галузі енергетичного менеджменту Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E71524 Правове забезпечення діяльності в галузі об’єктів морської інфраструктури Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
О81530 Професійна етика правника Кафедра морського та господарського права 9/1/2020
E71525 Сімейне право України Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
O81544 Сталий розвиток, конкурентоспроможність та брендінг місцевої громади Кафедра морського та господарського права 9/1/2021
O81532 Тлумачення та застосування Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод Кафедра морського та господарського права 9/1/2020
E71526 Цивільне право України Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E71527 Цивільний процес Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
Е71529 Юридична психологія Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
E71528 Юридичний практикум Кафедра морського та господарського права 9/1/2019
O81538 Морське право та нормативне забезпечення охорони судна Кафедра морського та господарського права 9/1/2021
O81539 Правова адаптація приватного та публічного права Кафедра морського та господарського права 9/1/2021
O81540 Міжнародні стандарти в організації та діяльності адвокатури в Україні Кафедра морського та господарського права 9/1/2021
O81541 Актуальні проблеми медіації та інших правових інструментів Кафедра морського та господарського права 9/1/2021
O81542 Правове забезпечення діяльності в галузі морської інфраструктури Кафедра морського та господарського права 9/1/2021
O71546 Правознавство та морське право Кафедра морського та господарського права 9/1/2022
T8512 Кластерні моделі водного транспорту Кафедра морської логістики 9/1/2019
T8513 Комерційна робота на водному транспорті Кафедра морської логістики 9/1/2019
T8514 Логістичний менеджмент Кафедра морської логістики 9/1/2019
T8515 Оптимізаційні моделі транспортної логістики Кафедра морської логістики 9/1/2019
T8516 Основи наукових досліджень Кафедра морської логістики 9/1/2019
T8517 Проектування логістичних систем Кафедра морської логістики 9/1/2019
T8518 Системи технологій на морському транспорті Кафедра морської логістики 9/1/2019
T8519 Управління ланцюгами поставок Кафедра морської логістики 9/1/2019
T8511 Управління проектами створення, будівництва та реконструкції Кафедра морської логістики 9/1/2019
T85110 Фінансові потоки в логістичних системах Кафедра морської логістики 9/1/2019
O7421 Аналіз господарської діяльності Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O7422 Аудит Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O7423 Аудит (організація і методика) Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O8424 Аудит потенціалу промислового підприємства Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O74217 Бухгалтерський облік Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O8425 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O74218 Внутрішньогосподарський контроль Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O8426 Дисципліна спеціальної підготовки за темою досліджень Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O74219 Діловодство у бухгалтерії Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O74220 Економічний аналіз Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O74221 Звітність підприємства Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O8427 Інформаційні системи в управлінні підприємством Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O74234 Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі і аудиті Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O74222 Історія бухгалтерського обліку Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O74147 Конструкторське мислення Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2021
O8428 Методологія наукових досліджень Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O8429 Моделювання обліково- аналітичної діяльності підприємства Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O84210 Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O74223 Облік і звітність в оподаткуванні Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O84232 Облік і звітність за міжнародними стандартами Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O74224 Облік та аудит Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O74225 Облік у зарубіжних країнах Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O74226 Оподаткування Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O84213 Оптимізація податкових показників обліку та звітності Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O84211 Організація бухгалтерського обліку Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O74227 Організація і методика аудиту Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O84212 Основи наукових досліджень Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O84214 Стратегічний аналіз і планування Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O74228 Судово-бухгалтерська експертиза Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O74233 Управлінський облік Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O84215 Управлінський облік (поглиблений курс) Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O84216 Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O74229 Фінансовий аналіз Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O74230 Фінансовий облік Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O74231 Фінансовий облік за видами діяльності Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2019
O84235 Податкове планування та мінімізація податкових ризиків Кафедра обліку і економічного аналізу 9/1/2022
O7441 Англійська мова Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O8447 Англійська мова Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O7442 Вступ до мовознавства Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O7443 Друга іноземна мова Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O8444 Загальне термінознавство Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O7445 Історія англійської мови Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O7446 Історія зарубіжної літератури Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O8448 Когнітивні засади створення національних терміносистем суднобудування Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O7449 Комп’ютерна лексикографія на базі лінгвістичних корпусів Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O74427 Комп'ютерна-лінгвістична практика Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O74426 Комп'ютерна-мовленнєва практика Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O74410 Латинська мова Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O74411 Лексикологія англійської мови Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O74412 Лінгвістика тексту Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O84413 Лінгвістична типологія Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O74416 Лінгвокультурологія Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O74414 Методика викладання англійської мови Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O84431 Методологія лінгвістичних досліджень Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2021
O84415 Німецька мова Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O74418 Основи комунікативної лінгвістики Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O74417 Основи прикладної лінгвістики Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O74428 Педагогічна практика Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O74429 Програмно-лінгвістична практика Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O74419 Психолінгвістика Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O84420 Семіотична концептологія Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O84421 Соціолінгвістика Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O74422 Стилістика англійської мови Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O74423 Сучасна українська мова Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O74424 Теоретична граматика англійської мови Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O74425 Теорія і практика науково-технічного перекладу Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
O94430 Фахова іноземна мова Кафедра прикладної лінгвістики 9/1/2019
T7461 WEB-програмування Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T8462 Актуальні проблеми Data Mіnіng Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T7463 Алгоритми та структури даних Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T7464 Аналіз вимог до програмного забезпечення Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T7465 Архітектура комп’ютера Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T7466 Архітектура та проектування програмного забезпечення Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T7467 Бази даних Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T7468 Безпека програм та даних Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T7469 Групова динаміка і комунікації Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T74610 Емпіричні методи програмної інженерії Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T84611 Інтелектуальний аналіз та обробка даних Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T74612 Комп’ютерна дискретна математика (частина друга) Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T84613 Комп’ютерний аналіз даних Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T74614 Конструювання програмного забезпечення Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019



T74615 Людино-машинний інтерфейс Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T84616 Математичне моделювання систем і процесів та методи оптимізації Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T74617 Математичні методи дослідження операцій Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T74618 Менеджмент проектів програмного забезпечення Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T74619 Методи та системи штучного інтелекту Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T74620 Моделювання програмного забезпечення Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T74621 Обробка експериментальних даних на комп’ютері Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T84622 Організація обчислювальних процесів і систем Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T74623 Основи організації комп’ютера та мови Assembler Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T74624 Основи програмної інженерії Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T84625 Практикум з розробки проектів програмного забезпечення Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T74626 Проектний практикум Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T84627 Проектування систем штучного інтелекту Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T74628 Професійна практика програмної інженерії Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T74629 Системне програмування Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T74630 Теорія прийняття рішень Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T74631 Технологія створення програмних продуктів Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T74632 Чисельні методи Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T74633 Якість програмного забезпечення та тестування Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 9/1/2019
T7231 Автоматизація схемотехнічного проектування та аналіз електронних схем Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T7232 Автономні перетворювачі Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T7233 Адаптивне оброблення сигналів Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T7234 Аналіз електронних схем Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T7235 Аналогова схемотехніка Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T7236 Апаратні засоби комп’ютерів Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T7237 Апаратно-програмні засоби відображення інформації Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T7238 Вступ до фаху Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T7239 Вторинні джерела живлення Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72310 Діагностика налагодження електронних схем Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72311 Електроживлення системи зв‘язку Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72312 Електромагнітна сумісність Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72313 Електромеханотроніка Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72314 Електронні системи Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72336 Електротехніка та електроніка Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72337 Електротехніка та основи електроніки Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72315 Електротехніка, електроніка й електронні засоби управління Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72316 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72317 Енергетична електроніка Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T82318 Замкнені вентельні системи Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72333 Захист інформації в суднових телекомунікаційних системах Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T82373 Інтернет речей Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2020
T72335 Інтернет-технології Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T82319 Інформаційна безпека Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T92380 Інформаційні системи і технології в наукових дослідженнях Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2020
T72377 Інформаційні технології в електроніці Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2020
T72334 Квантова електроніка Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72338 Керування потоками даних Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72339 Кінцеві пристрої абонентського доступу Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T82320 Коди телекомунікаційних мереж Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T82321 Комп‘ютеризовані системи керування Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72340 Локальні мережі Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72341 Мікропроцесори Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72342 Мультиплексні технології Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72343 Напрямні системи електричного та оптичного зв‘язку Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72344 Організація та збереження баз даних Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72345 Основи комп’ютеризованих систем управління Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T82322 Основи наукових досліджень Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72346 Основи оптимізації суднових систем та мереж Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72347 Основи телебачення та суднових систем зв‘язку Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72348 Основи теорії керування в суднових телекомунікаційних системах Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72375 Основи теорії сигналів Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T82325 Периферійні пристрої комп‘ютерних систем Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72379 Прикладна електротехніка Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2020
T82326 Програмні платформи надання послуг Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72349 Програмування електронних та телекомунікаційних систем Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72350 Програмування та алгоритмічні мови Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72376 Проектування електронних систем Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2020
T72378 Проектування суднових телекомунікаційних систем Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2020
T82327 Проектування телекомунікаційних систем та мереж Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72351 Проектування телекомунікаційних систем та мереж Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T82323 Проектування цифрових електронних систем керування Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T82324 Промислові операційні системи Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T82328 Сигнали та протоколи телекомунікаційних мереж Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72352 Сигнальні процесори та обчислювальна техніка Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72353 Системи комутації і розподілу інформації Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72354 Системи мобільного зв‘язку Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T82329 Спецрозділи програмування Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T92381 Статистичні методи обробки інформації Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2020
T72355 Суднова електротехніка та електроніка Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T82330 Суднові електронні системи та комплекси Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72374 Схемотехніка Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72356 Схемотехніка телекомунікаційного обладнання Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72357 Твердотіла електроніка Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72358 Телекомунікаційні і інформаційні мережі Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72359 Телекомунікаційні системи мереж доступу Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72360 Телекомунікаційні системи передачі Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T82331 Телекомунікаційні системи та мережі наступного покоління Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72361 Теоретичні основи електротехніки Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72362 Теорія електричних та електронних кіл Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72363 Теорія електричних та магнітних кіл Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72364 Теорія електричного зв‘язку Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72365 Теорія інформації і обробки сигналів Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72366 Теорія поля Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72367 Теорія телетрафіка в телекомунікаціях Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72368 Технічна електродинаміка Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72369 Технологічні електронні пристрої та системи Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T82332 Хмарні технології Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72370 Цифрова схемотехніка Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72371 Чисельні методи розрахунків в електронних системах Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T72372 Чисельні методи розрахунків в телекомунікаціях Кафедра програмована електроніка, електротехніка і телекомунікації 9/1/2019
T881 Дисципліни спеціальної підготовки за темою дослідження Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеpіалів 9/1/2019
T882 Загальне проектування та виробництво суден із композиційних матеріалів Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеpіалів 9/1/2019
T783 Комп’ютерне моделювання конструкцій із композиційних матеріалів Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеpіалів 9/1/2019
T884 Комп’ютерні технології проектування та моделювання суднових конструкцій із композиційних матеріалів Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеpіалів 9/1/2019
T785 Механіка і міцність конструкцій із композиційних матеріалів Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеpіалів 9/1/2019
T786 Механіка матеріалів та конструкцій Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеpіалів 9/1/2019
T787 Моделювання структури та процесів виготовлення композиційних матеріалів Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеpіалів 9/1/2019
T788 Опір матеріалів Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеpіалів 9/1/2019
T789 Основи взаємозамінності Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеpіалів 9/1/2019

T7810 Основи теплопередачи Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеpіалів 9/1/2019
T7811 Полімерні композиційні матеріали Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеpіалів 9/1/2019
T7812 Полімерознавство Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеpіалів 9/1/2019
T7813 Проектування та конструювання виробів із композиційних матеріалів Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеpіалів 9/1/2019
T8814 Спеціальні розділи механіки Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеpіалів 9/1/2019
T7815 Суднові композиційні матеріали Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеpіалів 9/1/2019
T7816 Теорія тепло переносу та теплотехніка Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеpіалів 9/1/2019
T7817 Технічна та композиційна кераміка Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеpіалів 9/1/2019
T7818 Технологія виготовлення композиційних матеріалів Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеpіалів 9/1/2019
T8819 Технологія виробництва суднових конструкцій та оснащення Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеpіалів 9/1/2019
T7820 Фізико-хімічні основи технологічних процесів Кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеpіалів 9/1/2019
T8509 Енергетичний менеджмент Кафедра системотехніки морської інфраструктури і енергетичного  менеджменту 9/1/2019
T85010 Енергетичний менеджмент в житлово-комунальному господарстві Кафедра системотехніки морської інфраструктури і енергетичного  менеджменту 9/1/2019
T8501 Енергозбереження та енергоощадні технології в різних галузях господарювання Кафедра системотехніки морської інфраструктури і енергетичного  менеджменту 9/1/2019
T8502 Інформаційні технології та системи об’єктів морскої інфраструктури Кафедра системотехніки морської інфраструктури і енергетичного  менеджменту 9/1/2019
T8503 Маркетингові дослідження та інтегроване ресурсне планування в енергетиці Кафедра системотехніки морської інфраструктури і енергетичного  менеджменту 9/1/2019
T8504 Математичне моделювання енергетичних систем Кафедра системотехніки морської інфраструктури і енергетичного  менеджменту 9/1/2019
T8505 Математичне моделювання технічних систем Кафедра системотехніки морської інфраструктури і енергетичного  менеджменту 9/1/2019
T8506 Методологія наукових досліджень Кафедра системотехніки морської інфраструктури і енергетичного  менеджменту 9/1/2019
T85011 Моделювання процесів експлуатації та об’єктів морскої інфраструктури Кафедра системотехніки морської інфраструктури і енергетичного  менеджменту 9/1/2019
T85012 Наукові основи управління проектами та програмами модернізації і реконструкції енергетичних об’єктів Кафедра системотехніки морської інфраструктури і енергетичного  менеджменту 9/1/2019
T7508 Основи управління проектами та програмами в теплоенергетиці Кафедра системотехніки морської інфраструктури і енергетичного  менеджменту 9/1/2019
T85013 Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням Кафедра системотехніки морської інфраструктури і енергетичного  менеджменту 9/1/2019
T85014 Системотехніка портового господарства Кафедра системотехніки морської інфраструктури і енергетичного  менеджменту 9/1/2019
T85015 Теорія системи та системний аналіз Кафедра системотехніки морської інфраструктури і енергетичного  менеджменту 9/1/2019
T7507 Теплофізичні процеси в екологічній техніці Кафедра системотехніки морської інфраструктури і енергетичного  менеджменту 9/1/2019
T85016 Управління проектами створення, будівництва та реконструкції Кафедра системотехніки морської інфраструктури і енергетичного  менеджменту 9/1/2019
O71855 Event-практики Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71840 Аналітика інформаційного середовища Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71819 Вікова та педагогічна психологія Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71818 Вступ до спеціальності Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019



O7188 Глибинна психологія Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71824 Диференційна психологія Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71859 Ділові комунікації та конфліктологія Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71820 Експериментальна психологія Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O81862 Європейський освітній простір Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2020
O71842 Журналістська майстерність Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71817 Загальна психологія Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71844 Іміджологія та іміджмейкінг Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71823 Історія психології Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71836 Історія соціокультурної комунікації: література і публіцистика Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71869 Історія соціокультурної комунікації: публіцистика Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2021
O7181 Історія України/Історія України та української культури Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2020
O71827 Клінічна психологія Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71847 Копірайтинг в рекламі і PR Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71852 Кризові комунікації Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71830 Методика проведення психоекспертизи Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71815 Методології та методи у психології Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71856 Нетворкінг Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71843 Ораторське мистецтво і спічрайтинг Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71866 Організаційна психологія Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2020
O71851 Організація роботи рекламних та PR-агенцій Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71833 Основи демократії Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71835 Основи журналістики Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71841 Основи медіаграмотності Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71826 Основи практичної психології Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71858 Основи психології Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71829 Основи психотерапії Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71828 Патопсихологія Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O7183 Педагогіка Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O8182 Педагогіка вищої школи Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71853 Політконсалтинг і виборчі технології Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O7184 Політологія Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71832 Порівняльна психологія та зоопсихологія Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71857 Практика рекламних та PR структур зарубіжних країн Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71816 Практикум з підготовки та проведення психологічного дослідження Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71831 Практикум із загальної психології Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71810 Проблеми депривації у постійному приміщенні Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71811 Проблеми спілкування у замкнутому колективі Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71848 Професійне мовлення і практична стилістика Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71825 Психодіагностика Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O81861 Психодіагностика в спорті Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71865 Психодіагностика та математичні методи у психології Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2020
O71870 Психологія Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2022
O71867 Психологія депривації та проблеми спілкування у замкнутому колективі Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2020
O71864 Психологія екстремальних ситуацій Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2020
O71813 Психологія консультування Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71812 Психологія особистості Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71822 Психологія праці та інженерна психологія Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71846 Психологія реклами та PR Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O7189 Психологія роботи із залежними станами Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O7186 Психологія управління Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O7187 Реабілітаційна психологія Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71837 Реклама і PR: бізнес, політика, соціальна сфера Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71854 Рекламні та PR-технології у dіgіtal-просторі Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71821 Соціальна та політична психологія Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O7185 Соціологія Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71834 Соціологія сім’ї та молоді Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71850 Стратегічні технології реклами та PR Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71849 Сучасна література і медіатекст Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71860 Теорія і практика журналістики Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71838 Теорія та історія соціальних комунікацій Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71839 Теорія твору і тексту Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71814 Тілесно-орієнтовна психотерапія Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71845 Українська мова в засобах масової комунікації Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2019
O71868 Юридична психологія Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2020
O81863 Кафедра соціально - гуманітарних дисциплін 9/1/2020
T8211 Автоматизовані електроенергетичні системи та електричні мережі Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T8212 Автоматизовані комплекси електроенергетичних систем Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T8213 Дисципліни спеціальної підготовки за темою досліджень Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T7214 Електричні апарати Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T7215 Електричні машини Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T8216 Електромагнітна сумісність і керування якістю електроенергії в електроенергетичних системах Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T7217 Електромагнітна техніка Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T7218 Електроматеріалознавство Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T8219 Електромеханічні системи генерування струму Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T72110 Електроніка та схемотехніка Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T72111 Матеріали електронної техніки Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T72112 Метрологія Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T72113 Метрологія та електричні вимірювання, суднові інформаційно-вимірювальні системи Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T72129 Мікропроцесорні системи управління енергетичними та загальносудновими установками Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T72130 Напівпровідникова перетворювальна техніка Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T72114 Основи електроенергетики та енергопостачання Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T72115 Основи метрології Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T72116 Основи метрології та електричних вимірів Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T82117 Основи наукових досліджень Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T72118 Основи релейного захисту Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T82119 Основи розрахунку і автоматизованого проектування систем електропостачання Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T82120 Рушійні електроустановки з системами електропостачання Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T72131 Силова електроніка в системах суднового електроприводу Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T72121 Системи управління енергетичними і загальносудновими установками Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T72122 Спеціальні електричні машини Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T72123 Суднове високовольтне електрообладнання, автоматизовані гребні електричні установки Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T72124 Суднові автоматизовані електроенергетичні системи Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T82125 Суднові автоматизовані електроенергетичні системи та їх експлуатація Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T72127 Суднові інформаційно-вимірювальні системи і технічні засоби навігації Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T72128 Суднові комп'ютери та комп'ютерні мережі, їх спеціалізоване програмне забезпечення Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T72126 Технічна експлуатація електричного та електронного обладнання Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2019
T72132 Електрична частина електростанцій та підстанцій Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2022
T72133 Електричні системи та мережі Кафедра суднових електроенергетичних систем 9/1/2022
O7171 Англійська мова Кафедра сучасних мов 9/1/2019
O7172 Бізнес англійський Кафедра сучасних мов 9/1/2019
O7173 Бізнес-курс англійської мови Кафедра сучасних мов 9/1/2019
O7174 Іноземна мова Кафедра сучасних мов 9/1/2019
O81712 Іноземна мова Кафедра сучасних мов 9/1/2019
O7175 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Кафедра сучасних мов 9/1/2019
O71710 Культура ділового мовлення Кафедра сучасних мов 9/1/2019
O81711 Практикум з іншомовного наукового спілкування Кафедра сучасних мов 9/1/2020
O7176 Російська мова Кафедра сучасних мов 9/1/2019
O7177 Третя іноземна мова Кафедра сучасних мов 9/1/2019
O7179 Українська мова Кафедра сучасних мов 9/1/2019
O7178 Українська мова (за професійним спрямуванням) Кафедра сучасних мов 9/1/2019
E84524 Адаптивна фізична культура і спорт Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2020
E74539 Адаптивний спорт Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2021
E7451 Анатомія людини Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
E7452 Анатомія та еволюція нервової системи/Анатомія та еволюція нервової системи та психофізіологія Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
E7453 Біомеханіка Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
E7454 Вступ до спеціальності Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
E74537 Загальна та спортивна фізіологія Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2021
E7455 Загальна теорія підготовки в олімпійському спорті Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
E84533 Інноваційні методи тренувань в олімпійському та професійному спорті Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2021
E8456 Медико-біологічні аспекти фізичного виховання Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
E84535 Медико-біологічні основи олімпійського, професійного та паралімпійського спорту Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2021
E84530 Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2020
E74541 Менеджмент спортивних організацій Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2021
E8457 Методика викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
E84528 Методика викладання фізичного виховання у закладах вищої освіти Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2020
E84529 Методологія та організація наукових досліджень у спорті Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2020
E84532 Олімпійська освіта Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2021
E74543 Олімпійський рух в сучасному суспільстві Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2021
E7458 Олімпійський спорт Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
E74538 Олімпійський та професійний спорт Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2021
E7459 Основи медичних знань Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
E84510 Основи наукових досліджень Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
E84534 Паралімпійський спорт Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2021
E84527 Професійна майстерність тренера Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2020
E74540 Професійна майстерність тренера-викладача Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2021
E84536 Психологічний супровід спортивної діяльності Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2021
E74511 Психологія спорту Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
E74512 Психофізіологія Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
E74513 Спортивна генетика Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019



E74514 Спортивна медицина Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
E74515 Спортивна метрологія Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
E74516 Спортивна морфологія Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
E74542 Спортивні споруди та тренажерне обладнання Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2021
E84525 Сучасні системи спортивного тренування Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2020
E84526 Теорія і методика спорту вищих досягнень Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2020
O84517 Теорія спортивного відбору Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
O74518 Теорія та методика обраного виду спорту Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
O74519 Теорія та методика оздоровчої культури Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
O74520 Теорія та методика фізичного виховання Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
E84531 Управління проектами галузі фізичної культури та спорту Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2021
O74521 Управління фізичною культурою та спортом Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
O74522 Фізична реабілітація Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
O74523 Фізіологія людини Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2019
O84544 Проблеми допінгу в олімпійському та професійному спорті Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту 9/1/2022
O7474 Адвокатура України Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O8471 Актуальні проблеми міжнародного морського права Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O7476 Державно-правові вчення Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O7475 Земельне право України Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O7477 Інноваційне право Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O7478 Інформаційне право Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O74721 Історія держави і права України та зарубіжних країн Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O7479 Конституційне право зарубіжних країн Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O74710 Конституційне право України та зарубіжних країн Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O74711 Криміналістика Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O74712 Кримінальне право України Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O74713 Митне право Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O74714 Міграційне законодавство Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O74715 Міжнародне гуманітарне право Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O74716 Організація судових та правоохоронних органів Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O84717 Основні правові системи сучасності Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O74723 Правове регулювання інноваційної та інформаційної діяльності Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O8473 Правові основи спорту Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O84724 Принципи права: теоретичний та правозастосовний аспект Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2020
O74718 Теорія держави та права Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O8472 Теорія юридичної систематизації та юридична техніка Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O74719 Транспортне право Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
O74722 Трудове право України Право соціального забезпечення Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
E74725 Трудове право України. Право соціального забезпечення. Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2020
O74720 Фінансове право Кафедра теорії та історії держави та права 9/1/2019
T7241 CAD/CAM/CAE системи Кафедра теорії та проектування суден 9/1/2019
T7242 Вступ до фаху Кафедра теорії та проектування суден 9/1/2019
T7243 Динаміка корабля та ТЗОО Кафедра теорії та проектування суден 9/1/2019
T7244 Динаміка моря Кафедра теорії та проектування суден 9/1/2019
T8245 Дисципліни спеціальної підготовки за темою досліджень Кафедра теорії та проектування суден 9/1/2019
T8246 Комп’ютерно-орієнтоване проектування суден та ТЗОО Кафедра теорії та проектування суден 9/1/2019
T8247 Методи оптимального проектування суден та ТЗОО Кафедра теорії та проектування суден 9/1/2019
T8248 Моделі функціонування суден та ТЗОО Кафедра теорії та проектування суден 9/1/2019
T8249 Основи наукових досліджень Кафедра теорії та проектування суден 9/1/2019
T72410 Основи проектування суден та ТЗОО Кафедра теорії та проектування суден 9/1/2019
T82411 Спеціальні питання проектування суден та ТЗОО Кафедра теорії та проектування суден 9/1/2019
T92415 Сучасні проблеми теорії корабля та проєктування суден Кафедра теорії та проектування суден 9/1/2019
T72412 Теорія корабля та технічних засобів освоення океану (ТЗОО) Кафедра теорії та проектування суден 9/1/2019
T72413 Теорія та будова суден Кафедра теорії та проектування суден 9/1/2019
T72414 Теорія та будова суден і рушії Кафедра теорії та проектування суден 9/1/2019
T8261 Математичне моделювання та оптимізація процесів тепломасообміну Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок 9/1/2019
T7262 Математичні методи та моделі в інженерних розрахунках Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок 9/1/2019
T7263 Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок 9/1/2019
T8264 Основи наукових досліджень Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок 9/1/2019
T7265 Основи термодинаміки, теплопередачі, гідромеханіки Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок 9/1/2019
T7266 Парові котли Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок 9/1/2019
T7267 Суднові допоміжні й утилізаційні котли Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок 9/1/2019
T72615 Суднові котельні установки та їх експлуатація Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок 9/1/2019
T7268 Суднові котли та атомні реактори Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок 9/1/2019
T7269 Теоретичні основи теплотехніки Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок 9/1/2019
T72610 Тепломасообмін Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок 9/1/2019
T72611 Теплотехнічні вимірювання та прилади Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок 9/1/2019
T72612 Теплофізичні основи суднової енергетики Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок 9/1/2019
T72613 Технічна термодинаміка Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок 9/1/2019
T72616 Технічна термодинаміка та теплопередача Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок 9/1/2019
T72614 Топки та котельні установки ТЕС і промислових підприємств, ядерні реактори та парогенератори АЕС Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок 9/1/2019
T82617 Методологія та організація наукових досліджень Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок 9/1/2021
T72618 Суднові котельні установки та їх управління Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок 9/1/2022
O73716 Аналіз та прогнозування соціально-небезпечних явищ і процесів Кафедра техногенної та цивільної безпеки 9/1/2020
T7377 Безвідходні виробничі технології Кафедра техногенної та цивільної безпеки 9/1/2021
O7371 Безпека життєдіяльності Кафедра техногенної та цивільної безпеки 9/1/2019
T73711 Біоенергетика, отримання та використання альтернативного палива Кафедра техногенної та цивільної безпеки 9/1/2021
T7378 Вступ до фаху Кафедра техногенної та цивільної безпеки 9/1/2021
T73714 Екологічні ризики виробництв Кафедра техногенної та цивільної безпеки 9/1/2021
T73713 Інноваційні технології декарбонізації виробництв Кафедра техногенної та цивільної безпеки 9/1/2021
O73720 Міжнародне співробітництво у сфері цивільного і соціального захисту Кафедра техногенної та цивільної безпеки 9/1/2020
T73715 Моделювання теплофізичних процесів в ресурсозберігаючих технологіях Кафедра техногенної та цивільної безпеки 9/1/2021
O73719 Моніторинг надзвичайних ситуацій і теорія ризиків Кафедра техногенної та цивільної безпеки 9/1/2020
T7379 Основи енергоменеджмента та енергоаудиту Кафедра техногенної та цивільної безпеки 9/1/2021
T7375 Основи ресурсозберігаючої інженерії Кафедра техногенної та цивільної безпеки 9/1/2021
T7376 Основи теплотехніки та термодинаміка Кафедра техногенної та цивільної безпеки 9/1/2021
T73712 Основи управління і оцінки життєвого циклу інноваційного проекту Кафедра техногенної та цивільної безпеки 9/1/2021
T73710 Проектування природоохоронних систем та устаткування Кафедра техногенної та цивільної безпеки 9/1/2021
O73717 Система публічного управління в сфері цивільного і соціального захисту Кафедра техногенної та цивільної безпеки 9/1/2020
O7373 Техногенна безпека Кафедра техногенної та цивільної безпеки 9/1/2019
O73718 Управління у кризових ситуаціях Кафедра техногенної та цивільної безпеки 9/1/2020
O7374 Цивільний захист Кафедра техногенної та цивільної безпеки 9/1/2019
O7372 Частина І Загальні положення безпечної життєдіяльності Кафедра техногенної та цивільної безпеки 9/1/2019
T8281 Дисципліни спецпідготовки за темою досліджень Кафедра технології суднобудування 9/1/2019
T8285 Інноваційні технології і ТЕО НДР Кафедра технології суднобудування 9/1/2019
T8282 Механізація і автоматизація технологічних процесів в суднобудуванні Кафедра технології суднобудування 9/1/2019
T9287 Наукові основи технології суднобудування Кафедра технології суднобудування 9/1/2019
T7283 Основи технології суднобудування Кафедра технології суднобудування 9/1/2019
T8286 Підготовка виробництва до будівництва суден Кафедра технології суднобудування 9/1/2019
T8284 Управління якістю продукції в суднобудуванні Кафедра технології суднобудування 9/1/2019
T93624 Актуальні проблеми енергетичного машинобудування Кафедра турбін 9/1/2019
T7361 Вступ до спеціальності та історія турбінобудування Кафедра турбін 9/1/2019
T7362 Газові турбіни та газотурбінні установки Кафедра турбін 9/1/2019
T7363 Екологічні проблеми турбінних двигунів Кафедра турбін 9/1/2019
T8364 Експериментальні дослідження турбінних агрегатів Кафедра турбін 9/1/2019
T8365 Експериментальні методи досліджень газотурбінних агрегатів Кафедра турбін 9/1/2019
T7366 Конструкції та міцність турбомашин Кафедра турбін 9/1/2019
T7367 Обладнання турбінних установок Кафедра турбін 9/1/2019
T8368 Оптимізація режимів роботи турбінних двигунів Кафедра турбін 9/1/2019
T8369 Основи наукових досліджень Кафедра турбін 9/1/2019
T73610 Осьові та відцентрові компресори Кафедра турбін 9/1/2019
T73611 Парові турбіни Кафедра турбін 9/1/2019
T83612 Підвищення ефективності спалювання палив в енергетичних установках Кафедра турбін 9/1/2019
T73613 Підготовка та спалювання палив Кафедра турбін 9/1/2019
T93625 Раціональні та екологічно чисті методи перетворення енергії в машинобудуванні Кафедра турбін 9/1/2019
T73614 САПР в енегомашинобудуванні Кафедра турбін 9/1/2019
T83615 Системи автоматизованого проектування газотурбінних агрегатів Кафедра турбін 9/1/2019
T83616 Системи автоматизованого проектування турбоагрегатів Кафедра турбін 9/1/2019
T73617 Системи тривимірного моделювання в турбінобудуванні Кафедра турбін 9/1/2019
T73618 Системи турбінних агрегатів Кафедра турбін 9/1/2019
T73619 Суднові турбінні агрегати Кафедра турбін 9/1/2019
T73623 Суднові турбінні установки та їх експлуатація Кафедра турбін 9/1/2019
T83620 Теорія робочих процесів газотурбінних агрегатів Кафедра турбін 9/1/2019
T83621 Теорія робочих процесів турбінних агрегатів Кафедра турбін 9/1/2019
T83622 Технічна експлуатація газотурбінних двигунів Кафедра турбін 9/1/2019
T83626 Методологія та організація наукових досліджень Кафедра турбін 9/1/2021
T83627 Управління проєктами галузі турбінобудування Кафедра турбін 9/1/2021
T83628 Теорія робочих процесів газотурбінних установок Кафедра турбін 9/1/2021
T83629 Комп’ютерізовані системи проєктування газотурбінних установок Кафедра турбін 9/1/2021
T83630 Режими роботи та характеристики газотурбінних установок Кафедра турбін 9/1/2021
T83631 Експлуатація та ремонт газотурбінних установок і компресорних станцій Кафедра турбін 9/1/2021
T73632 Суднові турбіни та турбокомпресори Кафедра турбін 9/1/2022
T8101 Державне регулювання інноваційної діяльності Кафедра управління проектами 9/1/2019
T8102 Закупівлі, контракти та експертиза проектів Кафедра управління проектами 9/1/2019
T8103 Інноваційний менеджмент Кафедра управління проектами 9/1/2019
T8104 Інструментальні засоби в управлінні проектами Кафедра управління проектами 9/1/2019
T8105 Інформаційні системи в інноваційній діяльності Кафедра управління проектами 9/1/2019
T8106 Інформаційні технології управління проектами Кафедра управління проектами 9/1/2019
T8107 Інформаційні технології управління проектною діяльністю Кафедра управління проектами 9/1/2019
T8108 Логістична підтримка інноваційної діяльності Кафедра управління проектами 9/1/2019



T8109 Маркетинг інновацій Кафедра управління проектами 9/1/2019
T81010 Математичні моделі та методи в управлінні проектами Кафедра управління проектами 9/1/2019
T81011 Методи та моделі прийняття рішень в управлінні проектами Кафедра управління проектами 9/1/2019
T81012 Основи наукових досліджень Кафедра управління проектами 9/1/2019
T81013 Основи управління проектами Кафедра управління проектами 9/1/2019
T81014 Основи управління проектною діяльністю Кафедра управління проектами 9/1/2019
T81015 Проектний аналіз Кафедра управління проектами 9/1/2019
T81016 Управління інноваційними проектами Кафедра управління проектами 9/1/2019
T81017 Управління командою Кафедра управління проектами 9/1/2019
T81018 Управління комунікаціями та зацікавленими сторонами проекту Кафедра управління проектами 9/1/2019
T81019 Управління програмами та портфелями проектів Кафедра управління проектами 9/1/2019
T81020 Управління якістю в проектах розвитку організацій Кафедра управління проектами 9/1/2019
E7303 Фізика Кафедра фізики 9/1/2019
E7301 Фізика І Кафедра фізики 9/1/2019
E7302 Фізика ІI Кафедра фізики 9/1/2019
E7291 Гімнастика та методика її викладання Кафедра фізичного виховання та спорту 9/1/2019
E7292 Легка атлетика та методика її викладання Кафедра фізичного виховання та спорту 9/1/2019
E7293 Оздоровчі види гімнастики Кафедра фізичного виховання та спорту 9/1/2019
E7294 Підвищення спортмайстерності з обраного та додаткового видів спорту Кафедра фізичного виховання та спорту 9/1/2019
E7295 Плавання та методика його викладання Кафедра фізичного виховання та спорту 9/1/2019
E7296 Рекреаційні ігри Кафедра фізичного виховання та спорту 9/1/2019
E7297 Спортивна аеробіка Кафедра фізичного виховання та спорту 9/1/2019
E7298 Спортивні ігри та методика викладання Кафедра фізичного виховання та спорту 9/1/2019
E7299 Спортивні танці Кафедра фізичного виховання та спорту 9/1/2019
E72910 Сучасна система спортивного тренування Кафедра фізичного виховання та спорту 9/1/2019
E72911 Теорія та методика спорту вищих досягнень Кафедра фізичного виховання та спорту 9/1/2019
E72912 Туризм та спортивне орієнтування Кафедра фізичного виховання та спорту 9/1/2019
E72913 Фізичне виховання Кафедра фізичного виховання та спорту 9/1/2019
O7312 Актуальні проблеми сучасної світової філософії Кафедра філософії та культурології 9/1/2019
O7311 Філософія Кафедра філософії та культурології 9/1/2019
O9314 Філософія науки Кафедра філософії та культурології 9/1/2020
O8313 Філософські проблеми наукового пізнання Кафедра філософії та культурології 9/1/2019
O7438 Аналіз банківської діяльності Кафедра фінансів 9/1/2019
O7439 Аналіз інвестиційних проектів Кафедра фінансів 9/1/2019
O74310 Банківська система Кафедра фінансів 9/1/2019
O74311 Бюджетна система Кафедра фінансів 9/1/2019
O74312 Гроші і кредит Кафедра фінансів 9/1/2019
O74313 Інвестування Кафедра фінансів 9/1/2019
O8431 Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки банків Кафедра фінансів 9/1/2019
O74314 Податкова система Кафедра фінансів 9/1/2019
O8432 Ринок фінансових послуг Кафедра фінансів 9/1/2019
O8433 Соціальна відповідальність Кафедра фінансів 9/1/2019
O8434 Страховий менеджмент Кафедра фінансів 9/1/2019
O74315 Страхові послуги Кафедра фінансів 9/1/2019
O74329 Страхування Кафедра фінансів 9/1/2021
O74316 Страхування та соціальні відносини Кафедра фінансів 9/1/2019
O8435 Управління фінансовими ризиками Кафедра фінансів 9/1/2019
O84327 Управління фінансовою санацією підприємства Кафедра фінансів 9/1/2020
O74317 Фінанси Кафедра фінансів 9/1/2019
O74318 Фінанси підприємств Кафедра фінансів 9/1/2019
O74319 Фінанси, гроші та кредит Кафедра фінансів 9/1/2019
O74320 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання Кафедра фінансів 9/1/2019
O74321 Фінансове моделювання Кафедра фінансів 9/1/2019
O8436 Фінансове посередництво Кафедра фінансів 9/1/2019
O74322 Фінансовий аналіз Кафедра фінансів 9/1/2019
O74330 Фінансовий аналіз діяльності підприємств, банків, страхових компаній Кафедра фінансів 9/1/2021
O8437 Фінансовий менеджмент Кафедра фінансів 9/1/2019
O74323 Фінансовий ринок Кафедра фінансів 9/1/2019
O74324 Фінансові ризики Кафедра фінансів 9/1/2019
O74328 Фінтех у банківській справі, страхуванні та управлінні активами Кафедра фінансів 9/1/2021
O74325 Фіскальний менеджмент Кафедра фінансів 9/1/2019
O74326 Центральний банк та грошово-кредитна політика Кафедра фінансів 9/1/2019
O84331 Фінансова безпека банку та міжнародний банкінг Кафедра фінансів 9/1/2022
O84332 Соціальна відповідальність і сталий розвиток Кафедра фінансів 9/1/2022
T85017 Імітаційне моделювання технологічних процесів суднобудування Навчально-науковий центр  морської  інфраструктури 9/1/2022
T85018 Управління проектами критичної інфраструктури Навчально-науковий центр  морської  інфраструктури 9/1/2022
T85019 Системотехніка об'єктів морської інфраструктури Навчально-науковий центр  морської  інфраструктури 9/1/2022
T85020 Математичне моделювання технологічних процесів обє'ктів портової інфраструктури Навчально-науковий центр  морської  інфраструктури 9/1/2022
T85021 Морське просторове планування Навчально-науковий центр  морської  інфраструктури 9/1/2022
T85022 Наукові основи управління проектами та програмами модернізації і реконструкції енергетичних об'єктів Навчально-науковий центр  морської  інфраструктури 9/1/2021
T931 Чисельні методи гідродинаміки кораблів та об’єктів океанотехніки Навчально-науковий центр гідромеханіки 9/1/2019
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