
12.02.2018 Група

День Лента

Спеціальні крани

проф.Ракша С.В.

Спеціальні крани

ст.в.Ліснєвський М.А. проф.Петренко В.Д. доц.Бобирь Д.В. доц.Краснов Р.В. проф.Сиченко В.Г. проф.Сиченко В.Г. доц.Горячкін В.М. доц.Мурадян Л.А. доц.Бобирь Д.В. доц.Красильников В.М. доц.Малашкін В.В.

Бурові та вибухові роботи Інтелект. керув.в ел.мех.системах Мат.модел.систем і процесів Методол. інж. діял-ті Методол. інж. діял-ті Прог.обр. дет. на верст.з ЧПУ

проф.Муха А.М. доц.Міщенко Т.М. доц.Грищенко М.А.

Інтелект. керув.в ел.мех.системах Мат.модел.систем і процесів Автоматизація  локомотивів Прог.обр. дет. на верст.з ЧПУ

доц.Гненний М.В. доц.Гненний М.В. доц.Вислогузов В.Т. доц.Гненний М.В.

Упр.персоналом,серв.і бізнес на трансп. Методи дослідж.нелін.ел.-мех.сист. Упр.персоналом,серв.і бізнес на трансп. Упр.персоналом,серв.і бізнес на трансп.

доц.Кедря М.М.

Методи дослідж.нелін.ел.-мех.сист. Теорія маневрової роботи на станціях

доц.Соломка В.І. доц.Босий Д.О. ст.в.Титаренко І.В.

Вимір сист витр тепл та сертиф тепл обл

Методи наукових досліджень

Методи дослідж.нелін.ел.-мех.сист.

проф.Гетьман Г.К. доц.Кедря М.М. доц.Красильников В.М.

Упр.,орг-я,план.мостобуд.вир. Інф.технології в локом.госп. Іноваційні технол у вант та комерц роботі ЗТ

ас.Кислий Д.М.

Аварійні ситуації під час буд та рек інжнерних спор Системи діагност. локом-в Методи наукових досліджень

ст.в.Ліснєвський М.А. доц.Білухін Д.С. доц.Пуларія А.Л. доц.Сердюк В.Н. доц.Боднар Є.Б. ст.в.Безовська Л.П.

Упр.,орг-я,план.мостобуд.вир. Утрим.і реконстр.тунел.і метропол. ІС в ел.техніці та електромеханіці Основи інтероперабельності РС Автоматизація  локомотивів Методол. інж. діял-ті Орг-я та план. виробництва Експл робота заліз в умовах демонопол галузі

ст.в.Ліснєвський М.А. проф.Михаліченко П.Є. доц.Пуларія А.Л. доц.Сердюк В.Н.

Утрим. і реконстр. мостів Спец. засоби спорудж.тунел. ІС в ел.техніці та електромеханіці Інф.технології в локом.госп. Прог.обр. дет. на верст.з ЧПУ

доц.Соломка В.І. доц.Білухін Д.С. ас.Кислий Д.М.

Методол. інж. діял-ті Рухомий склад ВШМ

доц.Сердюк В.Н.

доц.Соломка В.І. проф.Петренко В.Д. доц.Бондар О.І.

доц.Арпуль С.В. доц.Арпуль С.В. доц.Арпуль С.В. доц.Арпуль С.В.

Сучасні методи буд мех в розрах мост та тунел конст Сучасні методи буд мех в розрах мост та тунел конст Проблеми утрим.ЕРС залізн.України Системи діагност. локом-в Системи діагност. локом-в САПР в ЛГосп Експл робота заліз в умовах демонопол галузі

доц.Костриця С.А. доц.Костриця С.А. доц.Боднар Є.Б. доц.Боднар Є.Б. доц.Очкасов О.Б. доц.Журавель В.В.

Нові тех та кон при спор  та рем мостів та тунелів Нові тех та кон при спор  та рем мостів та тунелів Проблеми утрим.ЕРС залізн.України Теор. основи теплотехніки Системи діагност. локом-в Системи діагност. локом-в Системи діагност. локом-в Нові матеріали в техніці

доц.Михайленко Ю.В. ст.в.Данилов О.А. доц.Гончаров К.В. проф.Мямлін В.В.

САПР в ЛГосп САПР в ЛГосп

доц.Очкасов О.Б. доц.Очкасов О.Б.

доц.Тютькін О.Л. доц.Тютькін О.Л. доц.Арпуль С.В. доц.Арпуль С.В. доц.Арпуль С.В. доц.Арпуль С.В. доц.Перцевий В.О. доц.Пройдак С.В. доц.Арпуль С.В.

Сучасні методи 

буд мех в розрах 

мост та тунел 

конст

Нові тех та кон 

при спор  та рем 

мостів та тунелів

Бурові та 

вибухові 

роботи

Утрим.і 

реконстр.туне

л.і метропол.

Спец. засоби 

спорудж.тунел

.

Сучасні 

методи буд 

мех в розрах 

мост та тунел 

151м

МТ1721

Упр.,орг-

я,план.мостобуд

.вир.

Утрим. і 

реконстр. мостів

Утрим. і 

реконстр. мостів

Аварійні ситуації 

під час буд та 

рек інжнерних 

спор

Нові тех та кон 

при спор  та 

рем мостів та 

тунелів

152м

МТ1722

Ділове (наук) 

спілкування 

інозем мовою

255м

ЕС1721

Електропостачан

ня  залізниць

Моніторінг та 

керув.якістю 

ел.енерг.

Моніторінг та 

керув.якістю 

ел.енерг.

Ділове (наук) 

спілкування 

інозем мовою

Цифр.сист.вімір.

та передачі 

даних

Основи 

високошвидк. ЗТ

254м

ЕП1721

252м

ЕТ1722

Ділове (наук) 

спілкування 

інозем мовою

Сертиф.,експл. 

та обслуг. РС 

ВШМ

Упр.персонало

м,серв.і бізнес 

на трансп.

Основи 

високошвидк. 

ЗТ

Випроб.,експл.і 

рем-т 

ел.тех.пристр.

Випроб.,експл.і 

рем-т 

ел.тех.пристр.

Ел.системи 

енергоємних підпр-

в

251м

ЕТ1721

Тягово-

економічні 

задачі

Упр-ня підпр-

вом та логістика

Моторвагонний 

рухомий склад

Ділове (наук) 

спілкування 

інозем мовою

Основи 

високошвидк. 

ЗТ

256м

ЕС1722

Електропостачанн

я  залізниць

Упр.персоналом,се

рв.і бізнес на 

трансп.

Телекомунікаційні 

і радіотехнічні 

системи ВШМ

Основи 

високошвидк. ЗТ

259м

ТЕ1721

Високотемп.проце

си та установки

Високотемп.проце

си та установки

Вимір сист витр 

тепл та сертиф 

тепл обл

Ділове (наук) 

спілкування 

інозем мовою

Теор. основи 

теплотехніки

356м

ЛГ1723

Автоматизація  

локомотивів

Основи 

високошвидк. ЗТ

355м

ЛГ1722

351м

ВГ1721

Норм.основи 

розр.проект.докум

.

Автом.проц.експл.

та рем.ваг-в

Автом.проц.експл.

та рем.ваг-в

Ділове (наук) 

спілкування 

інозем мовою

Основи 

інтероперабельно

сті РС

Основи 

високошвидк. ЗТ

Передові 

технології 

ремонту вагонів

354м

ЛГ1721

Ділове (наук) 

спілкування 

інозем мовою

Автоматизація  

локомотивів

Методол. інж. діял-

ті

Основи 

високошвидк. ЗТ

Ділове (наук) 

спілкування 

інозем мовою

Сертиф.,експл. та 

обслуг. РС ВШМ

Упр.персоналом,с

ерв.і бізнес на 

трансп.

Основи 

високошвидк. ЗТ

Нові матеріали в 

техніці

357м

ПМ1721

Ділове (наук) 

спілкування 

інозем мовою

Орг-я та план. 

виробництва

451м

УЗ1721

Методи наукових 

досліджень

Ділове (наук) 

спілкування 

інозем мовою

Основи 

високошвидк. ЗТ
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Упр-ня підпр-вом та логістика

доц.Білухін Д.С.

Упр-ня підпр-вом та логістика

доц.Арбузов М.А.

Рухомий склад ВШМ Рухомий склад ВШМ Обчисл.гідромех.та теплообмін Рухомий склад ВШМ

Тягово-економічні задачі Теплообмін у багатофазних середовищах Рухомий склад ВШМ Рухомий склад ВШМ Рухомий склад ВШМ

Соціально-економ.аспекти високошв.ЗТ Соціально-економ.аспекти високошв.ЗТ Соціально-економ.аспекти високошв.ЗТ Іноваційні технол у вант та комерц роботі ЗТ

доц.Гненний М.В. доц.Гненний М.В. доц.Гненний М.В. доц.Журавель І.Л.

Проблеми утрим.ЕРС залізн.України Соціально-економ.аспекти високошв.ЗТ Соціально-економ.аспекти високошв.ЗТ Соціально-економ.аспекти високошв.ЗТ

доц.Михайленко Ю.В. доц.Бондар О.І. доц.Перцевий В.О. доц.Рейдемейстер О.Г. доц.Горячев Ю.К.

Методологія інж.діяльності Електропостачання  залізниць Електропостачання  залізниць Динаміка машин. агрегату

Ел.системи енергоємних підпр-в Цифр.сист.вімір.та передачі даних Залізнична колія, штучні споруди та земляне полотно ВШМ Методолог та орг наукових досліджень

доц.Арпуль С.В. доц.Арпуль С.В. доц.Жевжик О.В. доц.Арпуль С.В. доц.Арпуль С.В. доц.Арпуль С.В. доц.Арпуль С.В. доц.Арпуль С.В.

САПР в ЛГосп САПР в ЛГосп САПР в ЛГосп Теорія маневрової роботи на станціях

проф.Козаченко Д.М.

доц.Щека І.М.

Упр.проектами створ.високошв.магістралей Упр.проектами створ.високошв.магістралей Упр.проектами створ.високошв.магістралей

доц.Гордєєва І.О. доц.Гордєєва І.О. доц.Гордєєва І.О.

Упр.проектами створ.високошв.магістралей Упр.проектами створ.високошв.магістралей Упр.проектами створ.високошв.магістралей

Фізичне 
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спілкування 

інозем мовою
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виховання

Ділове (наук) 

спілкування інозем 

мовою

Методологія 

інж.діяльності

Рухомий склад 

ВШМ

Фізичне виховання

Рухомий склад 

ВШМ

Залізнична колія, 

штучні споруди та 

земляне полотно 

ВШМ

Ділове (наук) 

спілкування 

інозем мовою

Фізичне 

виховання

Теплообмін у 

багатофазних 

середовищах

Обчисл.гідромех.т

а теплообмін

Фізичне 

виховання

Рухомий склад 

ВШМ

Інф.технології в 

локом.госп.

Рухомий склад 

ВШМ

Методолог та орг 

наукових 

досліджень

Фізичне 

виховання

Рухомий склад 

ВШМ

Фізичне 

виховання

Фізичне 

виховання

Вагонний парк

Фізичне 

виховання

Динаміка машин. 

агрегату

Інф.технології в 

локом.госп.

Фізичне 

виховання

Рухомий склад 

ВШМ
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12.02.2018 Група

День Лента

Автом.розрах.кошторисів

доц.Нікіфорова Н.А.

Автом.розрах.кошторисів

доц.Малашкін В.В. доц.Малашкін В.В. доц.Бобирь Д.В. доц.Сначов М.П. доц.Жижко К.В.

Автом.розрах.кошторисів Модел.та прогноз.якості навкол.середов.

проф.Біляєв М.М.

Модел.та прогноз.якості навкол.середов. Експл. природозах. систем

доц.Гненний М.В. доц.Матусевич О.О. доц.Жижко К.В.

Упр.персоналом,серв.і бізнес на трансп. Міжнародний менеджмент

Основи підприємницької діяльності Інвестиційний менеджмент

доц.Гунько О.Ю. доц.Яришкіна Л.О.

Основи підприємницької діяльності

доц.Жижко К.В.

Управління часом проекту

Експл робота заліз в умовах демонопол галузі Теор.та практ.полож. БР поїзд. Управління  проектами

доц.Губар О.В. проф.Міщенко М.І.

Іноваційні технол у вант та комерц роботі ЗТ Упр-я конкурентноспроможністью на ЗТ 

ас.Байдак С.Ю. проф.Долина Л.Ф. проф.Бобиль В.В.

Рухомий склад ВШМ Облік зовн.-економ. діяльн-ті Управління  проектами

доц.Топоркова О.А. проф.Міщенко М.І.

Експл робота заліз в умовах демонопол галузі Облік зовн.-економ. діяльн-ті Управління  проектами

доц.Губар О.В. ас.Байдак С.Ю. проф.Нетеса М.І. проф.Біляєв М.М. доц.Тарасова Л.Д.

Будівництво  залізниць Сучас.метод.очищ. прир.вод

Іноваційні технол у вант та комерц роботі ЗТ Теор.та практ.полож. БР поїзд.

доц.Тарасова Л.Д. проф.Радкевич А.В. доц.Топоркова О.А. проф.Гненний О.М.

Орг.і метод.аудиту

проф.Пшінько О.М.

доц.Арпуль С.В. доц.Арпуль С.В.

Експл робота заліз в умовах демонопол галузі Експл робота заліз в умовах демонопол галузі Мат. методи та моделі в спец задачах Мат. методи та моделі в спец задачах Управління проектами в будівництве

доц.Журавель В.В. доц.Журавель В.В. доц.Курган Д.М. доц.Курган Д.М. доц.Косячевська С.М.

Мат. методи та моделі в спец задачах Мат. методи та моделі в спец задачах Управління проектами в будівництве

Притрасові автомобільні дороги Притрасові автомобільні дороги

ст.в.Чернишов В.С. ст.в.Чернишов В.С.

Притрасові автомобільні дороги Притрасові автомобільні дороги

доц.Арпуль С.В. доц.Арпуль С.В. доц.Арпуль С.В. доц.Машихіна П.Б. доц.Яришкіна Л.О.
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452м

УЗ1722

Методи наукових 

досліджень

Методи наукових 

досліджень

Ділове (наук) 

спілкування інозем 

мовою

Основи 

високошвидк. ЗТ

453м

УЗ1723

Методи наукових 

досліджень

Методи наукових 

досліджень

Ділове (наук) 

спілкування інозем 

мовою

Основи 

високошвидк. ЗТ
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552м

КГ1722

Ресурсозб та 

новітні техн у 

проек та буд дор

Будівництво  

залізниць

Основи 

високошвидк. ЗТ

Ділове (наук) 

спілкування інозем 

мовою

Основи 

високошвидк. ЗТ
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551м

КГ1721

Теор.та 

практ.полож. БР 

поїзд.

Основи 

високошвидк. ЗТ

454м

УЗ1724

Сертиф.,експл. та 

обслуг. РС ВШМ

Упр.персоналом,се

рв.і бізнес на 

трансп.

654м

ВВ1721

Ділове (наук) 

спілкування інозем 

мовою

Екол.експерт.водн.

об'єктів

Охорона ПС від 

забрудн.пром.підп

р.

Сучас.метод.очищ. 

прир.вод

Охорона ПС від 

забрудн.пром.підп

р.

Фізичне виховання

Оцінка впливу на 

навкол.серед.

Сталий розвиток 

галузі

553м

КГ1723

651м

ПБ1721

Ділове (наук) 

спілкування інозем 

мовою

Технологія 

спеціальних робіт

Технологія 

спеціальних робіт

Фізичне виховання

Технологія 

спеціальних робіт

751м

БО1721

Страт.упр.облік та 

контроль

Іноваційний 

розвиток підпр-ва

Страт.упр.облік та 

контроль

Облік і фін.звітн.за 

міжнар.стандарт.

Орг.і метод.аудиту

750м

УП1721

Управління часом 

проекту

Управління 

змістом та 

інтеграцією

Управління 

змістом та 

інтеграцією

655м

ЕО1721

Ділове (наук) 

спілкування інозем 

мовою

Експл. природозах. 

систем

Експл. природозах. 

систем

Хімія 

навкол.середов.

Методол.та орг-я 

наук.дослідж.

Облік і фін.звітн.за 

міжнар.стандарт.

753м

МО1721

Ділове (наук) 

спілкування інозем 

мовою

Міжнародний 

менеджмент

Публічне 

адміністрування

Інвестиційний 

менеджмент



Оцінка впливу на навкол.серед.

доц.Арбузов М.А.

доц.Жижко К.В.

Публічне адміністрування

доц.Косячевська С.М.

Іноваційні технол у вант та комерц роботі ЗТ Іноваційні технол у вант та комерц роботі ЗТ Соціально-економ.аспекти високошв.ЗТ Еколог.у буд.матеріалозн.та буд. Охорона ПС від забрудн.пром.підпр. Методологія та орг наукових досліджень

доц.Журавель І.Л. доц.Журавель І.Л. доц.Гненний М.В. доц.Громова О.В. проф.Міщенко М.І.

Теорія маневрової роботи на станціях Соціально-економ.аспекти високошв.ЗТ Еколог.у буд.матеріалозн.та буд. Організація бухгалтерського обліку Методологія та орг наукових досліджень

доц.Губар О.В.

Сучасні технології ремонту ЗК Ресурсозб та новітні техн у проек та буд дор Сталий розвиток галузі

доц.Машихіна П.Б.

Проектув. зал. колії Проектув. зал. колії Залізнична колія, штучні споруди та земляне полотно ВШМ

доц.Арпуль С.В. доц.Арпуль С.В. доц.Арпуль С.В. доц.П'ятигорець Г.С. доц.Чаркіна Т.Ю.

Теорія маневрової роботи на станціях Теорія маневрової роботи на станціях

проф.Козаченко Д.М. проф.Козаченко Д.М.

Рухомий склад ВШМ Теорія маневрової роботи на станціях Рухомий склад ВШМ

доц.Курган Д.М. доц.Курган Д.М.

Упр.проектами створ.високошв.магістралей

доц.Гордєєва І.О.

Упр.проектами створ.високошв.магістралей

доц.Задоя В.О.
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Рухомий склад 

ВШМ

Фізичне виховання

Рухомий склад 

ВШМ

Фізичне виховання

Проектув. зал. колії

Фізичне виховання

Ін.мова 

наук.спілкув-я

Проектув. зал. колії

Фізичне виховання

Рухомий склад 

ВШМ

Фізичне виховання

Ін.мова 

наук.спілкув-я

Сучасні технології 

ремонту ЗК

Основи 

державного 

управління

Технологія 

спеціальних робіт

Фізичне виховання

Залізнична колія, 

штучні споруди та 

земляне полотно 

ВШМ

Управління 

проектною 

командою

Управління 

проектною 

командою

Фізичне виховання

Управління 

ризиками та 

інформ зв'язками 

проекту

Управління 

ризиками та 

інформ зв'язками 

проекту

Ділове (наук) 

спілкування інозем 

мовою

Ділове (наук) 

спілкування інозем 

мовою

Організація 

бухгалтерського 

обліку

Фізичне виховання Фізичне виховання

Упр-я 

конкурентноспром

ожністью на ЗТ 



12.02.2018 Група

День Лента

Сучасні проблеми керування

проф.Білозьоров В.Є.

Сучасні проблеми керування

Правові аспекти інформ безпеки Діагностув-я систем автоматики

ст.в.Пойманов М.М. доц.Буряк С.Ю.

Банківський менеджмент Правові аспекти інформ безпеки

Правові аспекти інформ безпеки

Екон. галузі та орг-я виробн-ва

проф.Скалозуб В.В. проф.Скалозуб В.В. доц.Задоя В.О. доц.Гненний М.В.

Екон. галузі та орг-я виробн-ва Упр.персоналом,серв.і бізнес на трансп.

доц.Задоя В.О.

Екон. галузі та орг-я виробн-ва

доц.Добрик Л.О.

Правове забезп.безп.суб'єктів госп.діяльн.в Україні

Системи антивірусного захисту

доц.Нечай В.Я.

доц.Железняк В.В. проф.Шинкаренко В.І. проф.Гаврилюк В.І.

доц.Якимова А.М. доц.Косолапов А.А. доц.Косолапов А.А. доц.Романцев І.О.

Системи штучного інтелекту Системи штучного інтелекту

проф.Шевяков О.В.

Авт.і телемеханіка ВШМ Авт.і телемеханіка ВШМ

доц.Єгоров О.Й. доц.Єгоров О.Й.

Стандартизація прогр.систем

ст.в.Щека В.І. ст.в.Щека В.І.

Іноваційний розвиток підприємства

проф.Півоваров М.Г.

Іноваційний розвиток підприємства

доц.Івченко Ю.М. доц.Івченко Ю.М. доц.Арпуль С.В. доц.Арпуль С.В.
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Правове 

забезп.безп.суб'єкт

ів госп.діяльн.в 

Україні

Корп.конфлікти та 

надійн.персоналу

Корп.конфлікти та 

надійн.персоналу

Страховий 

менеджмент

Фінансові послуги 

та аудит

III

952м

ПЗ1722

Інфрструкт.,теле

м-ка та ІТ ІТС ЗТ

Ділове (наук) 

спілкування 

інозем мовою

Інфрструкт.,теле

м-ка та ІТ ІТС ЗТ

Геоінф.сист.і 

техн.позіц.ІТС 

зал.тр.

Геоінф.сист.і 

техн.позіц.ІТС 

зал.тр.

Стандартизація 

прогр.систем

756м

ФК1721

Ділове (наук) 

спілкування інозем 

мовою

951м

ПЗ1721

Ділове (наук) 

спілкування 

інозем мовою

Маш.метод.розпіз

нав.образ.та 

ідентиф.

Маш.метод.розпіз

нав.образ.та 

ідентиф.

Стандартизація 

прогр.систем

757м

УФ1721

Ділове (наук) 

спілкування інозем 

мовою

956м

КБ1721

Системи 

антивірусного 

захисту

Системи 

штучного 

інтелекту

957м

АТ17

21

Спец.ви

мірюван

ня в 

сист.ЗА

Ел.магніт

на 

сумісн.с

ист.ЗА

Ел.магніт

на 

сумісн.с

ист.ЗА

Спец.ви

мірюван

ня в 

сист.ЗА

Авт.і 

телемеха

ніка 

ВШМ

954м

КС1721

Інфрструкт.,телем-

ка та ІТ ІТС ЗТ

Інфрструкт.,телем-

ка та ІТ ІТС ЗТ

Системи 

штучного 

інтелекту

Геоінф.сист.і 

техн.позіц.ІТС 

зал.тр.

Геоінф.сист.і 

техн.позіц.ІТС 

зал.тр.

958м

АТ17

22

Упр.перс

оналом,с

ерв.і 

бізнес на 

Ділове 

(наук) 

спілкува

ння 

Авт.і 

телемеха

ніка 

ВШМ

Основи 

високош

видк. ЗТ

Основи 

високош

видк. ЗТ



Наук.та метод забезп.діяльн.фахів. Стандартизація прогр.систем

проф.Півоваров М.Г.

Наук.та метод забезп.діяльн.фахів. Управління проектами

доц.Арбузов М.А.

Комп.забезп.фін.-ек.безпеки

доц.Якимова А.М.

Комп.забезп.фін.-ек.безпеки

Фінансовий  менеджмент

доц.Якимова А.М.

Фінансовий  менеджмент

доц.Гончаров К.В. доц.Гончаров К.В.

Теорія проект.комп.мереж Соціально-економ.аспекти високошв.ЗТ

доц.Гненний М.В.

Теорія проект.комп.мереж Соціально-економ.аспекти високошв.ЗТ

доц.Ляшко Д.Ю.

Інтернет-технології Діагностув-я систем автоматики

доц.Андрющенко В.О. доц.Буряк С.Ю.

Маш.метод.розпізнав.образ.та ідентиф. Діагностув-я систем автоматики Залізнична колія, штучні споруди та земляне полотно ВШМ

доц.Коренюк Л.В. доц.Пахомова В.М. доц.Пахомова В.М.

Упр.проектами створ.високошв.магістралей

доц.Гордєєва І.О.

Управління фінансовою санацією Упр.проектами створ.високошв.магістралей

проф.Головкова Л.С.

Корпоративне управління
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Фізичне виховання

Фінансові послуги 

та аудитIV
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IV

V
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Фізичне 

виховання

Страховий 

менеджмент

Банківський 

менеджмент

Управління 

фінансовою 

санацією

Фізичне виховання

Корпоративне 

управління

Інтернет-

технології

Фізичне 

виховання

Ділове (наук) 

спілкування 

інозем мовою

Теорія 

проект.комп.м

ереж

Фізичне 

виховання

Ділове (наук) 

спілкування 

інозем мовою

Теорія 

проект.комп.мере

ж

Фізичне 

виховання

Залізнич

на колія, 

штучні 

споруди 

Телеком

унікаційн

і і 

радіотех

Фізичне 

вихован

ня

Телеком

унікаційн

і і 

радіотех

Ділове 

(наук) 

спілкува

ння 

Фізичне 

вихован

ня


