16.09.2017
ФІТ
Розклад занять на осінній семестр 2017-2018 н.р.
Напр.(спец.) КН
Група КН-21
=========================================================
|Тиждень| ПН
| ВТ
| СР
| ЧТ
| ПТ
| СБ
|
=========================================================
| 04.09 |..Lлл..|...LL..|...LLПП|...лLл.|...LL..|.......|
| 11.09 |..LллL.|...ллл.|...LLП.|....LL.|..LLП..|.......|
| 18.09 |..LллL.|...Lлл.|...LLП.|....LL.|..LL...|.......|
| 25.09 |..LллL.|...Lлл.|...LLП.|....LL.|..LLП..|.......|
| 02.10 |..LллL.|...Lлл.|...LLП.|....LL.|..LL...|.......|
| 09.10 |..LллL.|...Lлл.|...LLП.|....LL.|..LLП..|.......|
| 16.10 |..Lллл.|...Lлл.|...LLП.|....LL.|..LLП..|.......|
| 23.10 |..Lллл.|...Lлл.|...LLП.|....LL.|..LLП..|.......|
| 30.10 |..Lллл.|...Lлл.|...LLП.|....LL.|..LLП..|.......|
| 06.11 |..Lллл.|...Lлл.|...LLП.|....LL.|..LLП..|.......|
| 13.11 |..Lллл.|...Lлл.|...LLП.|....LL.|..LLП..|.......|
| 20.11 |..Lллл.|...Lлл.|...LLП.|....LL.|..лLП..|.......|
| 27.11 |...ллл.|...Lлл.|...LLП.|...ПLL.|..ллП..|.......|
| 04.12 |.....л.|...Lлл.|...LLП.|...ПLL.|...лл..|.......|
| 11.12 |.......|.......|.......|.......|.......|.......|
| 18.12 |.......|.......|.......|.......|.......|.......|
| 25.12 |.......|.......|.......|.......|.......|.......|
--------------------------------------------------------Понеділок
3 пара - 12:10
* Чисельні методи (L) [проф. Кудін]
|ауд.209 (04.09)
* Комп'ютерні мережі (L) [доц. Труш]
|ауд.209 (11.09-20.11)
4 пара - 13:40
* Чисельні методи (л) [проф. Кудін][Вакансія1]
|ауд.316 (04.09)
* Комп'ютерні мережі (л) [доц. Труш][ас. Герасименко]
|ауд.316 (11.09-13.11)|ауд.311 (20.11)|ауд.306 (27.11)
5 пара - 15:10
* Чисельні методи (л) [проф. Кудін][Вакансія1]
|ауд.316 (04.09)
* ООП (л) [доц. Красовська][ас. Василевська]
|ауд.306 (11.09-06.11)
* Комп'ютерні мережі (л) [доц. Труш][ас. Герасименко]
|ауд.316 (13.11)|ауд.306 (20.11-27.11)
6 пара
* ООП (L) [доц. Красовська]
|ауд.318 (11.09-09.10)
* ООП (л) [доц. Красовська][ас. Василевська]
|ауд.306 (16.10-04.12)
--------------------------------------------------------Вівторок
4 пара - 13:40
* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко]
|ауд.318 (05.09)
* Теорія алгоритмів (л) [доц. Доманецька][ас. Василевська]
|ауд.306 (12.09)
* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко]
|ауд.318 (19.09)
* Науковий образ світу (L) [ас. Вишивана]
|ауд.318 (26.09)
* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко]
|ауд.318 (03.10-14.11)
* Науковий образ світу (L) [ас. Вишивана]
|ауд.318 (21.11)
* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко]
|ауд.318 (28.11)
* Науковий образ світу (L) [ас. Вишивана]
|ауд.318 (05.12)

5 пара - 15:10
* Комп'ютерні мережі (L) [доц. Труш]
|ауд.211 (05.09)
* Теорія алгоритмів (л) [доц. Доманецька][ас. Василевська]
|ауд.306 (12.09-05.12)
6 пара
* Чисельні методи (л) [проф. Кудін][Вакансія1]
|ауд.405 (12.09-03.10)|ауд.311 (10.10)|ауд.405 (17.10)|ауд.311 (24.10)|
|ауд.405 (31.10-07.11)|ауд.311 (14.11)
* Теорія алгоритмів (л) [доц. Доманецька][ас. Василевська]
|ауд.306 (21.11-05.12)
--------------------------------------------------------Середа
4 пара - 13:40
* ООП (L) [доц. Красовська]
|ауд.318 (06.09-27.09)
* Теорія ймов., ЙП та МС (L) [Снитюк]
|ауд.318 (04.10)
* ООП (L) [доц. Красовська]
|ауд.318 (11.10)
* Теорія ймов., ЙП та МС (L) [Снитюк]
|ауд.318 (18.10)
* ООП (L) [доц. Красовська]
|ауд.318 (25.10-06.12)
5 пара - 15:10
* Теорія ймов., ЙП та МС (L) [Снитюк]
|ауд.318 (06.09-06.12)
6 пара
* Теорія ймов., ЙП та МС (П) [Снитюк]
|ауд.203 (06.09-06.12)
7 пара
* Теорія ймов., ЙП та МС (П) [Снитюк]
|ауд.203 (06.09)
--------------------------------------------------------Четвер
4 пара - 13:40
* Комп'ютерні мережі (л) [доц. Труш][ас. Герасименко]
|ауд.305 (07.09)
* Теорія ймов., ЙП та МС (П) [Снитюк]
|ауд.203 (30.11-07.12)
5 пара - 15:10
* Теорія ймов., ЙП та МС (L) [Снитюк]
|ауд.318 (07.09)
* Науковий образ світу (L) [ас. Вишивана]
|ауд.318 (14.09-07.12)
6 пара
* Комп'ютерні мережі (л) [доц. Труш][ас. Герасименко]
|ауд.305 (07.09)
* Осн. екології (L) [доц. Мякушко]
|ауд.318 (14.09-23.11)
* Науковий образ світу (L) [ас. Вишивана]
|ауд.318 (30.11)
* Осн. екології (L) [доц. Мякушко]
|ауд.318 (07.12)
--------------------------------------------------------П"ятниця
3 пара - 12:10
* Чисельні методи (L) [проф. Кудін]
|ауд.209 (15.09-17.11)
* Чисельні методи (л) [проф. Кудін][Вакансія1]
|ауд.306 (24.11)|ауд.405 (01.12)
4 пара - 13:40
* Теорія алгоритмів (L) [доц. Доманецька]
|ауд.318 (08.09-17.11)
* Чисельні методи (L) [проф. Кудін]
|ауд.209 (24.11)
* Чисельні методи (л) [проф. Кудін][Вакансія1]
|ауд.306 (01.12-08.12)

5 пара - 15:10
* Теорія алгоритмів (L) [доц. Доманецька]
|ауд.318 (08.09)
* Укр. та зарубіжна культура (П) [ас. Русін]
|ауд.405 (15.09)
* Укр. та зарубіжна культура (П) [ас. Русін]
|ауд.405 (29.09)
* Укр. та зарубіжна культура (П) [ас. Русін]
|ауд.405 (13.10-01.12)
* Чисельні методи (л) [проф. Кудін][Вакансія1]
|ауд.306 (08.12)
--------------------------------------------------------Декан факультету

____________

Нач. навч. відділу

____________

