24.09.2017
ФІТ
Розклад занять на осінній семестр 2017-2018 н.р.
Напр.(спец.) КН
Група КН-41
=========================================================
|Тиждень| ПН
| ВТ
| СР
| ЧТ
| ПТ
| СБ
|
=========================================================
| 04.09 |L......|ПLL....|.......|..LL...|ЛлL....|.......|
| 11.09 |ллл....|ППLL...|.......|ПлLL...|ЛлL....|.......|
| 18.09 |LлL....|ПLLл...|.......|ПлLL...|ЛлL....|.......|
| 25.09 |ллL....|ПLLл...|.......|ПLLП...|ЛЛлл...|.......|
| 02.10 |LлL....|ПLLл...|.......|ПлLL...|ЛлL....|.......|
| 09.10 |ллL....|ППLL...|.......|ПLLП...|ЛЛлл...|.......|
| 16.10 |LлL....|ПLLл...|.......|ПлLL...|ЛлL....|.......|
| 23.10 |Lлл....|ППLL...|.......|ПLLП...|ЛЛл....|.......|
| 30.10 |LлL....|ПLLл...|.......|ПлLL...|ЛлL....|.......|
| 06.11 |ллл....|ППLL...|.......|ПLLП...|ЛЛл....|.......|
| 13.11 |LлL....|ПLLл...|.......|ПлLL...|ЛлL....|.......|
| 20.11 |ллл....|ППLл...|.......|ПLПП...|ЛлL....|.......|
| 27.11 |Lлл....|ПLл....|.......|ПлПL...|Ллл....|.......|
| 04.12 |ллл....|ПП.....|.......|.лП....|.......|.......|
| 11.12 |.......|.......|.......|.......|.......|.......|
| 18.12 |.......|.......|.......|.......|.......|.......|
| 25.12 |.......|.......|.......|.......|LL.....|.......|
--------------------------------------------------------Понеділок
1 пара - 9:00
* Проектування ІС (L) [Федусенко]
|ауд.215 (04.09)
* Проектування ІС (л) [Федусенко]
|ауд.306 (11.09)
* Проектування ІС (L) [Федусенко]
|ауд.215 (18.09)
* Проектування ІС (л) [Федусенко]
|ауд.306 (25.09)
* Проектування ІС (L) [Федусенко]
|ауд.215 (02.10)
* Проектування ІС (л) [Федусенко]
|ауд.306 (09.10)
* Проектування ІС (L) [Федусенко]
|ауд.215 (16.10-30.10)
* Проектування ІС (л) [Федусенко]
|ауд.306 (06.11)
* Проектування ІС (L) [Федусенко]
|ауд.215 (13.11)
* Проектування ІС (л) [Федусенко]
|ауд.306 (20.11)
* Проектування ІС (L) [Федусенко]
|ауд.215 (27.11)
* Проектування ІС (л) [Федусенко]
|ауд.306 (04.12)
2 пара - 10:30
* Проектування ІС (л) [Федусенко]
|ауд.306 (11.09-20.11)
* Управління ІТ проектами (л) [доц. Тімінський]
|ауд.306 (27.11-04.12)
3 пара - 12:10
* Управління ІТ проектами (л) [доц. Тімінський]
|ауд.306 (11.09)
* Управління ІТ проектами (L) [доц. Тімінський]
|ауд.215 (18.09-16.10)
* Управління ІТ проектами (л) [доц. Тімінський]
|ауд.306 (23.10)
* Управління ІТ проектами (L) [доц. Тімінський]
|ауд.215 (30.10)
* Управління ІТ проектами (л) [доц. Тімінський]
|ауд.306 (06.11)

* Управління ІТ проектами (L) [доц. Тімінський]
|ауд.215 (13.11)
* Управління ІТ проектами (л) [доц. Тімінський]
|ауд.306 (20.11-04.12)
--------------------------------------------------------Вівторок
1 пара - 9:00
* Практикум із ств. ІС (П) [проф. Самохвалов]
|ауд.215 (05.09-19.09)
* Політологія (П) [доц. Федірко]
|ауд.313 (26.09-03.10)
* Практикум із ств. ІС (П) [проф. Самохвалов]
|ауд.215 (10.10-05.12)
2 пара - 10:30
* Політологія (L) [доц. Федірко]
|ауд.203 (05.09)
* Політологія (П) [доц. Федірко]
|ауд.313 (12.09)
* Політологія (L) [доц. Федірко]
|ауд.203 (19.09)|ауд.318 (26.09)|ауд.203 (03.10)
* Політологія (П) [доц. Федірко]
|ауд.313 (10.10)
* Політологія (L) [доц. Федірко]
|ауд.318 (17.10)
* Політологія (П) [доц. Федірко]
|ауд.313 (24.10)
* Політологія (L) [доц. Федірко]
|ауд.203 (31.10)
* Політологія (П) [доц. Федірко]
|ауд.313 (07.11)
* Політологія (L) [доц. Федірко]
|ауд.203 (14.11)
* Політологія (П) [доц. Федірко]
|ауд.313 (21.11)
* Політологія (L) [доц. Федірко]
|ауд.203 (28.11)
* Політологія (П) [доц. Федірко]
|ауд.313 (05.12)
3 пара - 12:10
* Інтелект. аналіз даних (L) [проф. Гайна]
|ауд.304 (05.09-21.11)
* Інтелект. аналіз даних (л) [проф. Гайна]
|ауд.306 (28.11)
4 пара - 13:40
* Інтелект. аналіз даних (L) [проф. Гайна]
|ауд.304 (12.09)
* Інтелект. аналіз даних (л) [проф. Гайна]
|ауд.306 (19.09-03.10)
* Інтелект. аналіз даних (L) [проф. Гайна]
|ауд.304 (10.10)
* Інтелект. аналіз даних (л) [проф. Гайна]
|ауд.306 (17.10)
* Інтелект. аналіз даних (L) [проф. Гайна]
|ауд.304 (24.10)
* Інтелект. аналіз даних (л) [проф. Гайна]
|ауд.306 (31.10)
* Інтелект. аналіз даних (L) [проф. Гайна]
|ауд.304 (07.11)
* Інтелект. аналіз даних (л) [проф. Гайна]
|ауд.306 (14.11-21.11)
--------------------------------------------------------Четвер
1 пара - 9:00
* Практикум із ств. ІС (П) [проф. Самохвалов]
|ауд.218 (14.09-09.11)|ауд.405 (16.11)|ауд.218 (23.11)|ауд.405 (30.11)
2 пара - 10:30
* Теорія прийняття рішень (л) [проф. Самохвалов]
|ауд.405 (14.09-21.09)

* Теорія прийняття рішень (L) [проф. Самохвалов]
|ауд.215 (28.09)
* Теорія прийняття рішень (л) [проф. Самохвалов]
|ауд.405 (05.10)
* Теорія прийняття рішень (L) [проф. Самохвалов]
|ауд.215 (12.10)
* Теорія прийняття рішень (л) [проф. Самохвалов]
|ауд.405 (19.10)
* Теорія прийняття рішень (L) [проф. Самохвалов]
|ауд.215 (26.10)
* Теорія прийняття рішень (л) [проф. Самохвалов]
|ауд.405 (02.11)
* Теорія прийняття рішень (L) [проф. Самохвалов]
|ауд.215 (09.11)
* Теорія прийняття рішень (л) [проф. Самохвалов]
|ауд.405 (16.11)
* Теорія прийняття рішень (L) [проф. Самохвалов]
|ауд.215 (23.11)
* Теорія прийняття рішень (л) [проф. Самохвалов]
|ауд.201 (30.11-07.12)
3 пара - 12:10
* Теорія прийняття рішень (L) [проф. Самохвалов]
|ауд.215 (07.09-16.11)
* Економіка та бізнес (П) [проф. Слухай]
|ауд.205 (23.11)|ауд.210 (30.11-07.12)
4 пара - 13:40
* Економіка та бізнес (L) [проф. Слухай]
|ауд.215 (07.09-21.09)
* Економіка та бізнес (П) [проф. Слухай]
|ауд.210 (28.09)
* Економіка та бізнес (L) [проф. Слухай]
|ауд.215 (05.10)
* Економіка та бізнес (П) [проф. Слухай]
|ауд.210 (12.10)
* Економіка та бізнес (L) [проф. Слухай]
|ауд.215 (19.10)
* Економіка та бізнес (П) [проф. Слухай]
|ауд.210 (26.10)
* Економіка та бізнес (L) [проф. Слухай]
|ауд.215 (02.11)
* Економіка та бізнес (П) [проф. Слухай]
|ауд.210 (09.11)
* Економіка та бізнес (L) [проф. Слухай]
|ауд.215 (16.11)
* Економіка та бізнес (П) [проф. Слухай]
|ауд.210 (23.11)
* Економіка та бізнес (L) [проф. Слухай]
|ауд.215 (30.11)
--------------------------------------------------------П"ятниця
1 пара - 9:00
* Експертні техн. ПР (Л) [ас. Андрійчук]
|ауд.215 (08.09-01.12)
* Теорія прийняття рішень (L) [проф. Самохвалов]
|ауд.405 (29.12)
2 пара - 10:30
* Експертні техн. ПР (л) [ас. Андрійчук]
|ауд.306 (08.09-22.09)
* Експертні техн. ПР (Л) [ас. Андрійчук]
|ауд.215 (29.09)
* Експертні техн. ПР (л) [ас. Андрійчук]
|ауд.306 (06.10)
* Експертні техн. ПР (Л) [ас. Андрійчук]
|ауд.215 (13.10)
* Експертні техн. ПР (л) [ас. Андрійчук]
|ауд.306 (20.10)
* Експертні техн. ПР (Л) [ас. Андрійчук]
|ауд.215 (27.10)

* Експертні техн. ПР (л) [ас. Андрійчук]
|ауд.306 (03.11)
* Експертні техн. ПР (Л) [ас. Андрійчук]
|ауд.215 (10.11)
* Експертні техн. ПР (л) [ас. Андрійчук]
|ауд.306 (17.11)
* Техн. розп. сист. та ПО (л) [ас. Гречко]
|ауд.306 (24.11)
* Експертні техн. ПР (л) [ас. Андрійчук]
|ауд.306 (01.12)
* Інтелект. аналіз даних (L) [проф. Гайна][проф. Гайна]
|ауд.405 (29.12)
3 пара - 12:10
* Техн. розп. сист. та ПО (L) [ас. Гречко][ас. Гречко]
|ауд.215 (08.09-22.09)
* Техн. розп. сист. та ПО (л) [ас. Гречко]
|ауд.306 (29.09)
* Техн. розп. сист. та ПО (L) [ас. Гречко][ас. Гречко]
|ауд.215 (06.10)
* Техн. розп. сист. та ПО (л) [ас. Гречко]
|ауд.306 (13.10)
* Техн. розп. сист. та ПО (L) [ас. Гречко][ас. Гречко]
|ауд.215 (20.10)
* Техн. розп. сист. та ПО (л) [ас. Гречко]
|ауд.306 (27.10)
* Техн. розп. сист. та ПО (L) [ас. Гречко][ас. Гречко]
|ауд.215 (03.11)
* Техн. розп. сист. та ПО (л) [ас. Гречко]
|ауд.306 (10.11)
* Техн. розп. сист. та ПО (L) [ас. Гречко][ас. Гречко]
|ауд.215 (17.11-24.11)
* Техн. розп. сист. та ПО (л) [ас. Гречко]
|ауд.306 (01.12)
4 пара - 13:40
* Техн. розп. сист. та ПО (л) [ас. Гречко]
|ауд.306 (29.09)
* Техн. розп. сист. та ПО (л) [ас. Гречко]
|ауд.306 (13.10)
--------------------------------------------------------Декан факультету

____________

Нач. навч. відділу

____________

