
                                                                 24.09.2017

                                                                        ФІТ

Розклад занять на осінній семестр 2017-2018 н.р.

Напр.(спец.) I

Група I-42

=========================================================

|Тиждень|  ПН   |  ВТ   |  СР   |  ЧТ   |  ПТ   |  СБ   |

=========================================================

| 04.09 |.LLL...|LLП....|.......|LL.....|LL.....|.......|

| 11.09 |LПL....|ПLL....|.......|LлП....|LLП....|.......|

| 18.09 |ППL....|LLП....|.......|LLл....|LLП....|.......|

| 25.09 |LПL....|ПLL....|.......|LлП....|LLП....|.......|

| 02.10 |ППL....|LLП....|.......|LLл....|LLП....|.......|

| 09.10 |LПL....|ПLL....|.......|LлП....|LLП....|.......|

| 16.10 |ППL....|LLП....|.......|LLл....|LLП....|.......|

| 23.10 |LПL....|ПLL....|.......|LлП....|LLП....|.......|

| 30.10 |LПL....|LLП....|.......|Lлл....|LLП....|.......|

| 06.11 |LПL....|ПLL....|.......|LлП....|LLП....|.......|

| 13.11 |LПL....|LLП....|.......|LлП....|LПП....|.......|

| 20.11 |LПL....|LLП....|.......|ПлП....|LLП....|.......|

| 27.11 |ППL....|ПLL....|.......|Плл....|LLП....|.......|

| 04.12 |.......|LLП....|.......|Плл....|LПП....|.......|

| 11.12 |.......|.......|.......|.......|.......|.......|

| 18.12 |.......|.......|.......|.......|.......|.......|

| 25.12 |.......|.......|.......|.......|.......|.......|

---------------------------------------------------------

Понеділок

1 пара - 9:00

* Захист інформації (L) [проф. Сайко]

   |ауд.318 (11.09)

* Моделювання систем (П) [доц. Сокульський]

   |ауд.202 (18.09)

* Захист інформації (L) [проф. Сайко]

   |ауд.318 (25.09)

* Моделювання систем (П) [доц. Сокульський]

   |ауд.202 (02.10)

* Захист інформації (L) [проф. Сайко]

   |ауд.318 (09.10)

* Моделювання систем (П) [доц. Сокульський]

   |ауд.202 (16.10)

* Захист інформації (L) [проф. Сайко]

   |ауд.211 (23.10)|ауд.304 (30.10)|ауд.318 (06.11)|ауд.304 (13.11)|ауд.318 (20.11)

* Моделювання систем (П) [доц. Сокульський]

   |ауд.202 (27.11)

2 пара - 10:30

* Якість ПЗ та тестування (L) [доц. Міронова][доц. Міронова]

   |ауд.215 (04.09)

* Моделювання систем (П) [доц. Сокульський]

   |ауд.218 (11.09)|ауд.202 (18.09)|ауд.218 (25.09)|ауд.202 (02.10-09.10)|

   |ауд.218 (16.10-27.11)

3 пара - 12:10

* Програмування МІРС (L) [ас. Духновська]

   |ауд.203 (04.09-11.09)|ауд.211 (18.09)|ауд.203 (25.09)|ауд.211 (02.10)|

   |ауд.203 (09.10)|ауд.211 (16.10)|ауд.203 (23.10)|ауд.211 (30.10-27.11)

4 пара - 13:40

* Програмування МІРС (L) [ас. Духновська]

   |ауд.211 (04.09)

---------------------------------------------------------

Вівторок

1 пара - 9:00

* Програм. та застосунки ІС (L) [доц. Міронова]

   |ауд.318 (05.09)

* Захист інформації (П) [проф. Сайко]

   |ауд.203 (12.09)

* Програм. та застосунки ІС (L) [доц. Міронова]

   |ауд.203 (19.09)

* Захист інформації (П) [проф. Сайко]

   |ауд.203 (26.09)



* Програм. та застосунки ІС (L) [доц. Міронова]

   |ауд.203 (03.10)

* Захист інформації (П) [проф. Сайко]

   |ауд.203 (10.10)

* Програм. та застосунки ІС (L) [доц. Міронова]

   |ауд.203 (17.10)

* Захист інформації (П) [проф. Сайко]

   |ауд.203 (24.10)

* Програм. та застосунки ІС (L) [доц. Міронова]

   |ауд.203 (31.10)

* Захист інформації (П) [проф. Сайко]

   |ауд.204 (07.11)

* Програм. та застосунки ІС (L) [доц. Міронова]

   |ауд.318 (14.11)|ауд.203 (21.11)

* Захист інформації (П) [проф. Сайко]

   |ауд.204 (28.11)

* Програм. та застосунки ІС (L) [доц. Міронова]

   |ауд.203 (05.12)

2 пара - 10:30

* Інт. сер. розр. мод. кр. зас. (L) [доц. Домрачев]

   |ауд.405 (05.09-26.09)|ауд.209 (03.10-05.12)

3 пара - 12:10

* Захист інформації (П) [проф. Сайко]

   |ауд.215 (05.09)

* Розподілені ІАС (L) [доц. Домрачев]

   |ауд.215 (12.09)

* Захист інформації (П) [проф. Сайко]

   |ауд.309 (19.09)

* Розподілені ІАС (L) [доц. Домрачев]

   |ауд.215 (26.09)

* Захист інформації (П) [проф. Сайко]

   |ауд.309 (03.10)

* Розподілені ІАС (L) [доц. Домрачев]

   |ауд.215 (10.10)

* Захист інформації (П) [проф. Сайко]

   |ауд.309 (17.10)

* Розподілені ІАС (L) [доц. Домрачев]

   |ауд.311 (24.10)

* Захист інформації (П) [проф. Сайко]

   |ауд.309 (31.10)

* Розподілені ІАС (L) [доц. Домрачев]

   |ауд.311 (07.11)

* Захист інформації (П) [проф. Сайко]

   |ауд.309 (14.11)|ауд.204 (21.11)

* Розподілені ІАС (L) [доц. Домрачев]

   |ауд.311 (28.11)

* Захист інформації (П) [проф. Сайко]

   |ауд.204 (05.12)

---------------------------------------------------------

Середа

---------------------------------------------------------

Четвер

1 пара - 9:00

* Політологія (L) [Вакансія]

   |ауд.318 (07.09)

* Інформаційний бізнес (L) [Плескач]

   |ауд.215 (14.09)

* Політологія (L) [Вакансія]

   |ауд.318 (21.09)

* Інформаційний бізнес (L) [Плескач]

   |ауд.215 (28.09)

* Політологія (L) [Вакансія]

   |ауд.318 (05.10)

* Інформаційний бізнес (L) [Плескач]

   |ауд.215 (12.10)

* Політологія (L) [Вакансія]

   |ауд.318 (19.10)

* Інформаційний бізнес (L) [Плескач]



   |ауд.215 (26.10)

* Політологія (L) [Вакансія]

   |ауд.318 (02.11)

* Розподілені ІАС (L) [доц. Домрачев]

   |ауд.318 (09.11-16.11)

* Розподілені ІАС (П) [доц. Домрачев]

   |ауд.202 (23.11-07.12)

2 пара - 10:30

* Інформаційний бізнес (L) [Плескач]

   |ауд.311 (07.09)

* Програм. та застосунки ІС (л) [ас. Духновська]

   |ауд.313 (14.09)

* Інформаційний бізнес (L) [Плескач]

   |ауд.311 (21.09)

* Програм. та застосунки ІС (л) [ас. Духновська]

   |ауд.306 (28.09)

* Інформаційний бізнес (L) [Плескач]

   |ауд.311 (05.10)

* Програм. та застосунки ІС (л) [ас. Духновська]

   |ауд.306 (12.10)

* Інформаційний бізнес (L) [Плескач]

   |ауд.311 (19.10)

* Програм. та застосунки ІС (л) [ас. Духновська]

   |ауд.306 (26.10)|ауд.313 (02.11)|ауд.306 (09.11)|ауд.313 (16.11)|

   |ауд.306 (23.11)|ауд.218 (30.11)|ауд.309 (07.12)

3 пара - 12:10

* Політологія (П) [доц. Каращук]

   |ауд.304 (14.09)

* Програм. та застосунки ІС (л) [ас. Духновська]

   |ауд.304 (21.09)

* Політологія (П) [доц. Каращук]

   |ауд.304 (28.09)

* Програм. та застосунки ІС (л) [ас. Духновська]

   |ауд.304 (05.10)

* Політологія (П) [доц. Каращук]

   |ауд.304 (12.10)

* Програм. та застосунки ІС (л) [ас. Духновська]

   |ауд.210 (19.10)

* Політологія (П) [доц. Каращук]

   |ауд.304 (26.10)

* Програм. та застосунки ІС (л) [ас. Духновська]

   |ауд.313 (02.11)

* Політологія (П) [доц. Каращук]

   |ауд.318 (09.11)|ауд.211 (16.11)|ауд.203 (23.11)

* Програм. та застосунки ІС (л) [ас. Духновська]

   |ауд.304 (30.11)|ауд.309 (07.12)

---------------------------------------------------------

П"ятниця

1 пара - 9:00

* Якість ПЗ та тестування (L) [доц. Міронова][доц. Міронова]

   |ауд.203 (08.09)|ауд.318 (15.09-08.12)

2 пара - 10:30

* Моделювання систем (L) [доц. Сокульський]

   |ауд.203 (08.09-15.09)

* Інформаційний бізнес (L) [Плескач]

   |ауд.311 (22.09)

* Моделювання систем (L) [доц. Сокульський]

   |ауд.318 (29.09)

* Інформаційний бізнес (L) [Плескач]

   |ауд.311 (06.10)

* Моделювання систем (L) [доц. Сокульський]

   |ауд.318 (13.10)

* Інформаційний бізнес (L) [Плескач]

   |ауд.311 (20.10)

* Моделювання систем (L) [доц. Сокульський]

   |ауд.318 (27.10)

* Інформаційний бізнес (L) [Плескач]

   |ауд.311 (03.11)



* Моделювання систем (L) [доц. Сокульський]

   |ауд.318 (10.11)

* Захист інформації (П) [проф. Сайко]

   |ауд.205 (17.11)

* Моделювання систем (L) [доц. Сокульський]

   |ауд.318 (24.11)|ауд.215 (01.12)

* Захист інформації (П) [проф. Сайко]

   |ауд.218 (08.12)

3 пара - 12:10

* Розподілені ІАС (П) [доц. Домрачев]

   |ауд.405 (15.09)|ауд.217 (22.09-08.12)

---------------------------------------------------------

                                                           

           Декан факультету     ____________               

                                                           

           Нач. навч. відділу   ____________               


