
                                                                 
17.09.2017 
                                                                        
ФІТ 
Розклад занять на осінній семестр 2017-2018 н.р. 
Напр.(спец.) ІПЗ 
Група ІПЗ-23 
========================================================= 
|Тиждень|  ПН   |  ВТ   |  СР   |  ЧТ   |  ПТ   |  СБ   | 
========================================================= 
| 04.09 |...L...|...LL..|..LLL..|....LПП|ПППП...|.......| 
| 11.09 |...ПП..|...L...|..LLП..|...LL..|ПППП...|.......| 
| 18.09 |...L...|...LП..|..LLП..|...LL..|ПППП...|.......| 
| 25.09 |...П...|...L...|..L.П..|...LLП.|ПППП...|.......| 
| 02.10 |..ПLП..|...LПL.|..LLП..|...LL..|ППП....|.......| 
| 09.10 |...ПП..|...LПП.|..LLП..|...LLП.|ПППП...|.......| 
| 16.10 |...LПП.|...LПL.|..LLП..|...LL..|ППП....|.......| 
| 23.10 |...ПП..|...LПП.|..LLП..|...LLП.|ПППП...|.......| 
| 30.10 |...LП..|...LПL.|..LLП..|....LП.|ППП....|.......| 
| 06.11 |...ПП..|...L...|...LП..|....LП.|ПППП...|.......| 
| 13.11 |...LП..|...LПL.|..LLП..|....LП.|ППП....|.......| 
| 20.11 |...ПП..|...L...|...LП..|....LП.|ПППП...|.......| 
| 27.11 |...LП..|...LПL.|...LП..|...LLП.|ППП....|.......| 
| 04.12 |...П...|.......|..LLП..|...LLП.|ПППП...|.......| 
| 11.12 |.......|.......|.......|.......|.......|.......| 
| 18.12 |.......|.......|.......|.......|.......|.......| 
| 25.12 |.......|.......|.......|.......|.......|.......| 
--------------------------------------------------------- 
Понеділок 
3 пара - 12:10 
* Об'єкт-орієнт. констр. пр.  (П) [ас. Іванов] 
   |ауд.309 (02.10) 
4 пара - 13:40 
* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко] 
   |ауд.209 (04.09) 
* Укр. та зарубіжна культура (сем) [доц. Гриценко] 
   |ауд.209 (11.09) 
* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко] 
   |ауд.209 (18.09) 
* Укр. та зарубіжна культура (сем) [доц. Гриценко] 
   |ауд.209 (25.09) 
* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко] 
   |ауд.209 (02.10) 
* Укр. та зарубіжна культура (сем) [доц. Гриценко] 
   |ауд.209 (09.10) 
* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко] 
   |ауд.209 (16.10) 
* Укр. та зарубіжна культура (сем) [доц. Гриценко] 
   |ауд.209 (23.10) 
* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко] 
   |ауд.209 (30.10) 
* Укр. та зарубіжна культура (сем) [доц. Гриценко] 
   |ауд.209 (06.11) 
* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко] 
   |ауд.209 (13.11) 
* Укр. та зарубіжна культура (сем) [доц. Гриценко] 
   |ауд.209 (20.11) 
* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко] 
   |ауд.209 (27.11) 
* Укр. та зарубіжна культура (сем) [доц. Гриценко] 
   |ауд.209 (04.12) 
5 пара - 15:10 
* Об'єкт-орієнт. констр. пр.  (П) [ас. Іванов] 
   |ауд.203 (11.09) 
* Об'єкт-орієнт. констр. пр.  (П) [ас. Іванов] 
   |ауд.203 (02.10-27.11) 
6 пара – 16:40 
* Об'єкт-орієнт. констр. пр.  (П) [ас. Іванов] 



   |ауд.203 (16.10) 
--------------------------------------------------------- 
Вівторок 
4 пара - 13:40 
* Прикладна математика (L) [доц. Ковтун] 
   |ауд.209 (05.09-28.11) 
5 пара - 15:10 
* Прикладна математика (L) [доц. Ковтун] 
   |ауд.209 (05.09) 
* Теорія ймов. та мат. ст. (ІТ) (П) [ас. Вечерковська] 
   |ауд.101 (19.09) 
* Теорія ймов. та мат. ст. (ІТ) (П) [ас. Вечерковська] 
   |ауд.101 (03.10) 
* Об'єкт-орієнт. констр. пр.  (П) [ас. Іванов] 
   |ауд.405 (10.10) 
* Теорія ймов. та мат. ст. (ІТ) (П) [ас. Вечерковська] 
   |ауд.101 (17.10) 
* Об'єкт-орієнт. констр. пр.  (П) [ас. Іванов] 
   |ауд.405 (24.10) 
* Теорія ймов. та мат. ст. (ІТ) (П) [ас. Вечерковська] 
   |ауд.101 (31.10) 
* Теорія ймов. та мат. ст. (ІТ) (П) [ас. Вечерковська] 
   |ауд.101 (14.11) 
* Теорія ймов. та мат. ст. (ІТ) (П) [ас. Вечерковська] 
   |ауд.101 (28.11) 
6 пара – 16:40 
* Об'єкт-орієнт. констр. пр.  (L) [ас. Іванов] 
   |ауд.209 (03.10) 
* Прикладна математика (П) [доц. Ковтун] 
   |ауд.405 (10.10) 
* Об'єкт-орієнт. констр. пр.  (L) [ас. Іванов] 
   |ауд.209 (17.10) 
* Прикладна математика (П) [доц. Ковтун] 
   |ауд.405 (24.10) 
* Об'єкт-орієнт. констр. пр.  (L) [ас. Іванов] 
   |ауд.209 (31.10) 
* Об'єкт-орієнт. констр. пр.  (L) [ас. Іванов] 
   |ауд.209 (14.11) 
* Об'єкт-орієнт. констр. пр.  (L) [ас. Іванов] 
   |ауд.209 (28.11) 
--------------------------------------------------------- 
Середа 
3 пара - 12:10 
* Вступ до унів. студій (L) [доц. Чернишевич] 
   |ауд.АЗ (06.09-01.11) 
* Об'єкт-орієнт. констр. пр.  (L) [ас. Іванов] 
   |ауд.209 (15.11) 
* Об'єкт-орієнт. констр. пр.  (L) [ас. Іванов] 
   |ауд.209 (06.12) 
4 пара - 13:40 
* Об'єкт-орієнт. констр. пр.  (L) [ас. Іванов] 
   |ауд.209 (06.09-13.09) 
* Теорія ймов. та мат. ст. (ІТ) (L) [доц. Поперешняк] 
   |ауд.209 (20.09) 
* Теорія ймов. та мат. ст. (ІТ) (L) [доц. Поперешняк] 
   |ауд.209 (04.10) 
* Об'єкт-орієнт. констр. пр.  (L) [ас. Іванов] 
   |ауд.209 (11.10) 
* Теорія ймов. та мат. ст. (ІТ) (L) [доц. Поперешняк] 
   |ауд.209 (18.10) 
* Об'єкт-орієнт. констр. пр.  (L) [ас. Іванов] 
   |ауд.209 (25.10-22.11) 
* Теорія ймов. та мат. ст. (ІТ) (L) [доц. Поперешняк] 
   |ауд.209 (29.11-06.12) 
5 пара - 15:10 
* Об'єкт-орієнт. констр. пр.  (L) [ас. Іванов] 
   |ауд.209 (06.09) 
* Прикладна математика (П) [доц. Ковтун] 



   |ауд.203 (13.09-06.12) 
--------------------------------------------------------- 
Четвер 
4 пара - 13:40 
* Теорія ймов. та мат. ст. (ІТ) (L) [доц. Поперешняк] 
   |ауд.АЗ (14.09-26.10) 
* Теорія ймов. та мат. ст. (ІТ) (L) [доц. Поперешняк] 
   |ауд.АЗ (30.11-07.12) 
5 пара - 15:10 
* Науковий образ світу (L) [проф. Тартаківська] 
   |ауд.209 (07.09-07.12) 
6 пара – 16:40 
* Об'єкт-орієнт. констр. пр.  (П) [ас. Іванов] 
   |ауд.203 (07.09) 
* Теорія ймов. та мат. ст. (ІТ) (П) [ас. Вечерковська] 
   |ауд.101 (28.09) 
* Теорія ймов. та мат. ст. (ІТ) (П) [ас. Вечерковська] 
   |ауд.101 (12.10) 
* Теорія ймов. та мат. ст. (ІТ) (П) [ас. Вечерковська] 
   |ауд.101 (26.10-07.12) 
7 пара 
* Об'єкт-орієнт. констр. пр.  (П) [ас. Іванов] 
   |ауд.203 (07.09) 
--------------------------------------------------------- 
П"ятниця 
1 пара - 9:00 
* Іноземна мова (П) [Вакансія] 
   |ауд.101 (08.09-06.10)|ауд.203 (13.10)|ауд.101 (20.10)|ауд.203 
(27.10)| 
   |ауд.101 (03.11)|ауд.304 (10.11-08.12) 
2 пара - 10:30 
* Іноземна мова (П) [Вакансія] 
   |ауд.101 (08.09-06.10)|ауд.203 (13.10)|ауд.101 (20.10)|ауд.203 
(27.10)| 
   |ауд.101 (03.11)|ауд.304 (10.11-08.12) 
3 пара - 12:10 
* Іноземна мова (П) [Вакансія] 
   |ауд.304 (08.09-08.12) 
4 пара - 13:40 
* Іноземна мова (П) [Вакансія] 
   |ауд.304 (08.09-29.09) 
* Іноземна мова (П) [Вакансія] 
   |ауд.304 (13.10) 
* Іноземна мова (П) [Вакансія] 
   |ауд.304 (27.10) 
* Іноземна мова (П) [Вакансія] 
   |ауд.304 (10.11) 
* Іноземна мова (П) [Вакансія] 
   |ауд.304 (24.11) 
* Іноземна мова (П) [Вакансія] 
   |ауд.304 (08.12) 
--------------------------------------------------------- 
                                                            
           Декан факультету     ____________                
                                                            
           Нач. навч. відділу   ____________                
 


