
                                                                 16.09.2017

                                                                        ФІТ

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

Напр.(спец.) КІ

Група КІ-41

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

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

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

| 04.09 |ЛЛл....|ЛL.....|.......|ЛЛлл...|ЛЛ.....|.......|

| 11.09 |лЛЛ....|ЛЛлл...|.......|ПЛЛл...|Ллл....|.......|

| 18.09 |Лллл...|ЛLлл...|.......|ЛЛлл...|ЛЛл....|.......|

| 25.09 |лЛл....|ЛLлл...|.......|ПЛЛл...|Ллл....|.......|

| 02.10 |Лллл...|ЛLлл...|.......|ЛЛлл...|Ллл....|.......|

| 09.10 |лЛл....|ЛЛлл...|.......|ПЛЛл...|Ллл....|.......|

| 16.10 |Лллл...|ЛLлл...|.......|ЛЛлл...|Ллл....|.......|

| 23.10 |лЛл....|ЛЛлл...|.......|ПЛЛл...|Ллл....|.......|

| 30.10 |Лллл...|ЛLлл...|.......|ЛЛлл...|Ллл....|.......|

| 06.11 |лЛлл...|ЛЛлл...|.......|ПЛЛл...|Ллл....|.......|

| 13.11 |Лллл...|ЛLлл...|.......|ПЛЛл...|Ллл....|.......|

| 20.11 |лЛлл...|Лллл...|.......|ПЛлл...|Ллл....|.......|

| 27.11 |Лллл...|ЛLлл...|.......|ПЛЛл...|Ллл....|.......|

| 04.12 |лл.....|.ллл...|.......|лллл...|лл.....|.......|

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

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

| 25.12 |.......|.......|.......|.......|ЛЛ.....|.......|

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

Понеділок

1 пара - 9:00

* Комп'ют. схем-ка  (Л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (04.09)

* Комп'ют. схем-ка  (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (11.09)

* Комп'ют. схем-ка  (Л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (18.09)

* Комп'ют. схем-ка  (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (25.09)

* Комп'ют. схем-ка  (Л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (02.10)

* Комп'ют. схем-ка  (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (09.10)

* Комп'ют. схем-ка  (Л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (16.10)

* Комп'ют. схем-ка  (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (23.10)

* Комп'ют. схем-ка  (Л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (30.10)

* Комп'ют. схем-ка  (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (06.11)

* Комп'ют. схем-ка  (Л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (13.11)

* Комп'ют. схем-ка  (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (20.11)

* Комп'ют. схем-ка  (Л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (27.11)

* Комп'ют. схем-ка  (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (04.12)

2 пара - 10:30

* Роз-ка бізнес-аналіт. сист. (Л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (04.09-11.09)

* Комп'ют. схем-ка  (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (18.09)

* Роз-ка бізнес-аналіт. сист. (Л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (25.09)

* Комп'ют. схем-ка  (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (02.10)

* Роз-ка бізнес-аналіт. сист. (Л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (09.10)

* Комп'ют. схем-ка  (л) [доц. Лещенко]



   |ауд.212 (16.10)

* Роз-ка бізнес-аналіт. сист. (Л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (23.10)

* Комп'ют. схем-ка  (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (30.10)

* Роз-ка бізнес-аналіт. сист. (Л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (06.11)

* Комп'ют. схем-ка  (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (13.11)

* Роз-ка бізнес-аналіт. сист. (Л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (20.11)

* Комп'ют. схем-ка  (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (27.11-04.12)

3 пара - 12:10

* Комп'ют. схем-ка  (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (04.09)

* Роз-ка бізнес-аналіт. сист. (Л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (11.09)

* Роз-ка бізнес-аналіт. сист. (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (18.09-06.11)

* Комп'ют. схем-ка  (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (13.11)

* Роз-ка бізнес-аналіт. сист. (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (20.11)

* Комп'ют. схем-ка  (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (27.11)

4 пара - 13:40

* Роз-ка бізнес-аналіт. сист. (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (18.09)

* Роз-ка бізнес-аналіт. сист. (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (02.10)

* Роз-ка бізнес-аналіт. сист. (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (16.10)

* Роз-ка бізнес-аналіт. сист. (л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (30.10-27.11)

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

Вівторок

1 пара - 9:00

* Інженерія ПЗ (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (05.09-28.11)

2 пара - 10:30

* Політологія (L) [доц. Федірко]

   |ауд.203 (05.09)

* Інженерія ПЗ (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (12.09)

* Політологія (L) [доц. Федірко]

   |ауд.203 (19.09)|ауд.318 (26.09)|ауд.203 (03.10)

* Інженерія ПЗ (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (10.10)

* Політологія (L) [доц. Федірко]

   |ауд.203 (17.10)

* Інженерія ПЗ (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (24.10)

* Політологія (L) [доц. Федірко]

   |ауд.203 (31.10)

* Інженерія ПЗ (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (07.11)

* Політологія (L) [доц. Федірко]

   |ауд.203 (14.11)

* Інженерія ПЗ (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (21.11)

* Політологія (L) [доц. Федірко]

   |ауд.203 (28.11)

* Інженерія ПЗ (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (05.12)

3 пара - 12:10

* Інженерія ПЗ (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (12.09-05.12)



4 пара - 13:40

* Інженерія ПЗ (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (12.09-14.11)

* Парал. та розпод. об-ння (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (21.11-05.12)

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

Середа

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

Четвер

1 пара - 9:00

* Системне програмування (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (07.09)

* Політологія (П) [ас. Косенко]

   |ауд.212 (14.09)

* Системне програмування (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (21.09)

* Політологія (П) [ас. Косенко]

   |ауд.212 (28.09)

* Системне програмування (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (05.10)

* Політологія (П) [ас. Косенко]

   |ауд.212 (12.10)

* Системне програмування (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (19.10)

* Політологія (П) [ас. Косенко]

   |ауд.212 (26.10)

* Системне програмування (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (02.11)

* Політологія (П) [ас. Косенко]

   |ауд.212 (09.11-30.11)

* Парал. та розпод. об-ння (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (07.12)

2 пара - 10:30

* Парал. та розпод. об-ння (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (07.09-30.11)

* Парал. та розпод. об-ння (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (07.12)

3 пара - 12:10

* Парал. та розпод. об-ння (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (07.09)

* Системне програмування (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (14.09)

* Парал. та розпод. об-ння (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (21.09)

* Парал. та розпод. об-ння (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (28.09)

* Парал. та розпод. об-ння (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (05.10)

* Парал. та розпод. об-ння (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (12.10)

* Парал. та розпод. об-ння (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (19.10)

* Парал. та розпод. об-ння (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (26.10)

* Парал. та розпод. об-ння (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (02.11)

* Парал. та розпод. об-ння (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (09.11)

* Системне програмування (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (16.11)

* Парал. та розпод. об-ння (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (23.11)

* Системне програмування (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (30.11)

* Системне програмування (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (07.12)

4 пара - 13:40

* Системне програмування (л) [ас. Герасименко]



   |ауд.212 (07.09-14.09)

* Парал. та розпод. об-ння (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (21.09)

* Системне програмування (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (28.09)

* Парал. та розпод. об-ння (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (05.10)

* Системне програмування (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (12.10)

* Парал. та розпод. об-ння (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (19.10)

* Системне програмування (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (26.10)

* Парал. та розпод. об-ння (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (02.11)

* Системне програмування (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (09.11-16.11)

* Парал. та розпод. об-ння (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (23.11-30.11)

* Системне програмування (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (07.12)

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

П"ятниця

1 пара - 9:00

* Екологія (Л) [ас. Горобець]

   |ауд.212 (08.09)

* Ад-ння п-ного забезпеч. (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (15.09)

* Екологія (Л) [ас. Горобець]

   |ауд.212 (22.09)

* Ад-ння п-ного забезпеч. (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (29.09)

* Екологія (Л) [ас. Горобець]

   |ауд.212 (06.10)

* Ад-ння п-ного забезпеч. (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (13.10)

* Екологія (Л) [ас. Горобець]

   |ауд.212 (20.10)

* Ад-ння п-ного забезпеч. (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (27.10)

* Екологія (Л) [ас. Горобець]

   |ауд.212 (03.11)

* Ад-ння п-ного забезпеч. (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (10.11)

* Екологія (Л) [ас. Горобець]

   |ауд.212 (17.11-01.12)

* Ад-ння п-ного забезпеч. (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (08.12)

* Комп'ют. схем-ка  (Л) [доц. Лещенко]

   |ауд.212 (29.12)

2 пара - 10:30

* Ад-ння п-ного забезпеч. (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (08.09)

* Ад-ння п-ного забезпеч. (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (15.09)

* Ад-ння п-ного забезпеч. (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (22.09)

* Ад-ння п-ного забезпеч. (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (29.09-08.12)

* Ад-ння п-ного забезпеч. (Л) [доц. Стакова]

   |ауд.212 (29.12)

3 пара - 12:10

* Системне програмування (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (15.09-27.10)

* Ад-ння п-ного забезпеч. (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (03.11)

* Системне програмування (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (10.11)



* Ад-ння п-ного забезпеч. (л) [ас. Герасименко]

   |ауд.212 (17.11-01.12)

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

                                                           

           Декан факультету     ____________               

                                                           

           Нач. навч. відділу   ____________               


