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

Напр.(спец.) КН 

Група КН-32 

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

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

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

| 04.09 |LLлл...|лLLл...|LLлл...|ллLL...|.......|.......| 

| 11.09 |LLлл...|лLLл...|LLлл...|лLлL...|.......|.......| 

| 18.09 |LLлл...|лLLл...|LLлл...|ллLL...|.......|.......| 

| 25.09 |LLлл...|лLLл...|LLлл...|лLлL...|.......|.......| 

| 02.10 |LLлл...|лLLл...|LLлл...|ллLL...|.......|.......| 

| 09.10 |LLлл...|лLLл...|LLлл...|лLлL...|.......|.......| 

| 16.10 |LLлл...|лLLл...|LLлл...|ллLL...|.......|.......| 

| 23.10 |LLлл...|лLLл...|LLлл...|лLлL...|.......|.......| 

| 30.10 |LLлл...|лLLл...|LLлл...|ллLL...|.......|.......| 

| 06.11 |LLлл...|лLLл...|LLлл...|лLлL...|.......|.......| 

| 13.11 |LLлл...|лLLл...|LLлл...|лLлL...|.......|.......| 

| 20.11 |LLлл...|лLLл...|LLлл...|лллL...|.......|.......| 

| 27.11 |LLлл...|LLлл...|LLл....|лллL...|.......|.......| 

| 04.12 |лллл...|лLлл...|лл.....|ллLл...|.......|.......| 

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

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

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

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

Понеділок 

1 пара - 9:00 

* Прикл. інтел. с-ми ОД (L) [ас. Пашинська] 

   |ауд.318 (04.09) 

* Архітектура сучасних ІС (L) [доц. Іларіонов] 

   |ауд.316 (11.09) 

* Прикл. інтел. с-ми ОД (L) [ас. Пашинська] 

   |ауд.318 (18.09) 

* Технології комп. проект. (L) [доц. Красовська] 

   |ауд.405 (25.09) 

* Прикл. інтел. с-ми ОД (L) [ас. Пашинська] 

   |ауд.318 (02.10) 

* Технології комп. проект. (L) [доц. Красовська] 

   |ауд.405 (09.10) 

* Прикл. інтел. с-ми ОД (L) [ас. Пашинська] 

   |ауд.318 (16.10) 

* Технології комп. проект. (L) [доц. Красовська] 

   |ауд.405 (23.10) 

* Прикл. інтел. с-ми ОД (L) [ас. Пашинська] 

   |ауд.318 (30.10) 

* Архітектура сучасних ІС (L) [доц. Іларіонов] 

   |ауд.316 (06.11) 

* Прикл. інтел. с-ми ОД (L) [ас. Пашинська] 

   |ауд.318 (13.11) 

* Технології комп. проект. (L) [доц. Красовська] 

   |ауд.405 (20.11) 

* Прикл. інтел. с-ми ОД (L) [ас. Пашинська] 

   |ауд.318 (27.11) 

* Технології комп. проект. (л) [доц. Красовська][доц. Дуднік] 

   |ауд.316 (04.12) 

2 пара - 10:30 

* Технології комп. проект. (L) [доц. Красовська] 

   |ауд.405 (04.09)|ауд.203 (11.09)|ауд.304 (18.09)|ауд.203 (25.09)| 

   |ауд.304 (02.10)|ауд.203 (09.10)|ауд.405 (16.10)|ауд.203 (23.10)|ауд.405 

(30.10)| 

   |ауд.203 (06.11)|ауд.405 (13.11)|ауд.203 (20.11-27.11) 

* Технології комп. проект. (л) [доц. Красовська][доц. Дуднік] 

   |ауд.316 (04.12) 

3 пара - 12:10 

* Методи та с-ми пар. п-ня (КН-32/2) (л) [ас. Фенік] 



   |ауд.307 (04.09) 

* Архітектура сучасних ІС (л) [доц. Іларіонов] 

   |ауд.309 (11.09) 

* Web-технол. та Web-диз. (л) [ас. Гамоцька][Федусенко] 

   |ауд.309 (18.09-25.09)|ауд.201 (02.10)|ауд.309 (09.10-16.10) 

* Архітектура сучасних ІС (л) [доц. Іларіонов] 

   |ауд.309 (23.10) 

* Web-технол. та Web-диз. (л) [ас. Гамоцька][Федусенко] 

   |ауд.309 (30.10) 

* Архітектура сучасних ІС (л) [доц. Іларіонов] 

   |ауд.309 (06.11) 

* Web-технол. та Web-диз. (л) [ас. Гамоцька][Федусенко] 

   |ауд.309 (13.11) 

* Архітектура сучасних ІС (л) [доц. Іларіонов] 

   |ауд.316 (20.11) 

* Прикл. інтел. с-ми ОД (л) [ас. Фенік][ас. Пашинська] 

   |ауд.218 (27.11-04.12) 

4 пара - 13:40 

* Методи та с-ми пар. п-ня (КН-32/2) (л) [ас. Фенік] 

   |ауд.307 (04.09-11.09)|ауд.305 (18.09)|ауд.217 (25.09)|ауд.305 (02.10)| 

   |ауд.217 (09.10)|ауд.305 (16.10)|ауд.203 (23.10)|ауд.305 (30.10)|ауд.203 

(06.11)| 

   |ауд.305 (13.11)|ауд.203 (20.11)|ауд.305 (27.11)|ауд.203 (04.12) 

* Методи прийняття рішень (КН-32/1) (л) [ас. Пирог] 

   |ауд.210 (04.09-11.09)|ауд.202 (18.09) 

* Методи прийняття рішень (КН-32/1) (л) [ас. Пирог] 

   |ауд.202 (02.10) 

* Методи прийняття рішень (КН-32/1) (л) [ас. Пирог] 

   |ауд.202 (16.10)|ауд.101 (23.10)|ауд.202 (30.10)|ауд.101 (06.11)| 

   |ауд.202 (13.11)|ауд.101 (20.11)|ауд.202 (27.11) 

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

Вівторок 

1 пара - 9:00 

* Архітектура сучасних ІС (л) [доц. Іларіонов] 

   |ауд.309 (05.09-12.09)|ауд.306 (19.09)|ауд.309 (26.09)|ауд.305 (03.10)| 

   |ауд.309 (10.10)|ауд.306 (17.10)|ауд.305 (24.10)|ауд.306 (31.10)|ауд.305 

(07.11)| 

   |ауд.306 (14.11)|ауд.305 (21.11) 

* Архітектура сучасних ІС (L) [доц. Іларіонов] 

   |ауд.318 (28.11) 

* Методи та с-ми пар. п-ня (КН-32/1) (л) [ас. Фенік] 

   |ауд.311 (05.12) 

2 пара - 10:30 

* Архітектура сучасних ІС (L) [доц. Іларіонов] 

   |ауд.316 (05.09-10.10)|ауд.215 (17.10) 

* Архітектура сучасних ІС (L) [доц. Іларіонов][доц. Іларіонов] 

   |ауд.316 (24.10-21.11) 

* Архітектура сучасних ІС (L) [доц. Іларіонов] 

   |ауд.318 (28.11-05.12) 

3 пара - 12:10 

* Методи та с-ми пар. п-ня (L) [доц. Циганок] 

   |ауд.311 (05.09-17.10)|ауд.318 (24.10)|ауд.311 (31.10)|ауд.318 (07.11)| 

   |ауд.311 (14.11)|ауд.318 (21.11) 

* Прикл. інтел. с-ми ОД (л) [ас. Фенік][ас. Гамоцька] 

   |ауд.202 (28.11) 

* Архітектура сучасних ІС (л) [доц. Іларіонов] 

   |ауд.405 (05.12) 

4 пара - 13:40 

* Прикл. інтел. с-ми ОД (л) [ас. Фенік][ас. Пашинська] 

   |ауд.306 (05.09)|ауд.202 (12.09-21.11) 

* Прикл. інтел. с-ми ОД (л) [ас. Фенік][ас. Гамоцька] 

   |ауд.202 (28.11) 

* Прикл. інтел. с-ми ОД (л) [ас. Фенік][ас. Пашинська] 

   |ауд.202 (05.12) 



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

Середа 

1 пара - 9:00 

* Web-технол. та Web-диз. (L) [Федусенко] 

   |ауд.318 (06.09) 

* Методи прийняття рішень (L) [проф. Кудін] 

   |ауд.209 (13.09) 

* Web-технол. та Web-диз. (L) [Федусенко] 

   |ауд.318 (20.09) 

* Методи прийняття рішень (L) [проф. Кудін] 

   |ауд.209 (27.09) 

* Web-технол. та Web-диз. (L) [Федусенко] 

   |ауд.318 (04.10) 

* Методи прийняття рішень (L) [проф. Кудін] 

   |ауд.209 (11.10) 

* Web-технол. та Web-диз. (L) [Федусенко] 

   |ауд.318 (18.10) 

* Методи прийняття рішень (L) [проф. Кудін] 

   |ауд.209 (25.10) 

* Прикл. інтел. с-ми ОД (L) [ас. Пашинська] 

   |ауд.318 (01.11-29.11) 

* Технології комп. проект. (л) [доц. Красовська][доц. Дуднік] 

   |ауд.307 (06.12) 

2 пара - 10:30 

* Методи прийняття рішень (L) [проф. Кудін] 

   |ауд.209 (06.09-29.11) 

* Технології комп. проект. (л) [доц. Красовська][доц. Дуднік] 

   |ауд.307 (06.12) 

3 пара - 12:10 

* Технології комп. проект. (л) [доц. Красовська][доц. Дуднік] 

   |ауд.306 (06.09-08.11)|ауд.309 (15.11)|ауд.307 (22.11-29.11) 

4 пара - 13:40 

* Методи та с-ми пар. п-ня (КН-32/1) (л) [ас. Фенік] 

   |ауд.307 (06.09-15.11) 

* Web-технол. та Web-диз. (КН-32/2) (л) [ас. Гамоцька] 

   |ауд.202 (22.11) 

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

Четвер 

1 пара - 9:00 

* Методи прийняття рішень (КН-31/2) (л) [проф. Кудін] 

   |ауд.306 (07.09) 

* Методи прийняття рішень (л) [проф. Кудін][ас. Пирог] 

   |ауд.312 (14.09) 

* Методи прийняття рішень (КН-31/2) (л) [проф. Кудін] 

   |ауд.309 (21.09) 

* Методи прийняття рішень (л) [проф. Кудін][ас. Пирог] 

   |ауд.312 (28.09) 

* Методи прийняття рішень (КН-31/2) (л) [проф. Кудін] 

   |ауд.309 (05.10) 

* Методи прийняття рішень (л) [проф. Кудін][ас. Пирог] 

   |ауд.312 (12.10) 

* Методи прийняття рішень (КН-31/2) (л) [проф. Кудін] 

   |ауд.309 (19.10) 

* Методи прийняття рішень (л) [проф. Кудін][ас. Пирог] 

   |ауд.316 (26.10) 

* Методи прийняття рішень (КН-31/2) (л) [проф. Кудін] 

   |ауд.307 (02.11) 

* Методи прийняття рішень (л) [проф. Кудін][ас. Пирог] 

   |ауд.311 (09.11)|ауд.304 (16.11) 

* Методи та с-ми пар. п-ня (КН-32/2) (л) [ас. Фенік] 

   |ауд.307 (23.11) 

* Методи та с-ми пар. п-ня (КН-32/1) (л) [ас. Фенік] 

   |ауд.307 (30.11-07.12) 

2 пара - 10:30 



* Методи прийняття рішень (КН-31/2) (л) [проф. Кудін] 

   |ауд.307 (07.09) 

* Соціально-політичні студії(сем) (L) [ас. Косенко] 

   |ауд.316 (14.09) 

* Методи прийняття рішень (КН-31/2) (л) [проф. Кудін] 

   |ауд.309 (21.09) 

* Соціально-політичні студії(сем) (L) [ас. Косенко] 

   |ауд.405 (28.09) 

* Методи прийняття рішень (КН-31/2) (л) [проф. Кудін] 

   |ауд.309 (05.10) 

* Соціально-політичні студії(сем) (L) [ас. Косенко] 

   |ауд.405 (12.10) 

* Методи прийняття рішень (КН-31/2) (л) [проф. Кудін] 

   |ауд.309 (19.10) 

* Соціально-політичні студії(сем) (L) [ас. Косенко] 

   |ауд.316 (26.10) 

* Методи прийняття рішень (КН-31/2) (л) [проф. Кудін] 

   |ауд.307 (02.11) 

* Соціально-політичні студії(сем) (L) [ас. Косенко] 

   |ауд.405 (09.11)|ауд.316 (16.11) 

* Методи та с-ми пар. п-ня (КН-32/2) (л) [ас. Фенік] 

   |ауд.316 (23.11) 

* Методи та с-ми пар. п-ня (КН-32/1) (л) [ас. Фенік] 

   |ауд.311 (30.11-07.12) 

3 пара - 12:10 

* Соціально-політичні студії (L) [ас. Косенко] 

   |ауд.211 (07.09) 

* Web-технол. та Web-диз. (КН-32/1) (л) [Федусенко] 

   |ауд.201 (14.09) 

* Соціально-політичні студії (L) [ас. Косенко] 

   |ауд.211 (21.09) 

* Web-технол. та Web-диз. (л) [ас. Гамоцька][Федусенко] 

   |ауд.201 (28.09) 

* Соціально-політичні студії (L) [ас. Косенко] 

   |ауд.211 (05.10) 

* Web-технол. та Web-диз. (л) [ас. Гамоцька][Федусенко] 

   |ауд.201 (12.10) 

* Соціально-політичні студії (L) [ас. Косенко] 

   |ауд.211 (19.10) 

* Web-технол. та Web-диз. (л) [ас. Гамоцька][Федусенко] 

   |ауд.201 (26.10) 

* Соціально-політичні студії (L) [ас. Косенко] 

   |ауд.211 (02.11) 

* Web-технол. та Web-диз. (л) [ас. Гамоцька][Федусенко] 

   |ауд.201 (09.11)|ауд.309 (16.11) 

* Методи прийняття рішень (КН-31/2) (л) [проф. Кудін] 

   |ауд.210 (23.11) 

* Методи та с-ми пар. п-ня (КН-32/1) (л) [ас. Фенік] 

   |ауд.307 (30.11) 

* Технології комп. проект. (L) [доц. Красовська] 

   |ауд.318 (07.12) 

4 пара - 13:40 

* Web-технол. та Web-диз. (L) [Федусенко] 

   |ауд.209 (07.09-21.09)|ауд.211 (28.09-30.11) 

* Web-технол. та Web-диз. (л) [ас. Гамоцька][Федусенко] 

   |ауд.306 (07.12) 

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

                                                            

           Декан факультету     ____________                

                                                            

           Нач. навч. відділу   ____________                

 


