
                                                                 24.09.2017

                                                                        ФІТ

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

Напр.(спец.) ПІ

Група ПІ-32

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

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

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

| 04.09 |LL.....|ПLL....|L......|.......|.......|.......|

| 11.09 |ПLL....|.LL....|ППП....|ПLL....|.......|.......|

| 18.09 |LLП....|.LL....|LПП....|ПLL....|.......|.......|

| 25.09 |ПLL....|LПL....|ППП....|ПLL....|.......|.......|

| 02.10 |LLП....|LПL....|LПП....|ПLL....|.......|.......|

| 09.10 |ПLL....|LПL....|ППП....|ПLL....|.......|.......|

| 16.10 |LLП....|LПL....|LПП....|ПLL....|.......|.......|

| 23.10 |ПLL....|LПL....|ППП....|ПLL....|.......|.......|

| 30.10 |LLП....|LПL....|LПП....|ППП....|.......|.......|

| 06.11 |LПП....|ППL....|.ППП...|ППП....|.......|.......|

| 13.11 |LLП....|ППL....|LПП....|ППП....|.......|.......|

| 20.11 |LПП....|ППL....|.ППП...|ПП.....|.......|.......|

| 27.11 |LLП....|ППL....|ППП....|.LL....|.......|.......|

| 04.12 |.ПП....|ПП.....|.......|.......|.......|.......|

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

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

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

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

Понеділок

1 пара - 9:00

* Матем. моделюв. процесів (L) [ас. Зінченко]

   |ауд.211 (04.09)

* Конструювання ПЗ (П) [ас. Вечерковська]

   |ауд.311 (11.09)

* Матем. моделюв. процесів (L) [ас. Зінченко]

   |ауд.211 (18.09)

* Конструювання ПЗ (П) [ас. Вечерковська]

   |ауд.311 (25.09)

* Матем. моделюв. процесів (L) [ас. Зінченко]

   |ауд.211 (02.10)

* Конструювання ПЗ (П) [ас. Вечерковська]

   |ауд.311 (09.10)

* Матем. моделюв. процесів (L) [ас. Зінченко]

   |ауд.211 (16.10)

* Конструювання ПЗ (П) [ас. Вечерковська]

   |ауд.311 (23.10)

* Матем. моделюв. процесів (L) [ас. Зінченко]

   |ауд.211 (30.10-27.11)

2 пара - 10:30

* Матем. моделюв. процесів (L) [ас. Зінченко]

   |ауд.211 (04.09)

* Захист програм та даних (L) [доц. Супрун]

   |ауд.318 (11.09-23.10)

* Матем. моделюв. процесів (L) [ас. Зінченко]

   |ауд.211 (30.10)

* Конструювання ПЗ (П) [ас. Вечерковська]

   |ауд.311 (06.11)

* Матем. моделюв. процесів (L) [ас. Зінченко]

   |ауд.211 (13.11)

* Конструювання ПЗ (П) [ас. Вечерковська]

   |ауд.311 (20.11)

* Захист програм та даних (L) [доц. Супрун]

   |ауд.318 (27.11)

* Захист програм та даних (П) [доц. Супрун]

   |ауд.311 (04.12)

3 пара - 12:10

* Захист програм та даних (L) [доц. Супрун]

   |ауд.318 (11.09)

* Захист програм та даних (П) [доц. Супрун]

   |ауд.311 (18.09)



* Захист програм та даних (L) [доц. Супрун]

   |ауд.318 (25.09)

* Захист програм та даних (П) [доц. Супрун]

   |ауд.311 (02.10)

* Захист програм та даних (L) [доц. Супрун]

   |ауд.318 (09.10)

* Захист програм та даних (П) [доц. Супрун]

   |ауд.311 (16.10)

* Захист програм та даних (L) [доц. Супрун]

   |ауд.318 (23.10)

* Менеджмент проектів ПЗ (П) [доц. Ткаченко]

   |ауд.311 (30.10-20.11)

* Захист програм та даних (П) [доц. Супрун]

   |ауд.311 (27.11-04.12)

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

Вівторок

1 пара - 9:00

* Матем. моделюв. процесів (П) [ас. Зінченко]

   |ауд.203 (05.09)

* Менеджмент проектів ПЗ (L) [проф. Шевченко]

   |ауд.318 (26.09-31.10)

* Операційні системи (П) [ас. Гарнець]

   |ауд.311 (07.11-28.11)|ауд.304 (05.12)

2 пара - 10:30

* Конструювання ПЗ (L) [доц. Іванова]

   |ауд.211 (05.09-12.09)

* Менеджмент проектів ПЗ (L) [проф. Шевченко]

   |ауд.211 (19.09)

* Матем. моделюв. процесів (П) [ас. Зінченко]

   |ауд.203 (26.09)

* Менеджмент проектів ПЗ (П) [доц. Ткаченко]

   |ауд.311 (03.10-28.11)

* Операційні системи (П) [ас. Гарнець]

   |ауд.304 (05.12)

3 пара - 12:10

* Конструювання ПЗ (L) [доц. Іванова]

   |ауд.211 (05.09-28.11)

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

Середа

1 пара - 9:00

* Філософія (L) [доц. Савинська]

   |ауд.209 (06.09)

* Конструювання ПЗ (П) [ас. Вечерковська]

   |ауд.311 (13.09)

* Філософія (L) [доц. Савинська]

   |ауд.209 (20.09)

* Конструювання ПЗ (П) [ас. Вечерковська]

   |ауд.311 (27.09)

* Філософія (L) [доц. Савинська]

   |ауд.209 (04.10)

* Матем. моделюв. процесів (П) [ас. Зінченко]

   |ауд.203 (11.10)

* Філософія (L) [доц. Савинська]

   |ауд.209 (18.10)

* Матем. моделюв. процесів (П) [ас. Зінченко]

   |ауд.203 (25.10)

* Філософія (L) [доц. Савинська]

   |ауд.209 (01.11)

* Філософія (L) [доц. Савинська]

   |ауд.209 (15.11)

* Матем. моделюв. процесів (П) [ас. Зінченко]

   |ауд.203 (29.11)

2 пара - 10:30

* Філософія (П) [доц. Савинська]

   |ауд.311 (13.09-29.11)

3 пара - 12:10

* Матем. моделюв. процесів (П) [ас. Зінченко]

   |ауд.316 (13.09)



* Операційні системи (П) [ас. Гарнець]

   |ауд.304 (20.09-08.11)

* Матем. моделюв. процесів (П) [ас. Зінченко]

   |ауд.203 (15.11)

* Операційні системи (П) [ас. Гарнець]

   |ауд.304 (22.11-29.11)

4 пара - 13:40

* Конструювання ПЗ (П) [ас. Вечерковська]

   |ауд.311 (08.11)

* Конструювання ПЗ (П) [ас. Вечерковська]

   |ауд.311 (22.11)

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

Четвер

1 пара - 9:00

* Захист програм та даних (П) [доц. Супрун]

   |ауд.311 (14.09-26.10)

* Матем. моделюв. процесів (П) [ас. Зінченко]

   |ауд.316 (02.11-23.11)

2 пара - 10:30

* Операційні системи (L) [доц. Поперешняк]

   |ауд.209 (14.09-26.10)

* Матем. моделюв. процесів (П) [ас. Зінченко]

   |ауд.316 (02.11-09.11)

* Конструювання ПЗ (П) [ас. Вечерковська]

   |ауд.311 (16.11-23.11)

* Операційні системи (L) [доц. Поперешняк]

   |ауд.209 (30.11)

3 пара - 12:10

* Операційні системи (L) [доц. Поперешняк]

   |ауд.209 (14.09-26.10)

* Конструювання ПЗ (П) [ас. Вечерковська]

   |ауд.311 (02.11-16.11)

* Операційні системи (L) [доц. Поперешняк]

   |ауд.209 (30.11)

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

                                                           

           Декан факультету     ____________               

                                                           

           Нач. навч. відділу   ____________               


