
                                                                 24.09.2017

                                                                        ФІТ

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

Напр.(спец.) ПІ

Група ПІ-41

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

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

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

| 04.09 |ЛЛ.....|Лл.....|.......|LЛ.....|ЛЛ.....|.......|

| 11.09 |ЛЛл....|ЛлЛ....|.......|ПЛл....|Ллл....|.......|

| 18.09 |ЛЛл....|ЛлЛл...|.......|LЛлл...|Ллл....|.......|

| 25.09 |ллл....|ЛлЛ....|.......|ПЛлл...|Ллл....|.......|

| 02.10 |ЛЛл....|ЛлЛл...|.......|LЛлл...|Ллл....|.......|

| 09.10 |ллл....|ЛлЛ....|.......|ПЛлл...|Ллл....|.......|

| 16.10 |ЛЛл....|ЛлЛл...|.......|LЛлл...|Ллл....|.......|

| 23.10 |ллл....|лллл...|.......|Пллл...|ЛЛл....|.......|

| 30.10 |ЛЛл....|Лллл...|.......|Lлл....|Ллл....|.......|

| 06.11 |ллл....|лллл...|.......|Плл....|ЛЛл....|.......|

| 13.11 |ЛЛл....|Лллл...|.......|Плл....|Ллл....|.......|

| 20.11 |ллл....|лллл...|.......|Плл....|Ллл....|.......|

| 27.11 |ЛЛл....|.ллл...|.......|ллл....|Ллл....|.......|

| 04.12 |ллл....|.......|.......|ллл....|.......|.......|

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

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

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

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

Понеділок

1 пара - 9:00

* Розш. можл. Веб прогр. (Л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (04.09)

* Хмарні технології (Л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (11.09-18.09)

* Хмарні технології (л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (25.09)

* Хмарні технології (Л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (02.10)

* Хмарні технології (л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (09.10)

* Хмарні технології (Л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (16.10)

* Хмарні технології (л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (23.10)

* Хмарні технології (Л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (30.10)

* Хмарні технології (л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (06.11)

* Хмарні технології (Л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (13.11)

* Хмарні технології (л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (20.11)

* Хмарні технології (Л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (27.11)

* Хмарні технології (л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (04.12)

2 пара - 10:30

* Розш. можл. Веб прогр. (Л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (04.09)

* Хмарні технології (Л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (11.09)

* Розш. можл. Веб прогр. (Л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (18.09)

* Розш. можл. Веб прогр. (л) [доц. Порєв]

   |ауд.305 (25.09)

* Розш. можл. Веб прогр. (Л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (02.10)

* Розш. можл. Веб прогр. (л) [доц. Порєв]

   |ауд.305 (09.10)

* Розш. можл. Веб прогр. (Л) [доц. Порєв]



   |ауд.201 (16.10)

* Розш. можл. Веб прогр. (л) [доц. Порєв]

   |ауд.305 (23.10)

* Розш. можл. Веб прогр. (Л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (30.10)

* Розш. можл. Веб прогр. (л) [доц. Порєв]

   |ауд.305 (06.11)

* Розш. можл. Веб прогр. (Л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (13.11)

* Розш. можл. Веб прогр. (л) [доц. Порєв]

   |ауд.305 (20.11)

* Розш. можл. Веб прогр. (Л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (27.11)

* Розш. можл. Веб прогр. (л) [доц. Порєв]

   |ауд.305 (04.12)

3 пара - 12:10

* Розш. можл. Веб прогр. (л) [доц. Порєв]

   |ауд.305 (11.09)

* Хмарні технології (л) [доц. Порєв]

   |ауд.305 (18.09)

* Розш. можл. Веб прогр. (л) [доц. Порєв]

   |ауд.305 (25.09)

* Хмарні технології (л) [доц. Порєв]

   |ауд.305 (02.10)

* Розш. можл. Веб прогр. (л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (09.10)

* Хмарні технології (л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (16.10)

* Розш. можл. Веб прогр. (л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (23.10)

* Хмарні технології (л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (30.10)

* Розш. можл. Веб прогр. (л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (06.11)

* Хмарні технології (л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (13.11)

* Розш. можл. Веб прогр. (л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (20.11)

* Хмарні технології (л) [доц. Порєв]

   |ауд.201 (27.11)

* Розш. можл. Веб прогр. (л) [доц. Порєв]

   |ауд.305 (04.12)

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

Вівторок

1 пара - 9:00

* Констр. пр. забезп.-4 (Л) [доц. Іванова]

   |ауд.213 (05.09-17.10)

* Констр. пр. забезп.-4 (л) [доц. Іванова]

   |ауд.201 (24.10)

* Констр. пр. забезп.-4 (Л) [доц. Іванова]

   |ауд.213 (31.10)

* Констр. пр. забезп.-4 (л) [доц. Іванова]

   |ауд.201 (07.11)

* Констр. пр. забезп.-4 (Л) [доц. Іванова]

   |ауд.213 (14.11)

* Констр. пр. забезп.-4 (л) [доц. Іванова]

   |ауд.201 (21.11)

2 пара - 10:30

* Розш. можл. Веб прогр. (л) [доц. Порєв]

   |ауд.305 (05.09)

* Хмарні технології (л) [доц. Порєв]

   |ауд.305 (12.09)

* Констр. пр. забезп.-4 (л) [доц. Іванова]

   |ауд.305 (19.09-26.09)|ауд.201 (03.10-10.10)|ауд.211 (17.10)|ауд.201 (24.10)|

   |ауд.213 (31.10)|ауд.201 (07.11)|ауд.213 (14.11)|ауд.201 (21.11-28.11)

3 пара - 12:10

* Комп. графіка та анімація (Л) [доц. Ткаченко]

   |ауд.201 (12.09-19.09)|ауд.210 (26.09)|ауд.213 (03.10)|ауд.210 (10.10)|



   |ауд.217 (17.10)

* Хмарні технології (л) [доц. Порєв]

   |ауд.305 (24.10)

* Розш. можл. Веб прогр. (л) [доц. Порєв]

   |ауд.305 (31.10)

* Хмарні технології (л) [доц. Порєв]

   |ауд.305 (07.11)

* Розш. можл. Веб прогр. (л) [доц. Порєв]

   |ауд.305 (14.11)

* Хмарні технології (л) [доц. Порєв]

   |ауд.305 (21.11)

* Комп. графіка та анімація (л) [доц. Ткаченко]

   |ауд.305 (28.11)

4 пара - 13:40

* Комп. графіка та анімація (л) [доц. Ткаченко]

   |ауд.305 (19.09)

* Комп. графіка та анімація (л) [доц. Ткаченко]

   |ауд.305 (03.10)

* Комп. графіка та анімація (л) [доц. Ткаченко]

   |ауд.305 (17.10-28.11)

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

Середа

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

Четвер

1 пара - 9:00

* Політологія (L) [Вакансія]

   |ауд.318 (07.09)

* Політологія (П) [Вакансія]

   |ауд.201 (14.09)

* Політологія (L) [Вакансія]

   |ауд.318 (21.09)

* Політологія (П) [Вакансія]

   |ауд.201 (28.09)

* Політологія (L) [Вакансія]

   |ауд.318 (05.10)

* Політологія (П) [Вакансія]

   |ауд.201 (12.10)

* Політологія (L) [Вакансія]

   |ауд.318 (19.10)

* Політологія (П) [Вакансія]

   |ауд.201 (26.10)

* Політологія (L) [Вакансія]

   |ауд.318 (02.11)

* Політологія (П) [Вакансія]

   |ауд.201 (09.11)|ауд.218 (16.11)|ауд.201 (23.11)

* Функціональне програмув. (л) [доц. Ковтун]

   |ауд.218 (30.11-07.12)

2 пара - 10:30

* Комп. графіка та анімація (Л) [доц. Ткаченко]

   |ауд.201 (07.09)

* Безпека програм та даних (Л) [доц. Супрун]

   |ауд.201 (14.09-19.10)

* Безпека програм та даних (л) [доц. Супрун]

   |ауд.305 (26.10)

* Функціональне програмув. (л) [доц. Ковтун]

   |ауд.218 (02.11-23.11)

* Безпека програм та даних (л) [доц. Супрун]

   |ауд.305 (30.11-07.12)

3 пара - 12:10

* Безпека програм та даних (л) [доц. Супрун]

   |ауд.305 (14.09-26.10)

* Функціональне програмув. (л) [доц. Ковтун]

   |ауд.218 (02.11-23.11)

* Безпека програм та даних (л) [доц. Супрун]

   |ауд.305 (30.11-07.12)

4 пара - 13:40

* Функціональне програмув. (л) [доц. Ковтун]

   |ауд.201 (21.09)|ауд.218 (28.09)|ауд.305 (05.10-26.10)



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

П"ятниця

1 пара - 9:00

* Програмування під МП (Л) [доц. Іванова]

   |ауд.218 (08.09)

* Функціональне програмув. (Л) [доц. Ковтун]

   |ауд.218 (15.09)

* Програмування під МП (Л) [доц. Іванова]

   |ауд.218 (22.09)

* Функціональне програмув. (Л) [доц. Ковтун]

   |ауд.218 (29.09)

* Програмування під МП (Л) [доц. Іванова]

   |ауд.218 (06.10)

* Функціональне програмув. (Л) [доц. Ковтун]

   |ауд.218 (13.10)

* Програмування під МП (Л) [доц. Іванова]

   |ауд.218 (20.10)

* Функціональне програмув. (Л) [доц. Ковтун]

   |ауд.218 (27.10)

* Програмування під МП (Л) [доц. Іванова]

   |ауд.218 (03.11)

* Функціональне програмув. (Л) [доц. Ковтун]

   |ауд.218 (10.11)

* Програмування під МП (Л) [доц. Іванова]

   |ауд.218 (17.11)

* Функціональне програмув. (Л) [доц. Ковтун]

   |ауд.218 (24.11)

* Програмування під МП (Л) [доц. Іванова]

   |ауд.218 (01.12)

* Констр. пр. забезп.-4 (Л) [доц. Іванова]

   |ауд.213 (29.12)

2 пара - 10:30

* Програмування під МП (Л) [доц. Іванова]

   |ауд.218 (08.09)

* Комп. графіка та анімація (л) [доц. Ткаченко]

   |ауд.305 (15.09)

* Програмування під МП (л) [доц. Іванова]

   |ауд.218 (22.09)

* Комп. графіка та анімація (л) [доц. Ткаченко]

   |ауд.305 (29.09)

* Програмування під МП (л) [доц. Іванова]

   |ауд.218 (06.10)

* Комп. графіка та анімація (л) [доц. Ткаченко]

   |ауд.307 (13.10)

* Програмування під МП (л) [доц. Іванова]

   |ауд.218 (20.10)

* Функціональне програмув. (Л) [доц. Ковтун]

   |ауд.218 (27.10)

* Програмування під МП (л) [доц. Іванова]

   |ауд.218 (03.11)

* Функціональне програмув. (Л) [доц. Ковтун]

   |ауд.218 (10.11)

* Програмування під МП (л) [доц. Іванова]

   |ауд.218 (17.11-01.12)

* Комп. графіка та анімація (Л) [доц. Ткаченко]

   |ауд.213 (29.12)

3 пара - 12:10

* Комп. графіка та анімація (л) [доц. Ткаченко]

   |ауд.305 (15.09)

* Програмування під МП (л) [доц. Іванова]

   |ауд.218 (22.09)

* Комп. графіка та анімація (л) [доц. Ткаченко]

   |ауд.305 (29.09)

* Програмування під МП (л) [доц. Іванова]

   |ауд.218 (06.10)

* Комп. графіка та анімація (л) [доц. Ткаченко]

   |ауд.307 (13.10)

* Програмування під МП (л) [доц. Іванова]



   |ауд.218 (20.10-01.12)

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

                                                           

           Декан факультету     ____________               

                                                           

           Нач. навч. відділу   ____________               


