
                                                                 24.09.2017

                                                                        ФІТ

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

Напр.(спец.) ПІС

Група ПІС-21

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

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

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

| 04.09 |...ЛЛL.|...Л...|...ЛЛ..|...лLл.|...л...|.......|

| 11.09 |...ЛлЛ.|...Л...|...ЛП..|...лL..|...ПЛл.|.......|

| 18.09 |...ЛлL.|...ЛЛ..|...ЛЛП.|...лL..|...лЛл.|.......|

| 25.09 |...лЛЛ.|...Л...|...ЛП..|...лL..|...ПЛл.|.......|

| 02.10 |...ЛлL.|...Л...|...ЛЛП.|...лL..|...лЛл.|.......|

| 09.10 |...лЛЛ.|...ЛЛ..|...ЛП..|...лL..|...ПЛл.|.......|

| 16.10 |...ЛлL.|...Л...|...ЛЛП.|...лL..|...лЛл.|.......|

| 23.10 |...лЛ..|...ЛЛ..|...ЛП..|...лL..|...ПЛл.|.......|

| 30.10 |...ЛлL.|...Л...|...ЛП..|...лL..|...лЛл.|.......|

| 06.11 |...лЛ..|...ЛЛ..|...ЛП..|...лL..|...Плл.|.......|

| 13.11 |...ЛлL.|...Л...|...ЛП..|...лL..|...Плл.|.......|

| 20.11 |...лЛL.|...ЛЛ..|...ЛП..|...лL..|...Пл..|.......|

| 27.11 |...ЛлL.|...Л...|...ЛП..|...лL..|...Пл..|.......|

| 04.12 |.......|...Л...|.......|...лL..|.......|.......|

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

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

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

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

Понеділок

4 пара - 13:40

* Прикл. стат. (з вик. ІТ) (Л) [ас. Жихарєва]

   |ауд.217 (04.09)

* Методи та зас. ООП та П (Л) [ас. Духновська]

   |ауд.217 (11.09-18.09)

* Організація та обробка ел. інф. (л) [ас. Пирог]

   |ауд.202 (25.09)

* Методи та зас. ООП та П (Л) [ас. Духновська]

   |ауд.217 (02.10)

* Організація та обробка ел. інф. (л) [ас. Пирог]

   |ауд.202 (09.10)

* Методи та зас. ООП та П (Л) [ас. Духновська]

   |ауд.217 (16.10)

* Методи та зас. ООП та П (л) [ас. Духновська]

   |ауд.202 (23.10)

* Методи та зас. ООП та П (Л) [ас. Духновська]

   |ауд.217 (30.10)

* Методи та зас. ООП та П (л) [ас. Духновська]

   |ауд.202 (06.11)

* Методи та зас. ООП та П (Л) [ас. Духновська]

   |ауд.217 (13.11)

* Методи та зас. ООП та П (л) [ас. Духновська]

   |ауд.202 (20.11)

* Методи та зас. ООП та П (Л) [ас. Духновська]

   |ауд.217 (27.11)

5 пара - 15:10

* Методи та зас. ООП та П (Л) [ас. Духновська]

   |ауд.217 (04.09)

* Методи та зас. ООП та П (л) [ас. Духновська]

   |ауд.202 (11.09-18.09)

* Прикл. стат. (з вик. ІТ) (Л) [ас. Жихарєва]

   |ауд.217 (25.09)

* Методи та зас. ООП та П (л) [ас. Духновська]

   |ауд.202 (02.10)

* Прикл. стат. (з вик. ІТ) (Л) [ас. Жихарєва]

   |ауд.217 (09.10)

* Методи та зас. ООП та П (л) [ас. Духновська]

   |ауд.202 (16.10)

* Прикл. стат. (з вик. ІТ) (Л) [ас. Жихарєва]

   |ауд.217 (23.10)

* Методи та зас. ООП та П (л) [ас. Духновська]



   |ауд.202 (30.10)

* Прикл. стат. (з вик. ІТ) (Л) [ас. Жихарєва]

   |ауд.217 (06.11)

* Методи та зас. ООП та П (л) [ас. Духновська]

   |ауд.202 (13.11)

* Прикл. стат. (з вик. ІТ) (Л) [ас. Жихарєва]

   |ауд.210 (20.11)

* Методи та зас. ООП та П (л) [ас. Духновська]

   |ауд.202 (27.11)

6 пара

* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко]

   |ауд.311 (04.09)

* Прикл. стат. (з вик. ІТ) (Л) [ас. Жихарєва]

   |ауд.217 (11.09)

* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко]

   |ауд.311 (18.09)

* Прикл. стат. (з вик. ІТ) (Л) [ас. Жихарєва]

   |ауд.217 (25.09)

* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко]

   |ауд.311 (02.10)

* Прикл. стат. (з вик. ІТ) (Л) [ас. Жихарєва]

   |ауд.217 (09.10)

* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко]

   |ауд.311 (16.10)

* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко]

   |ауд.311 (30.10)

* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко]

   |ауд.311 (13.11-27.11)

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

Вівторок

4 пара - 13:40

* Обр. зобр. і мультимедіа (Л) [проф. Сайко]

   |ауд.210 (05.09)|ауд.217 (12.09-03.10)

* Осн. екології (Л) [ас. Карлащук]

   |ауд.217 (10.10)

* Обр. зобр. і мультимедіа (Л) [проф. Сайко]

   |ауд.217 (17.10)

* Осн. екології (Л) [ас. Карлащук]

   |ауд.217 (24.10)

* Обр. зобр. і мультимедіа (Л) [проф. Сайко]

   |ауд.217 (31.10)

* Осн. екології (Л) [ас. Карлащук]

   |ауд.217 (07.11)

* Обр. зобр. і мультимедіа (Л) [проф. Сайко]

   |ауд.217 (14.11)

* Осн. екології (Л) [ас. Карлащук]

   |ауд.217 (21.11)

* Обр. зобр. і мультимедіа (Л) [проф. Сайко]

   |ауд.217 (28.11)

* Осн. екології (Л) [ас. Карлащук]

   |ауд.217 (05.12)

5 пара - 15:10

* Прикл. стат. (з вик. ІТ) (Л) [ас. Жихарєва]

   |ауд.217 (19.09)

* Осн. екології (Л) [ас. Карлащук]

   |ауд.217 (10.10)

* Осн. екології (Л) [ас. Карлащук]

   |ауд.217 (24.10)

* Осн. екології (Л) [ас. Карлащук]

   |ауд.217 (07.11)

* Осн. екології (Л) [ас. Карлащук]

   |ауд.217 (21.11)

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

Середа

4 пара - 13:40

* Організація та обробка ел. інф. (Л) [доц. Сокульський]

   |ауд.215 (06.09-29.11)

5 пара - 15:10



* Організація та обробка ел. інф. (Л) [доц. Сокульський]

   |ауд.215 (06.09)

* Прикл. стат. (з вик. ІТ) (П) [доц. Сокульський]

   |ауд.202 (13.09)

* Організація та обробка ел. інф. (Л) [доц. Сокульський]

   |ауд.215 (20.09)

* Прикл. стат. (з вик. ІТ) (П) [доц. Сокульський]

   |ауд.202 (27.09)

* Організація та обробка ел. інф. (Л) [доц. Сокульський]

   |ауд.215 (04.10)

* Прикл. стат. (з вик. ІТ) (П) [доц. Сокульський]

   |ауд.202 (11.10)

* Організація та обробка ел. інф. (Л) [доц. Сокульський]

   |ауд.215 (18.10)

* Прикл. стат. (з вик. ІТ) (П) [доц. Сокульський]

   |ауд.202 (25.10-29.11)

6 пара

* Прикл. стат. (з вик. ІТ) (П) [доц. Сокульський]

   |ауд.202 (20.09)

* Прикл. стат. (з вик. ІТ) (П) [доц. Сокульський]

   |ауд.202 (04.10)

* Прикл. стат. (з вик. ІТ) (П) [доц. Сокульський]

   |ауд.202 (18.10)

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

Четвер

4 пара - 13:40

* Організація та обробка ел. інф. (л) [ас. Пирог]

   |ауд.202 (07.09-07.12)

5 пара - 15:10

* Науковий образ світу (L) [проф. Тартаківська]

   |ауд.209 (07.09-07.12)

6 пара

* Організація та обробка ел. інф. (л) [ас. Пирог]

   |ауд.202 (07.09)

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

П"ятниця

4 пара - 13:40

* Обр. зобр. і мультимедіа (л) [проф. Сайко]

   |ауд.202 (08.09)

* Укр. та зарубіжна культура (П) [ас. Русін]

   |ауд.217 (15.09)

* Обр. зобр. і мультимедіа (л) [проф. Сайко]

   |ауд.202 (22.09)

* Укр. та зарубіжна культура (П) [ас. Русін]

   |ауд.217 (29.09)

* Обр. зобр. і мультимедіа (л) [проф. Сайко]

   |ауд.202 (06.10)

* Укр. та зарубіжна культура (П) [ас. Русін]

   |ауд.217 (13.10)

* Обр. зобр. і мультимедіа (л) [проф. Сайко]

   |ауд.305 (20.10)

* Укр. та зарубіжна культура (П) [ас. Русін]

   |ауд.217 (27.10)

* Обр. зобр. і мультимедіа (л) [проф. Сайко]

   |ауд.305 (03.11)

* Укр. та зарубіжна культура (П) [ас. Русін]

   |ауд.217 (10.11-01.12)

5 пара - 15:10

* Реляційні і постр.пром. БД (Л) [Лахно]

   |ауд.217 (15.09-03.11)

* Обр. зобр. і мультимедіа (л) [проф. Сайко]

   |ауд.202 (10.11-01.12)

6 пара

* Реляційні і постр.пром. БД (л) [Лахно]

   |ауд.202 (15.09-17.11)

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

                                                           

           Декан факультету     ____________               



                                                           

           Нач. навч. відділу   ____________               


