
Розклад занять на осінній семестр 2017-2018 н.р. 
Напр.(спец.) УІБ 
Група УІБ-21 
========================================================= 
|Тиждень|  ПН   |  ВТ   |  СР   |  ЧТ   |  ПТ   |  СБ   | 
========================================================= 
| 04.09 |....LЛ.|...ЛЛл.|...ЛЛП.|...ЛЛ..|....ПП.|.......| 
| 11.09 |....лл.|...ЛЛ..|...ЛЛП.|...ЛП..|...лПл.|.......| 
| 18.09 |....LЛ.|...ЛПП.|...ЛЛП.|...ЛП..|...лПл.|.......| 
| 25.09 |...ллл.|...ЛЛП.|...ЛЛП.|...ЛП..|...лПл.|.......| 
| 02.10 |....LЛ.|...ЛПП.|...ЛЛП.|...ПП..|...лПл.|.......| 
| 09.10 |...ллл.|...ЛЛП.|...ЛЛП.|...ЛЛ..|..ллПл.|.......| 
| 16.10 |...ПLЛ.|...ЛПП.|...ЛЛП.|...ПП..|..ллПл.|.......| 
| 23.10 |...ллл.|...ЛЛП.|...ЛЛП.|...ЛЛ..|...лПл.|.......| 
| 30.10 |...ПLЛ.|...ППП.|...ЛЛП.|...ПП..|...лПл.|.......| 
| 06.11 |...ллL.|...ЛЛП.|...ЛЛП.|...ЛЛ..|...лПл.|.......| 
| 13.11 |...ПLЛ.|...ППП.|...ЛЛП.|...ПП..|...лПл.|.......| 
| 20.11 |...ллл.|...ЛЛП.|...ЛЛП.|...ЛП..|...лПл.|.......| 
| 27.11 |....LЛ.|...ППП.|...ЛП..|...лл..|...лПл.|.......| 
| 04.12 |...ллл.|....лП.|.......|...лл..|...лПл.|.......| 
| 11.12 |.......|.......|.......|.......|.......|.......| 
| 18.12 |.......|.......|.......|.......|.......|.......| 
| 25.12 |.......|.......|.......|.......|.......|.......| 
--------------------------------------------------------- 
Понеділок 
4 пара - 13:40 
* Супутн. інф. сист. та компл. (УІБ-21/2) (л) [Кравченко] 
   |ауд.204 (25.09) 
* Супутн.і інф. сист. та компл. (УІБ-21/1) (л) [Кравченко] 
   |ауд.210 (09.10) 
* Прикладна криптологія (П) [ас. Фесенко] 
   |ауд.210 (16.10) 
* Супутн. інф. сист. та компл. (УІБ-21/2) (л) [Кравченко] 
   |ауд.204 (23.10) 
* Прикладна криптологія (П) [ас. Фесенко] 
   |ауд.210 (30.10) 
* Супутн.і інф. сист. та компл. (УІБ-21/1) (л) [Кравченко] 
   |ауд.210 (06.11) 
* Прикладна криптологія (П) [ас. Фесенко] 
   |ауд.210 (13.11) 
* Супутн. інф. сист. та компл. (УІБ-21/2) (л) [Кравченко] 
   |ауд.204 (20.11) 
* Супутн.і інф. сист. та компл. (УІБ-21/1) (л) [Кравченко] 
   |ауд.201 (04.12) 
5 пара - 15:10 
* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко] 
   |ауд.318 (04.09) 
* Супутн.і інф. сист. та компл. (УІБ-21/1) (л) [Кравченко] 
   |ауд.205 (11.09) 
* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко] 
   |ауд.318 (18.09) 
* Супутн. інф. сист. та компл. (УІБ-21/2) (л) [Кравченко] 
   |ауд.205 (25.09) 
* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко] 
   |ауд.318 (02.10) 
* Супутн.і інф. сист. та компл. (УІБ-21/1) (л) [Кравченко] 
   |ауд.205 (09.10) 
* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко] 
   |ауд.318 (16.10) 
* Супутн. інф. сист. та компл. (УІБ-21/2) (л) [Кравченко] 
   |ауд.205 (23.10) 
* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко] 
   |ауд.318 (30.10) 
* Супутн.і інф. сист. та компл. (УІБ-21/1) (л) [Кравченко] 
   |ауд.210 (06.11) 
* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко] 
   |ауд.318 (13.11) 
* Супутн. інф. сист. та компл. (УІБ-21/2) (л) [Кравченко] 
   |ауд.201 (20.11) 
* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко] 



   |ауд.318 (27.11) 
* Супутн.і інф. сист. та компл. (УІБ-21/1) (л) [Кравченко] 
   |ауд.201 (04.12) 
6 пара – 16:40 
* Суп.і інф. с-ми та комплекси (Л) [Кравченко] 
   |ауд.205 (04.09) 
* Супутн.і інф. сист. та компл. (УІБ-21/1) (л) [Кравченко] 
   |ауд.205 (11.09) 
* Суп.і інф. с-ми та комплекси (Л) [Кравченко] 
   |ауд.205 (18.09) 
* Супутн. інф. сист. та компл. (УІБ-21/2) (л) [Кравченко] 
   |ауд.205 (25.09) 
* Суп.і інф. с-ми та комплекси (Л) [Кравченко] 
   |ауд.205 (02.10) 
* Супутн.і інф. сист. та компл. (УІБ-21/1) (л) [Кравченко] 
   |ауд.205 (09.10) 
* Суп.і інф. с-ми та комплекси (Л) [Кравченко] 
   |ауд.205 (16.10) 
* Супутн. інф. сист. та компл. (УІБ-21/2) (л) [Кравченко] 
   |ауд.205 (23.10) 
* Суп.і інф. с-ми та комплекси (Л) [Кравченко] 
   |ауд.205 (30.10) 
* Укр. та зарубіжна культура (L) [доц. Гриценко] 
   |ауд.318 (06.11) 
* Суп.і інф. с-ми та комплекси (Л) [Кравченко] 
   |ауд.205 (13.11) 
* Супутн. інф. сист. та компл. (УІБ-21/2) (л) [Кравченко] 
   |ауд.201 (20.11) 
* Суп.і інф. с-ми та комплекси (Л) [Кравченко] 
   |ауд.205 (27.11) 
* Супутн.і інф. сист. та компл. (УІБ-21/1) (л) [Кравченко] 
   |ауд.201 (04.12) 
--------------------------------------------------------- 
Вівторок 
4 пара - 13:40 
* Технологія програмування (Л) [доц. Вялкова] 
   |ауд.213 (05.09)|ауд.316 (12.09-19.09) 
* Економіка підприємства (Л) [доц. Мартинюк] 
   |ауд.304 (26.09) 
* Технологія програмування (Л) [доц. Вялкова] 
   |ауд.316 (03.10) 
* Економіка підприємства (Л) [доц. Мартинюк] 
   |ауд.316 (10.10) 
* Технологія програмування (Л) [доц. Вялкова] 
   |ауд.316 (17.10) 
* Економіка підприємства (Л) [доц. Мартинюк] 
   |ауд.316 (24.10) 
* Укр. та зарубіжна культура (П) [ас. Русін] 
   |ауд.316 (31.10) 
* Економіка підприємства (Л) [доц. Мартинюк] 
   |ауд.316 (07.11) 
* Укр. та зарубіжна культура (П) [ас. Русін] 
   |ауд.316 (14.11) 
* Економіка підприємства (Л) [доц. Мартинюк] 
   |ауд.316 (21.11) 
* Укр. та зарубіжна культура (П) [ас. Русін] 
   |ауд.316 (28.11) 
5 пара - 15:10 
* Технологія програмування (Л) [доц. Вялкова] 
   |ауд.213 (05.09) 
* Економіка підприємства (Л) [доц. Мартинюк] 
   |ауд.304 (12.09) 
* Економіка підприємства (П) [ас. Кравченко] 
   |ауд.304 (19.09) 
* Економіка підприємства (Л) [доц. Мартинюк] 
   |ауд.304 (26.09) 
* Економіка підприємства (П) [ас. Кравченко] 
   |ауд.304 (03.10) 
* Економіка підприємства (Л) [доц. Мартинюк] 
   |ауд.304 (10.10) 



* Економіка підприємства (П) [ас. Кравченко] 
   |ауд.304 (17.10) 
* Економіка підприємства (Л) [доц. Мартинюк] 
   |ауд.304 (24.10) 
* Економіка підприємства (П) [ас. Кравченко] 
   |ауд.304 (31.10) 
* Економіка підприємства (Л) [доц. Мартинюк] 
   |ауд.304 (07.11) 
* Економіка підприємства (П) [ас. Кравченко] 
   |ауд.304 (14.11) 
* Економіка підприємства (Л) [доц. Мартинюк] 
   |ауд.304 (21.11) 
* Економіка підприємства (П) [ас. Кравченко] 
   |ауд.304 (28.11) 
* Супутн. інф. сист. та компл. (УІБ-21/2) (л) [Кравченко] 
   |ауд.205 (05.12) 
6 пара – 16:40 
* Технологія прогр.(УІБ-21/1) (л) [ас. Мирутенко] 
   |ауд.316 (05.09) 
* Економіка підприємства (П) [ас. Кравченко] 
   |ауд.304 (19.09) 
* Укр. та зарубіжна культура (П) [ас. Русін] 
   |ауд.217 (26.09) 
* Економіка підприємства (П) [ас. Кравченко] 
   |ауд.304 (03.10) 
* Укр. та зарубіжна культура (П) [ас. Русін] 
   |ауд.217 (10.10) 
* Економіка підприємства (П) [ас. Кравченко] 
   |ауд.304 (17.10) 
* Укр. та зарубіжна культура (П) [ас. Русін] 
   |ауд.217 (24.10) 
* Економіка підприємства (П) [ас. Кравченко] 
   |ауд.304 (31.10) 
* Укр. та зарубіжна культура (П) [ас. Русін] 
   |ауд.217 (07.11) 
* Економіка підприємства (П) [ас. Кравченко] 
   |ауд.304 (14.11) 
* Укр. та зарубіжна культура (П) [ас. Русін] 
   |ауд.217 (21.11) 
* Економіка підприємства (П) [ас. Кравченко] 
   |ауд.304 (28.11) 
* Укр. та зарубіжна культура (П) [ас. Русін] 
   |ауд.217 (05.12) 
--------------------------------------------------------- 
Середа 
4 пара - 13:40 
* Прикладна криптологія (Л) [доц. Лукова-Чуйко] 
   |ауд.205 (06.09-29.11) 
5 пара - 15:10 
* Основи нац. безпеки (Л) [проф. Толюпа] 
   |ауд.213 (06.09-13.09) 
* Прикладна криптологія (Л) [доц. Лукова-Чуйко] 
   |ауд.205 (20.09) 
* Основи нац. безпеки (Л) [проф. Толюпа] 
   |ауд.213 (27.09) 
* Прикладна криптологія (Л) [доц. Лукова-Чуйко] 
   |ауд.205 (04.10) 
* Основи нац. безпеки (Л) [проф. Толюпа] 
   |ауд.213 (11.10-22.11) 
* Основи нац. безпеки (П) [проф. Толюпа] 
   |ауд.205 (29.11) 
6 пара – 16:40 
* Основи нац. безпеки (П) [проф. Толюпа] 
   |ауд.205 (06.09-22.11) 
--------------------------------------------------------- 
Четвер 
4 пара - 13:40 
* Прогн. та мод. в соц. сфері (Л) [проф. Наконечний] 
   |ауд.213 (07.09)|ауд.405 (14.09-28.09) 
* Прогн. та мод. в соц. сфері (П) [проф. Наконечний] 



   |ауд.405 (05.10) 
* Прогн. та мод. в соц. сфері (Л) [проф. Наконечний] 
   |ауд.405 (12.10) 
* Прогн. та мод. в соц. сфері (П) [проф. Наконечний] 
   |ауд.405 (19.10) 
* Прогн. та мод. в соц. сфері (Л) [проф. Наконечний] 
   |ауд.405 (26.10) 
* Прогн. та мод. в соц. сфері (П) [проф. Наконечний] 
   |ауд.405 (02.11) 
* Прогн. та мод. в соц. сфері (Л) [проф. Наконечний] 
   |ауд.405 (09.11) 
* Прогн. та мод. в соц. сфері (П) [проф. Наконечний] 
   |ауд.405 (16.11) 
* Прогн. та мод. в соц. сфері (Л) [проф. Наконечний] 
   |ауд.405 (23.11) 
* Прикл. криптологія (УІБ-21/1) (л) [ас. Фесенко] 
   |ауд.305 (30.11-07.12) 
5 пара - 15:10 
* Прогн. та мод. в соц. сфері (Л) [проф. Наконечний] 
   |ауд.213 (07.09) 
* Прогн. та мод. в соц. сфері (П) [проф. Наконечний] 
   |ауд.205 (14.09-05.10) 
* Технологія програмування (Л) [доц. Вялкова] 
   |ауд.316 (12.10) 
* Прогн. та мод. в соц. сфері (П) [проф. Наконечний] 
   |ауд.205 (19.10) 
* Технологія програмування (Л) [доц. Вялкова] 
   |ауд.316 (26.10) 
* Прогн. та мод. в соц. сфері (П) [проф. Наконечний] 
   |ауд.205 (02.11) 
* Технологія програмування (Л) [доц. Вялкова] 
   |ауд.316 (09.11) 
* Прогн. та мод. в соц. сфері (П) [проф. Наконечний] 
   |ауд.205 (16.11-23.11) 
* Прикл. криптологія (УІБ-21/1) (л) [ас. Фесенко] 
   |ауд.305 (30.11-07.12) 
--------------------------------------------------------- 
П’ятниця 
3 пара - 12:10 
* Прикл. криптологія (УІБ-21/1) (л) [ас. Фесенко] 
   |ауд.405 (13.10) 
* Прикл. криптологія (УІБ-21/2) (л) [ас. Фесенко] 
   |ауд.306 (20.10) 
4 пара - 13:40 
* Прикл. криптологія (УІБ-21/1) Технологія прогр.(УІБ-21/2) (л) [ас. 
Фесенко][ас. Мирутенко] 
   |ауд.306 (15.09-22.09)|ауд.305 (29.09)|ауд.306 (06.10)|ауд.305 
(13.10)| 
   |ауд.306 (20.10-24.11)|ауд.305 (01.12-08.12) 
5 пара - 15:10 
* Прогн. та мод. в соц. сфері (П) [проф. Наконечний] 
   |ауд.213 (08.09) 
* Прикладна криптологія (П) [ас. Фесенко] 
   |ауд.205 (15.09-08.12) 
6 пара – 16:40 
* Прогн. та мод. в соц. сфері (П) [проф. Наконечний] 
   |ауд.213 (08.09) 
* Прикл. криптологія (УІБ-21/2) Технологія прогр.(УІБ-21/1) (л) [ас. 
Фесенко][ас. Мирутенко] 
   |ауд.305 (15.09-08.12) 
--------------------------------------------------------- 
                                                            
           Декан факультету     ____________                
                                                            
           Нач. навч. відділу   ____________                
 


