
                                                                 16.09.2017

                                                                        ФІТ

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

Напр.(спец.) УІБ

Група УІБ-31

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

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

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

| 04.09 |.ЛП....|.LЛ....|.ЛЛ....|ЛLП....|.......|.......|

| 11.09 |ЛПП....|.Lл....|лЛП....|ЛЛ.....|.......|.......|

| 18.09 |лЛП....|.LЛ....|лЛП....|ЛLП....|.......|.......|

| 25.09 |ЛПП....|ПLП....|лПП....|ЛПП....|.......|.......|

| 02.10 |лЛП....|.LЛ....|лЛП....|ЛLП....|.......|.......|

| 09.10 |ЛПП....|лLП....|лПП....|ЛПП....|.......|.......|

| 16.10 |лЛП....|.ПЛ....|лЛП....|ЛLП....|.......|.......|

| 23.10 |ЛПП....|ПLП....|лПП....|ЛЛП....|.......|.......|

| 30.10 |лЛП....|.ПЛ....|лЛП....|ЛLП....|.......|.......|

| 06.11 |ЛПП....|ПLП....|ППП....|ЛL.....|.......|.......|

| 13.11 |лЛП....|.ПЛ....|лЛП....|ЛLП....|.......|.......|

| 20.11 |лПП....|.LП....|ППП....|ЛLП....|.......|.......|

| 27.11 |лПП....|.......|лПП....|ПLП....|.......|.......|

| 04.12 |лПП....|.......|ППП....|ПП.....|.......|.......|

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

| 18.12 |.......|.......|.......|.......|ЛЛ.....|.......|

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

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

Понеділок

1 пара - 9:00

* Система охор. ДТ (Л) [проф. Толюпа]

   |ауд.203 (11.09)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (УІБ-31/1) (л) [ас. Фесенко]

   |ауд.305 (18.09)

* Система охор. ДТ (Л) [проф. Толюпа]

   |ауд.203 (25.09)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (УІБ-31/1) (л) [ас. Фесенко]

   |ауд.305 (02.10)

* Система охор. ДТ (Л) [проф. Толюпа]

   |ауд.203 (09.10)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (УІБ-31/1) (л) [ас. Фесенко]

   |ауд.305 (16.10)

* Система охор. ДТ (Л) [проф. Толюпа]

   |ауд.203 (23.10)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (УІБ-31/1) (л) [ас. Фесенко]

   |ауд.305 (30.10)

* Система охор. ДТ (Л) [проф. Толюпа]

   |ауд.203 (06.11)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (УІБ-31/1) (л) [ас. Фесенко]

   |ауд.305 (13.11-04.12)

2 пара - 10:30

* Теорія ризиків (Л) [проф. Наконечний]

   |ауд.203 (04.09)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (П) [ас. Фесенко]

   |ауд.213 (11.09)

* Теорія ризиків (Л) [проф. Наконечний]

   |ауд.203 (18.09)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (П) [ас. Фесенко]

   |ауд.213 (25.09)

* Теорія ризиків (Л) [проф. Наконечний]

   |ауд.203 (02.10)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (П) [ас. Фесенко]

   |ауд.213 (09.10)

* Теорія ризиків (Л) [проф. Наконечний]

   |ауд.203 (16.10)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (П) [ас. Фесенко]

   |ауд.213 (23.10)

* Теорія ризиків (Л) [проф. Наконечний]

   |ауд.203 (30.10)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (П) [ас. Фесенко]



   |ауд.213 (06.11)

* Теорія ризиків (Л) [проф. Наконечний]

   |ауд.203 (13.11)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (П) [ас. Фесенко]

   |ауд.213 (20.11)

* Теорія ризиків (П) [проф. Наконечний]

   |ауд.213 (27.11)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (П) [ас. Фесенко]

   |ауд.213 (04.12)

3 пара - 12:10

* Теорія ризиків (П) [проф. Наконечний]

   |ауд.218 (04.09)

* Основи криптогр. зах. інф. (П) [ас. Фесенко]

   |ауд.213 (11.09)

* Теорія ризиків (П) [проф. Наконечний]

   |ауд.218 (18.09)

* Основи криптогр. зах. інф. (П) [ас. Фесенко]

   |ауд.201 (25.09)

* Теорія ризиків (П) [проф. Наконечний]

   |ауд.218 (02.10)

* Основи криптогр. зах. інф. (П) [ас. Фесенко]

   |ауд.213 (09.10)

* Теорія ризиків (П) [проф. Наконечний]

   |ауд.213 (16.10)

* Основи криптогр. зах. інф. (П) [ас. Фесенко]

   |ауд.213 (23.10)

* Теорія ризиків (П) [проф. Наконечний]

   |ауд.213 (30.10)

* Основи криптогр. зах. інф. (П) [ас. Фесенко]

   |ауд.213 (06.11)

* Теорія ризиків (П) [проф. Наконечний]

   |ауд.213 (13.11)

* Основи криптогр. зах. інф. (П) [ас. Фесенко]

   |ауд.213 (20.11)

* Теорія ризиків (П) [проф. Наконечний]

   |ауд.213 (27.11)

* Основи криптогр. зах. інф. (П) [ас. Фесенко]

   |ауд.213 (04.12)

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

Вівторок

1 пара - 9:00

* Основи криптогр. зах. інф. (П) [ас. Фесенко]

   |ауд.215 (26.09)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (УІБ-31/1) (л) [ас. Фесенко]

   |ауд.210 (10.10)

* Основи криптогр. зах. інф. (П) [ас. Фесенко]

   |ауд.210 (24.10)

* Основи криптогр. зах. інф. (П) [ас. Фесенко]

   |ауд.210 (07.11)

2 пара - 10:30

* Основи криптогр. зах. інф. (L) [доц. Лукова-Чуйко]

   |ауд.215 (05.09-10.10)

* Система охор. ДТ (П) [Фєнєнков]

   |ауд.405 (17.10)

* Основи криптогр. зах. інф. (L) [доц. Лукова-Чуйко]

   |ауд.215 (24.10)

* Система охор. ДТ (П) [Фєнєнков]

   |ауд.213 (31.10)

* Основи криптогр. зах. інф. (L) [доц. Лукова-Чуйко]

   |ауд.215 (07.11)

* Система охор. ДТ (П) [Фєнєнков]

   |ауд.213 (14.11)

* Основи криптогр. зах. інф. (L) [доц. Лукова-Чуйко]

   |ауд.215 (21.11)

3 пара - 12:10

* Орг. забезп. зах. інформації (Л) [Оксіюк]

   |ауд.218 (05.09)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (УІБ-31/1) (л) [ас. Фесенко]



   |ауд.305 (12.09)

* Орг. забезп. зах. інформації (Л) [Оксіюк]

   |ауд.218 (19.09)

* Система охор. ДТ (П) [Фєнєнков]

   |ауд.213 (26.09)

* Орг. забезп. зах. інформації (Л) [Оксіюк]

   |ауд.210 (03.10)

* Система охор. ДТ (П) [Фєнєнков]

   |ауд.213 (10.10)

* Орг. забезп. зах. інформації (Л) [Оксіюк]

   |ауд.210 (17.10)

* Система охор. ДТ (П) [Фєнєнков]

   |ауд.213 (24.10)

* Орг. забезп. зах. інформації (Л) [Оксіюк]

   |ауд.218 (31.10)

* Система охор. ДТ (П) [Фєнєнков]

   |ауд.213 (07.11)

* Орг. забезп. зах. інформації (Л) [Оксіюк]

   |ауд.218 (14.11)

* Система охор. ДТ (П) [Фєнєнков]

   |ауд.213 (21.11)

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

Середа

1 пара - 9:00

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (УІБ-31/2) (л) [ас. Фесенко]

   |ауд.201 (13.09-01.11)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (П) [ас. Фесенко]

   |ауд.213 (08.11)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (УІБ-31/2) (л) [ас. Фесенко]

   |ауд.201 (15.11)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (П) [ас. Фесенко]

   |ауд.213 (22.11)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (УІБ-31/2) (л) [ас. Фесенко]

   |ауд.201 (29.11)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (П) [ас. Фесенко]

   |ауд.213 (06.12)

2 пара - 10:30

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (Л) [доц. Лукова-Чуйко]

   |ауд.203 (06.09-20.09)

* Орг. забезп. зах. інформації (П) [Шестак]

   |ауд.218 (27.09)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (Л) [доц. Лукова-Чуйко]

   |ауд.203 (04.10)

* Орг. забезп. зах. інформації (П) [Шестак]

   |ауд.218 (11.10)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (Л) [доц. Лукова-Чуйко]

   |ауд.203 (18.10)

* Орг. забезп. зах. інформації (П) [Шестак]

   |ауд.218 (25.10)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (Л) [доц. Лукова-Чуйко]

   |ауд.203 (01.11)

* Орг. забезп. зах. інформації (П) [Шестак]

   |ауд.218 (08.11)

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (Л) [доц. Лукова-Чуйко]

   |ауд.203 (15.11)

* Орг. забезп. зах. інформації (П) [Шестак]

   |ауд.218 (22.11-06.12)

3 пара - 12:10

* Криптогр.і мех. інф. та КБ (Л) [доц. Лукова-Чуйко]

   |ауд.203 (06.09)

* Забезп. інф. безпеки д-ви (П) [доц. Браіловський]

   |ауд.213 (13.09-06.12)

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

Четвер

1 пара - 9:00

* Забезп. інф. безпеки д-ви (Л) [доц. Браіловський]

   |ауд.203 (07.09-21.09)|ауд.213 (28.09-12.10)|ауд.203 (19.10)|

   |ауд.213 (26.10-09.11)|ауд.203 (16.11)|ауд.213 (23.11)



* Забезп. інф. безпеки д-ви (П) [доц. Браіловський]

   |ауд.213 (30.11-07.12)

2 пара - 10:30

* Філософія (L) [доц. Комар]

   |ауд.203 (07.09)

* Забезп. інф. безпеки д-ви (Л) [доц. Браіловський]

   |ауд.203 (14.09)

* Філософія (L) [доц. Комар]

   |ауд.203 (21.09)

* Філософія (П) [доц. Комар]

   |ауд.218 (28.09)

* Філософія (L) [доц. Комар]

   |ауд.203 (05.10)

* Філософія (П) [доц. Комар]

   |ауд.218 (12.10)

* Філософія (L) [доц. Комар]

   |ауд.203 (19.10)

* Забезп. інф. безпеки д-ви (Л) [доц. Браіловський]

   |ауд.203 (26.10)

* Філософія (L) [доц. Комар]

   |ауд.203 (02.11-30.11)

* Забезп. інф. безпеки д-ви (П) [доц. Браіловський]

   |ауд.213 (07.12)

3 пара - 12:10

* Забезп. інф. безпеки д-ви (П) [доц. Браіловський]

   |ауд.210 (07.09)

* Філософія (П) [доц. Комар]

   |ауд.213 (21.09)|ауд.218 (28.09)|ауд.213 (05.10)|ауд.218 (12.10)|ауд.213 (19.10)

* Орг. забезп. зах. інформації (П) [Шестак]

   |ауд.218 (26.10)

* Філософія (П) [доц. Комар]

   |ауд.213 (02.11)

* Філософія (П) [доц. Комар]

   |ауд.213 (16.11)

* Забезп. інф. безпеки д-ви (П) [доц. Браіловський]

   |ауд.213 (23.11)

* Філософія (П) [доц. Комар]

   |ауд.213 (30.11)

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

П"ятниця

1 пара - 9:00

* Забезп. інф. безпеки д-ви (Л) [доц. Браіловський]

   |ауд.203 (22.12)

2 пара - 10:30

* Система охор. ДТ (Л) [проф. Толюпа]

   |ауд.203 (22.12)

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

                                                           

           Декан факультету     ____________               

                                                           

           Нач. навч. відділу   ____________               


