
І (800
-9
20

) ІІ (935
-10

55
) ІІІ (11

20
-12

40
) ІV (12

55
-14

15
) V (14

30
-15

50
) VI (16

05
-17

25
) VII (17

35
-18

55
) VIII (19

05
-20

25
)

12.03

понеділ.
лк."Філософія"                            

доц.Захарчук О.Ф.

уст."Конст.та експ.мат.в 

авт.гал." 

доц.Олішевська В.Є.

13.03

вівтор.

лк."Автотрансп.гір.підп

р."доц.Федоскін В.О. на 

каф.ААГ

лк."Конст.та експ.мат.в 

авт.                                

гал."доц.Олішевська 

В.Є.на каф.ААГ

14.03

 середа

15.03 

четвер

16.03

 п'ятн.

17.03

 суб.

пз."Конст.та експ.мат.в 

авт.гал." доц.Кривда 

В.В.

18.03

 неділя

19.03 

понеділ.
Старостат   12:00                        

лк."Конст.та експ.мат.в 

авт.                                             

гал."доц.Олішевська 

В.Є.на каф.

ісп."Філософія"                            

доц.Захарчук О.Ф.

20.03

вівтор.

зал."Конст.та 

експ.мат.в авт.                                             

гал."доц.Олішевська 

В.Є.на каф.

зал."Автотрансп.гір.під

пр."доц.Федоскін В.О. 

на каф.

21.03 

середа

лк."Термодин.авт.двигу

н."ас.Лагошна О.О. на 

каф.

пз."Осн.проект.механ.т

ех.обл.автом.трансп."п

роф.Проців В.В. на 

каф.ОКММ

ісп."Осн.проект.механ.те

х.обл.автом.трансп."про

ф.Проців В.В. на 

каф.ОКММ

пз."Осн.електротех."                                                         

доц.Красовський 

П.Ю.10\508

22.03 

четвер

ісп."Осн.електротех."                                                         

доц.Красовський 

П.Ю.10\508

23.03 

п'ятн.

уст."Теор.експл.влас.та 

розрах.автом."                    

на каф.ААГ2корп.

зал."Технол.практ."                             

ас.Савчук С.В.              

на каф.ААГ

пз."Конст.та експ.мат.в 

авт.гал." доц.Кривда 

В.В.

зал."Термодин.авт.двиг

ун."доц.Куваєв С.М. на 

каф.

24.03

 суб.

ісп."Конст.та експ.мат.в 

авт.                                             

гал."доц.Олішевська 

В.Є.на каф.

уст."Термодин.автом.д

виг."на капф.ААГ                   

2 корп.

уст."Автомоб.дор."                               

на каф.ААГ 2 корп.

25.03

 неділя

26.03 

понеділ.

уст."Безп.дор.рух.та 

екол.на автотрансп." 

на каф.ААГ2корп.

уст."Гідро-і 

пневам.автом.та 

автодор.трансп.зас."                      

на каф.ААГ2корп.

уст."Ел.та 

ел.обл.автом.і його 

тех.експл."                          

на каф.ААГ2корп.

ВидКР"Осн.проект.мех.т

ех.обл.автом.трансп."ОК

ММ1\125.

пз."Осн.електротех."                                                         

доц.Красовський П.Ю.10\508

пз."Конст.та експ.мат.в авт.                                

гал."доц.Кривда В.В.на каф.

лк."Осн.проект.механ.тех.обл.автом.трансп."про

ф.Проців В.В. на каф.ОКММ

пз."Осн.проект.механ.тех.обл.автом.трансп."пр

оф.Проців В.В. на каф.ОКММ

пз."Осн.проект.механ.тех.обл.автом.трансп."про

ф.Проців В.В. на каф.ОКММ

лк."Термодин.авт.двигун."доц.Куваєв С.М. на 

каф.ААГ

пз."Термодин.авт.двигун."ас.Лагошна О.О.                          

на каф.

Д  е  н  ь       с  а  м  о  п  і  д  г  о  т  о  в  к  и 

 Директор ІЗО ________ В.І.Сулаєв

"___"_________ 2018 р.

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

 Проректор з навчальної роботи 

______ Ю.Т.Хоменко

"___"_________ 2018 р.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ ЗАОЧНОЇ ОСВІТИ
 спеціальності  274 Автомобільний транспорт групи 274 - 16з - 1    з 12 березня  по  26 березня   2018р.

Дата
л е н т и  ( ч а с )

пз."Філософія"                                                                  

доц.Захарчук О.Ф.

Д  е  н  ь       с  а  м  о  п  і  д  г  о  т  о  в  к  и 

пз."Конст.та експ.мат.в авт.                                

гал."доц.Кривда В.В.на каф.ААГ

лк."Автотрансп.гір.підпр."ас.Єрісов М.М.                                        

на каф.

лк."Осн.електротех."                                                         

доц.Красовський П.Ю.10\508


