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) VII (17
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) VIII (19

05
-20
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10.05

четвер

11.05

п'ятн.

уст."Нар.геом.,ін.та 

пр.ком.гр." на каф. 

ОКММ 1/124

12.05

субота

13.05 

неділя

14.05 

понеділ.
Старостат   12:00                        

лк."Фізика" доц. Зайцев 

А.С. каф.Фіз.

пз."Фізика" доц. Зайцев 

А.С. каф.Фіз.

пз."Ін.мова пр.спр." 

доц.Зуєнок І.І. на 

каф.Ін.мов 7к./6п. 

ісп."Ін.мова пр.спр." 

доц.Зуєнок І.І. на 

каф.Ін.мов 7к./6п. 

15.05

 вівтор.

пз."Фізика" доц. Зайцев 

А.С. каф.Фіз.

лк."Осн.мех.тв.тіла" ст.в. 

Науменко О.Г каф.БТПМ 

3к.

пз."Осн.мех.тв.тіла" 

ст.в. Науменко О.Г 

каф.БТПМ 3к.

16.05 

середа

пз."Фізика" доц. Зайцев 

А.С. каф.Фіз.

ісп."Фізика" доц. Зайцев 

А.С. каф.Фіз.

лк."Вищ.мат."ст.в. 

Карманова Л.В. 

каф.Вищ.мат

пз."Вищ.мат."ст.в. 

Карманова Л.В. 

каф.Вищ.мат

пз."Осн.мех.тв.тіла"                  

ст.в.Науменко О.Г                              

каф.БТПМ 3к.

17.05 

четвер

уст."Теор.мех.і маш."                                 

на каф. ОКММ 1/124

18.05 

п'ятн.

уст."Осн.електротех." 

Гребенюк А.М.              

на каф. ВДЕ 1/42

зал."Нар.геом.інж.та 

пр.ком.гр." доц. 

Федоряченко С.О.    

каф.ОКММ 1/124

уст."Авт.та тех.тр.гір.-

мех." доц. Крівда В.В.                              

на каф. ААГ 2/58

зал."Нав.-озн.пр." 

проф.Бас К.М. на 

каф.ААГ 2/58

19.05 

субота
 

пз."Укр.мова(за пр. 

спр.)"проф.Ігнатьєва 

С.Є. каф.Істор.

ісп."Укр.мова(за пр. 

спр.)"проф.Ігнатьєва 

С.Є. каф.Істор.

20.05 

неділя

21.05 

понед.

пз."Хімія" доц.Лисицька 

С.М.                                               

на каф.Хім. 2/44

пз."Вищ.мат."ст.в. 

Карманова Л.В. 

каф.Вищ.мат

ісп."Вищ.мат."ст.в. 

Карманова Л.В. 

каф.Вищ.мат

уст."Осн.мех.тв.тіла"                                 

на каф. БТПМ 3/7

пз."Хімія" доц.Лисицька 

С.М.                                               

на каф.Хім. 2/44

22.05

 вівт.

пз."Хімія" доц.Лисицька 

С.М. на каф.Хім. 2/44

ісп."Хімія" 

проф.Свєткіна О.Ю. на 

каф.Хім. 2/44

уст."Кон.та екс.мат.в 

авт.гал" доц. 

Олішевська В.Є.           

на каф. ААГ 2/58

пз."Осн.мех.тв.тіла" 

ст.в. Науменко О.Г 

каф.БТПМ 3к.

зал."Осн.мех.тв.тіла" 

ст.в. Науменко О.Г 

каф.БТПМ 3к.

уст."Філософія" 

доц.Захарчук О.Ф. 

каф.Філ. 1/116

уст."Св.та укр.кул." 

доц.Щелкунов А.О. 

каф.Філ. 1/116

пз."Ін.мова проф.спр." доц.Зуєнок І.І.                                                  

на каф.Ін.мов 7к./6п. 

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

 Проректор з навчальної роботи 

______ Ю.Т.Хоменко

"___"_________ 2018 р.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ ЗАОЧНОЇ ОСВІТИ
 спеціальності  274 Автомобільний транспорт  групи 274 -17з -1  з  10 травня по 22 травня 2018р.

Дата
л е н т и  ( ч а с )

пз."Нар.геом.інж.та пр.ком.гр." ас. Пустовой Д.С. 

на каф.ОКММ 1/124

лк."Вищ.мат."ст.в.Карманова Л.В. каф.Вищ.мат

пз."Нар.геом.інж.та пр.ком.гр." ас. Пустовой Д.С. 

на каф.ОКММ 1/124

 Директор ІЗО ________ В.І.Сулаєв

"___"_________ 2018 р.

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

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

пз."Укр.мова(за пр.спр.)" проф.Ігнатьєва С.Є. 

каф.Істор.


