
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
)

18.09

понеділ.

19.09

вівтор.

20.09

 середа лк."Введ.в страх.риз."                              

проф.Вагонова 4/73

лк."Автом.:теор.експл.вл

аст.та розр."                  

доц.Кривда В.В.                

на каф.

лк."Політологія"                      

на каф.

21.09 

четвер

лк."Осн.технол.виробн.

та рем.автом"                     

доц.Олішевська В.Є. 

на каф.

лк."Техніч.експл.автом

об"ст.в.Литвин  П.В. на 

каф. 

лк"Експл.матеріал."                                       

доц.Олішевська В.Є.                  

на каф.

22.09

 п'ятн.  

23.09

 суб.
24.09

 неділя
25.09 

понеділ. Старостат   12:00                 

26.09

вівтор.

пз."Автом.:теор.експл.вл

аст.та розр."                  

ст.в. Пучков А.І.             

на каф.

27.09 

середа

28.09 

четвер

пз."Експл.матеріал."                                       

доц.Кривда В.В.                

на каф.

пз"Осн.техн.діагн.авто

м."ас.Єрісов М.М.                     

на каф.

зал."Введ.в страх.риз."                              

проф.Вагонова 4/73

пз."Політологія"                      

на каф.

29.09 

п'ятн.

30.09

 суб.

1.10

 неділя

2.10 

понеділ.

ісп"Осн.тех.вир.та 

рем.автом"                     

доц.Олішевська В.Є. на 

каф.

лк."Тех.експл.електр.та 

елек.обл.                               

автомоб."ас.Єрісов 

М.М.на каф.

зал."Осн.техн.діагн.авто

м."доц.Федоскін В.О. на 

каф.

3.10

вівтор.  

ісп."Техніч.експл.автом

об"ст.в.Литвин  П.В. на 

каф. 

уст."Техн.експл.                   

автом."                                      

ст.в.Литвин П.В. 

уст"Економ. Підпр." на 

каф. Пр.Ек.

ісп."Політологія"                      

на каф.

4.10 

середа

уст."Організ.автомоб.п

епев."                

ЛитвиноваЯ.В.

уст."Діагн.дорож.транс

п.зас."доц.Симоненко 

О.І. на каф.

Вид.КП"Тех.експл.авто

моб."ас Ходос О.Г. на 

каф.

ісп."Експл.матеріал."                                       

доц.Олішевська В.Є.                  

на каф.

  

5.10 

четвер

ісп."Автом.:теор.експл.

власт.та розр."                  

доц.Кривда В.В.                

на каф.

зал"Тех.експл.елек.та 

елек.обл.автомоб."доц.

Кривда В.В. на каф.

6.10 

п'ятн.
зах.КР"Автомобілі"ас.Зу

барєв М.С. на каф.

уст"Технол.проц.на 

СТО"доц.Крівда В.В. на 

каф.

уст."Осн.розр.тех.обл.ав

т"проф.проф.                           

Кривда В.В. на каф.

7.10

 суб.

уст"Матем.модел.техн.

проц.підп.автомоб.тран

сп."проф.                               

КравецьВ.В.на каф.

уст"Технол.обл.для 

обсл.та рем.                             

автом."доц.ФедоскінВ.

О. на каф.

уст"Підйом.-

транп.обл.АТП та СТО 

на каф.

лк."Техніч.експл.автомоб"                                         

ст.в.Литвин  П.В. на каф. 

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

 Проректор з навчальної роботи 

______ Ю.Т.Хоменко

"___"_________ 2017 р.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ ЗАОЧНОЇ ОСВІТИ
Напрям - 070106"Автомобільний транспорт" спеціальності 07010601Автомобілі та автомобільне господарство                                                    

група Б-АТ-14-1  з 18 вересня  по  7 жовтня  2017р.

Дата
л е н т и  ( ч а с )

лк."Автомоб.:теор.експлуат.власт.та 

розрах."доц.Кривда В.В. на каф.

пз."Автом.:теор.експл.власт.та розр."                  

ст.в. Пучков А.І. на каф.

лк"Експлуатац.матеріал."                                       

доц.Олішевська В.Є.на каф.

пз"Експлуатац.матеріал."                                       

доц.Кривда В.В. на каф.

лк."Осн.техн.діагн.автом."доц.Федоскін В.О.                              

на каф.

пз"Осн.техн.діагн.автом."ас.Єрісов М.М.                     

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

"___"_________ 2017 р.

лк."Осн.технол.виробн.та 

рем.автомоб"доц.Олішевська В.Є. на каф.

лк."Осн.технол.виробн.та 

рем.автомоб"ас.Савчук С.В.на каф.

уст."Техн.експл.автом."                                      

ст.в.Литвин П.В. 

пз."Техніч.експл.автомоб"                                         

ст.в.Литвин  П.В.ас.Ходос О.І. на каф. 

лк."Тех.експл.електр.та 

електр.обл.автомоб."ас.Єрісов М.М.на каф.

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

лк."Тех.експл.електр.та 

електр.обл.автомоб."доц.Кривда В.В. на каф.

пз."Техніч.експл.автомоб"                                         

ст.в.Литвин  П.В.ас.Ходос О.І. на каф. 


