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12.03

понеділ.

13.03

вівтор.

лк."Орг.авт.перев."а 

с.Літвінова Я.В.                             

на каф.УТ 5корп.

14.03

 середа

лк."Пій.-трансп.обл.                               

АТП та СТО"                              

доц.Федоскін В.О.на 

каф.ААГ 2корп.

лк."Економ.підпр."доц.Т

имошенко Л.В.на 

каф.Пр.ек.

15.03 

четвер

лк."Діагн.дор.трансп.зас.

"  проф.Симоненко 

О.Г.на каф.ААГ 2корп.

16.03

 п'ятн.
17.03

 суб.
18.03

 неділя
19.03 

понеділ. Старостат   12:00                        

20.03

вівтор.

21.03 

середа  

пз."Економ.підпр."доц.Т

имошенко Л.В.на 

каф.Пр.ек.

пз."Осн.розр.тех.обл.ав

т." Крівда В.В.на 

каф.ААГ2корп.

зал"Осн.розр.тех.обл.ав

т."Крівда В.В.на 

каф.ААГ2корп.

22.03 

четвер

23.03 

п'ятн.

зал."Пій.-трансп.обл.                               

АТП та СТО"                              

доц.Федоскін В.О.на 

каф.ААГ 2корп.

24.03

 суб.

25.03

 неділя

26.03 

понеділ.

пз."Діагн.дор.тр.засоб." 

доц.Кривда В.В.на 

каф.ААГ 2 корп.

пз."Тех.обл.для обсл.та 

рем.автом."                                            

ас.Єрісов М.М.на 

каф.ААГ 2корп.

ісп."Економ.підпр."доц.

Тимошенко Л.В.на 

каф.Пр.ек.

27.03

вівтор.

ісп."Орг.авт.перев."ас.Л

ітвінова Я.В.                             

на каф.УТ 5корп.

зал."Мат.мод.тех.проц.

підп.авт.трнс."проф.Кр

авець В.В. на каф.ААГ 

2 корп.

28.03 

середа

зал."Тех.обл.для 

обсл.та рем.авт." 

доц.Федоскін В.О.на 

каф.ААГ 2корп.

29.03 

четвер

зал."Діагн.дор.трансп.з

ас."проф.Симоненко 

О.Г.на каф.ААГ

30.03 

п'ятн.

ісп."Тех.експ.автом."ст.

в.Литвин П.В. на каф. 

ААГ 2 корп.

ісп"Техн.проц.на 

СТО"доц.Крівда В.В.                             

на каф.ААГ 2корп.

31.03

 суб.

ЗахКП."Техн.експл.авто

моб."ас.Ходос О.Г.                          

на каф. ААГ 2 корп.

лк."Тех.обл.для обсл.та 

рем.автом."доц.Федоскін В.О. на каф.ААГ 

лк."Техн.експл.автомоб."ст.в.Литвин П.В. на 

каф. ААГ 2 корп.

лк."Мат.мод.тех.проц.підп.авт.трнс." 

проф.Кравець В.В. на каф.ААГ 2 корп.

лк."Осн.розр.тех.обл.авт."                                           

Крівда В.В.на каф.ААГ2корп.

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

 Проректор з навчальної роботи 

______ Ю.Т.Хоменко

"___"_________ 2018 р.

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

група Б-АТ-14-1 з 12 березня  по  31 березня   2018р.

Дата
л е н т и  ( ч а с )

лк."Діагн.дор.трансп.зас."                                              

проф.Симоненко О.Г.на каф.ААГ 2 корп.

пз."Діагн.дор.трансп.зас."                                             

доц.Кривда В.В.на каф.ААГ 2 корп.

лк."Техн.проц.на СТО"доц.Крівда В.В.                             

на каф.ААГ 2корп.

пз."Осн.розр.тех.обл.авт."                                           

Крівда В.В.на каф.ААГ2корп.

пз."Орг.авт.перев."ас.Літвінова Я.В.                             

на каф.УТ 5корп.

пз."Мат.мод.тех.проц.підп.авт.трнс."                                

ас.ЗубарєвМ.С.на каф.ААГ 2 корп.

пз."Тех.обл.для обсл.та рем.автом."                                            

ас.Єрісов М.М.на каф.ААГ 2корп.

 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 

пз."Техн.проц.на СТО"ас.Ходос О.Г.                             

на каф.ААГ 2корп.

пз."Пій.-трансп.обл.АТП та СТО"                   

ас.Зубарєв М.С.на каф.ААГ 2корп.

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

пз."Техн.експл.автомоб."ас.Ходос О.Г.                           

на каф. ААГ 2 корп.

пз."Техн.експл.автомоб."ас.Ходос О.Г.                          

на каф. ААГ 2 корп.


