
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
)

23.10

понеділ.
лк."Спец.види автотр."доц.                              

Федоскін В.О.2/58

24.10

вівтор.
лк."Політологія"доц.                

Зєнкін М.В.

лк."Мат.мод.тех.проц.під

пр.авт.трансп."проф.Кра

вець В.В. 2/40

лк."Ергоном.на 

автом.трансп."                               

доц.Куваєв С.М.

25.10

 середа

лк."Розр.вуз.АТЗ з 

викор.ЕОМ"                               

доц.Кривда В.В.                         

на каф.

лк."Тех.екс.ел.та ел.                                   

обл.авт."доц.                                         

Федоряченко С.О.                               

1/123

лк."Техн.експл.авт."                        

ст.в.Литвин П.В.                           

2/58

лк."Ергоном.на 

автом.трансп."                               

доц.Куваєв С.М.

26.10 

четвер

лк."Гідро-пневм.авт.                                 

транс.зас."                       

доц.Куваєв С.М.2/40

27.10

 п'ятн.

28.10

 суб.

29.10

 неділя

30.10 

понеділ.
пз."Техн.експл.авт."                  

ас.Ходос О.І.на каф.

пз."Ергоном.на 

автом.трансп."                               

ас.Ходос О.І.на каф. Збори   12:00                        

31.10

вівтор.

пз."Авт:теор.експ.власт.та 

розр."ст.в.                              

Пучков О.І.на каф.

ЗахКР"Автом.двиг."                       

ас.Зубарєв М.С.2/58

1.11 

середа

ісп."Електр.та 

експл.обл.авт."                                          

доц.Федоряченко С.О.                              

1/123

пз."Політологія"доц.                

Зєнкін М.В.

2.11 

четвер

пз."Тех.екс.ел.та 

ел.обл.автом."доц.                       

Кривда В.В.на каф.

3.11 

п'ятн.

пз."Гідро-пневм.авт.                                 

транс.зас."                       

ас.Лагошна О.О.                         

на каф.

зал."Техн.експл.авт."ст.

в.Литвин П.В.                            

на каф.

4.11

 суб.

5.11

 неділя

6.11 

понеділ.

зал."Тех.екс.ел.та 

ел.обл.автом."доц.                      

Федоряченко С.О.                        

на каф.

уст."Осн.розр.тех.обл.ав

т.підпр."                                 

проф.Кравець В.В.2/40
зал."Спец.види автотр."                                 

доц.Федоскін В.О.2/40

7.11

вівтор.

зал."Розр.вуз.АТЗ з 

викор.ЕОМ"                              

доц.  Кривда В.В.                                                                                                               

на каф.

уст."Техн.проц.на 

СТО"доц.Крівда В.В.на 

каф.
зал."Ергоном.на 

автом.трансп."                               

доц.Куваєв С.М.1/123

8.11 

середа
зал."Гідро-пневм.авт.                                 

транс.зас."                       

доц.Куваєв С.М.2/58

Вид.КР"Автомобілі"                           

ас.Зубарєв М.С.2/58
зал."Мат.мод.тех.проц.підп

р.авт.трансп."                  

проф.Кравець В.В. 2/40

9.11 

четвер

уст."Авт.:теор.експл.власт.

та розр."доц.                                 

Крівда В.В.на каф.

уст."Підй.-трансп.обл.                         

АТП та СТО"доц.                       

Федоскін В.О.2/58 ісп."Політологія"доц.                

Зєнкін М.В.

10.11 

п'ятн.

зал."Авт:теор.експл.власт.

та розр."доц.                            

Крівда В.В.на каф.

уст."Техн.експл.авт."                     

ст.в.Литвин П.В.                       

на каф.

11.11

 суб.
уст."Автом.дороги"                   

доц.Бас К.М.2/58

лк."Авт:теор.експл.власт.та розр."                                 

доц.Крівда В.В.на каф.

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

ст.в.Пучков О.І.на каф.

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

лк."Електр.та експл.обл.авт."                                          

доц. Федоряченко С.О. 1/123

пз."Електр.та експл.обл.авт."                                         

доц. Кривда В.В. на каф.

лк."Тех.екс.ел.та ел.обл.автом."                    

доц.Федоряченко С.О.1/123

пз."Тех.екс.ел.та ел.обл.автом."                

доц.Кривда В.В.2/58

лк."Гідро-пневм.авт.транс.зас."                                                 

доц.Куваєв С.М.2/40

пз."Гідро-пневм.авт.транс.зас."                                

ас.Лагошна О.О.2/58

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

пз."Техн.експл.авт." ас.Ходос О.І.на каф.

 Директор ІЗО ________ В.І.Сулаєв

"___"_________ 2017 р.

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

 Проректор з навчальної роботи 

______ Ю.Т.Хоменко

"___"_________ 2017 р.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ ЗАОЧНОЇ ОСВІТИ
 спеціальності  6.070106"Автомобільний транспорт"групи Бс - АТ - 15 - 2 з  23  жовтня по 11 листопада 2017р.

Дата
л е н т и  ( ч а с )

пз."Мат.мод.тех.проц.підпр.авт.трансп."                          

проф.Кравець В.В. 2/40

пз."Спец.види автотр."                                ас.Єрісов 

М.М.2/40

пз."Розр.вуз.АТЗ з викор.ЕОМ"                               

ас.Зубарєв М.С.2/58

лк."Техн.експл.автом."                                                    

ст.в.Литвин П.В.2/58

пз."Ергоном.на автом.трансп."                               

ас.Ходос О.І.2/58


