< КТОУП >

8 листопад 2018
академгрупа зМБГск-5

===========================================================================
Тиждень|Понедiл|Вiвторо|Середа |Четвер |П'ятниц|Субота | Сума |Вiкна | Днi
===========================================================================
12.11|.ЛЛЛЛЛ.|ЛЛЛЛЛЛ.|ЛЛЛЛЛЛ.|ППЛЛЛП.|ППЛППП.|.......|
58 |
- | 5
19.11|ПППП...|ППЛЛПП.|ПППППП.|ПППППП.|ППП....|.ЕЕПП..|
58 |
- | 6
26.11|ЕЕПППП.|ПППП...|ПППППП.|..ЕЕ...|ПП.....|.ЕЕ....|
44 |
- | 6
Всього
160 |
- | 17
===========================================================================
Понедiлок
--------------------------------------------------------------------------9:00 Мiськi дорожньо-транспортнi споруди (Практ.з.); [19.11 ауд.334]
ас. Петруня О.М.
--"-- Спецкурс випускової кафедри (Екзамен); [26.11 ауд.334]
проф. Усаковський С.Б.
10:30 Мiськi дорожньо-транспортнi споруди (Лекцiї); [12.11 ауд.334]
проф. Осетрiн М.М.
--"-- Мiськi дорожньо-транспортнi споруди (Практ.з.); [19.11 ауд.334]
ас. Петруня О.М.
--"-- Спецкурс випускової кафедри (Екзамен); [26.11 ауд.334]
проф. Усаковський С.Б.
12:20 Економiка будiвництва (Лекцiї); [12.11 ауд.320] доц. Беленкова О.Ю.,
доц. Пантелеев
--"-- Спецкурс випускової кафедри (Практ.з.); [19.11 ауд.329]
проф. Усаковський С.Б.
--"-- Фахова iноземна мова (Практ.з.); [26.11 ауд.439A]
викл. Лук"яненко Т.О.
13:50 Економiка будiвництва (Лекцiї); [12.11 ауд.320] доц. Беленкова О.Ю.,
доц. Пантелеев
--"-- Спецкурс випускової кафедри (Практ.з.); [19.11 ауд.344]
проф. Усаковський С.Б.
--"-- Фахова iноземна мова (Практ.з.); [26.11 ауд.443A]
викл. Лук"яненко Т.О.
15:20 Спецкурс випускової кафедри (Лекцiї); [12.11 ауд.334]
проф. Усаковський С.Б.
--"-- Залiзобетоннi конструкцiї (Практ.з.); [26.11 ауд.106]
доц. Доброхлоп М.I.
16:50 Спецкурс випускової кафедри (Лекцiї); [12.11 ауд.334]
проф. Усаковський С.Б.
--"-- Залiзобетоннi конструкцiї (Практ.з.); [26.11 ауд.106]
доц. Доброхлоп М.I.
--------------------------------------------------------------------------Вiвторок
--------------------------------------------------------------------------9:00 Комп`ютернi технологiї у мiстобудуваннi (Лекцiї); [13.11 ауд.323]
зав.каф. Мамедов А.М.
--"-- Комп`ютернi технологiї у мiстобудуваннi (Практ.з.); [20.11 ауд.406]
зав.каф. Мамедов А.М.
--"-- Економiка будiвництва (Практ.з.); [27.11 ауд.344] доц. Беленкова О.Ю.,
доц. Пантелеев
10:30 Комп`ютернi технологiї у мiстобудуваннi (Лекцiї); [13.11 ауд.323]
зав.каф. Мамедов А.М.
--"-- Комп`ютернi технологiї у мiстобудуваннi (Практ.з.); [20.11, 27.11
ауд.406] зав.каф. Мамедов А.М.
12:20 Залiзобетоннi конструкцiї (Лекцiї); [13.11, 20.11 ауд.106]
доц. Доброхлоп М.I.
--"-- Фахова iноземна мова (Практ.з.); [27.11 ауд.354]
викл. Лук"яненко Т.О.
13:50 Залiзобетоннi конструкцiї (Лекцiї); [13.11, 20.11 ауд.106]
доц. Доброхлоп М.I.
--"-- Фахова iноземна мова (Практ.з.); [27.11 ауд.354]
викл. Лук"яненко Т.О.

15:20 Утримання мiської забудови (Лекцiї); [13.11 ауд.406] проф. Прусов Д.Е
--"-- Управлiння розвитком мiст (Практ.з.); [20.11 ауд.406]
доц. Апостолова-Сосса Л.О.
16:50 Утримання мiської забудови (Лекцiї); [13.11 ауд.406] проф. Прусов Д.Е
--"-- Управлiння розвитком мiст (Практ.з.); [20.11 ауд.406]
доц. Апостолова-Сосса Л.О.
--------------------------------------------------------------------------Середа
--------------------------------------------------------------------------9:00 Спецкурс випускової кафедри (Лекцiї); [14.11 ауд.334]
проф. Усаковський С.Б.
--"-- Утримання мiської забудови (Практ.з.); [21.11 ауд.407]
проф. Прусов Д.Е
--"-- Залiзобетоннi конструкцiї (Практ.з.); [28.11 ауд.116]
доц. Доброхлоп М.I.
10:30 Спецкурс випускової кафедри (Лекцiї); [14.11 ауд.334]
проф. Усаковський С.Б.
--"-- Утримання мiської забудови (Практ.з.); [21.11 ауд.406]
проф. Прусов Д.Е
--"-- Залiзобетоннi конструкцiї (Практ.з.); [28.11 ауд.116]
доц. Доброхлоп М.I.
12:20 Мiськi дорожньо-транспортнi споруди (Лекцiї); [14.11 ауд.329]
проф. Осетрiн М.М.
--"-- Фахова iноземна мова (Практ.з.); [21.11 ауд.351]
викл. Лук"яненко Т.О.
--"-- Утримання мiської забудови (Практ.з.); [28.11 ауд.409]
проф. Прусов Д.Е
13:50 Мiськi дорожньо-транспортнi споруди (Лекцiї); [14.11 ауд.329]
проф. Осетрiн М.М.
--"-- Фахова iноземна мова (Практ.з.); [21.11 ауд.351]
викл. Лук"яненко Т.О.
--"-- Утримання мiської забудови (Практ.з.); [28.11 ауд.407]
проф. Прусов Д.Е
15:20 Управлiння розвитком мiст (Лекцiї); [14.11 ауд.406]
доц. Апостолова-Сосса Л.О.
--"-- Спецкурс випускової кафедри (Практ.з.); [21.11 ауд.334]
проф. Усаковський С.Б.
--"-- Фахова iноземна мова (Практ.з.); [28.11 ауд.443]
викл. Лук"яненко Т.О.
16:50 Управлiння розвитком мiст (Лекцiї); [14.11 ауд.406]
доц. Апостолова-Сосса Л.О.
--"-- Спецкурс випускової кафедри (Практ.з.); [21.11 ауд.334]
проф. Усаковський С.Б.
--"-- Фахова iноземна мова (Практ.з.); [28.11 ауд.443]
викл. Лук"яненко Т.О.
--------------------------------------------------------------------------Четвер
--------------------------------------------------------------------------9:00 Економiка будiвництва (Практ.з.); [15.11 ауд.342] доц. Беленкова О.Ю.,
доц. Пантелеев
--"-- Залiзобетоннi конструкцiї (Практ.з.); [22.11 ауд.108]
доц. Доброхлоп М.I.
10:30 Економiка будiвництва (Практ.з.); [15.11 ауд.344] доц. Беленкова О.Ю.,
доц. Пантелеев
--"-- Залiзобетоннi конструкцiї (Практ.з.); [22.11 ауд.106]
доц. Доброхлоп М.I.
12:20 Залiзобетоннi конструкцiї (Лекцiї); [15.11 ауд.106]
доц. Доброхлоп М.I.
--"-- Економiка будiвництва (Практ.з.); [22.11 ауд.342] доц. Беленкова О.Ю.,
доц. Пантелеев
--"-- Утримання мiської забудови (Екзамен); [29.11 ауд.409]
проф. Прусов Д.Е
13:50 Залiзобетоннi конструкцiї (Лекцiї); [15.11 ауд.106]
доц. Доброхлоп М.I.

--"-- Економiка будiвництва (Практ.з.); [22.11 ауд.344] доц. Беленкова О.Ю.,
доц. Пантелеев
--"-- Утримання мiської забудови (Екзамен); [29.11 ауд.409]
проф. Прусов Д.Е
15:20 Утримання мiської забудови (Лекцiї); [15.11 ауд.406] проф. Прусов Д.Е
--"-- Комп`ютернi технологiї у мiстобудуваннi (Практ.з.); [22.11 ауд.406]
зав.каф. Мамедов А.М.
16:50 Утримання мiської забудови (Практ.з.); [15.11 ауд.406]
проф. Прусов Д.Е
--"-- Комп`ютернi технологiї у мiстобудуваннi (Практ.з.); [22.11 ауд.406]
зав.каф. Мамедов А.М.
--------------------------------------------------------------------------П'ятниця
--------------------------------------------------------------------------9:00 Управлiння розвитком мiст (Практ.з.); [16.11, 30.11 ауд.430]
доц. Апостолова-Сосса Л.О.
--"-- Мiськi дорожньо-транспортнi споруди (Практ.з.); [23.11 ауд.329]
ас. Петруня О.М.
10:30 Управлiння розвитком мiст (Практ.з.); [16.11 ауд.430]
доц. Апостолова-Сосса Л.О.
--"-- Мiськi дорожньо-транспортнi споруди (Практ.з.); [23.11 ауд.329]
ас. Петруня О.М.
--"-- Залiзобетоннi конструкцiї (Практ.з.); [30.11 ауд.108]
доц. Доброхлоп М.I.
12:20 Спецкурс випускової кафедри (Лекцiї); [16.11 ауд.329]
проф. Усаковський С.Б.
--"-- Спецкурс випускової кафедри (Практ.з.); [23.11 ауд.329]
проф. Усаковський С.Б.
13:50 Спецкурс випускової кафедри (Практ.з.); [16.11 ауд.329]
проф. Усаковський С.Б.
15:20 Мiськi дорожньо-транспортнi споруди (Практ.з.); [16.11 ауд.334]
ас. Петруня О.М.
16:50 Мiськi дорожньо-транспортнi споруди (Практ.з.); [16.11 ауд.334]
ас. Петруня О.М.
--------------------------------------------------------------------------Субота
--------------------------------------------------------------------------10:30 Мiськi дорожньо-транспортнi споруди (Екзамен); [24.11 ауд.116]
проф. Осетрiн М.М.
--"-- Залiзобетоннi конструкцiї (Екзамен); [1.12 ауд.106]
доц. Доброхлоп М.I.
12:20 Мiськi дорожньо-транспортнi споруди (Екзамен); [24.11 ауд.116]
проф. Осетрiн М.М.
--"-- Залiзобетоннi конструкцiї (Екзамен); [1.12 ауд.106]
доц. Доброхлоп М.I.
13:50 Утримання мiської забудови (Практ.з.); [24.11 ауд.407]
проф. Прусов Д.Е
15:20 Утримання мiської забудови (Практ.з.); [24.11 ауд.407]
проф. Прусов Д.Е
---------------------------------------------------------------------------

