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) ІV (12
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15
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) VI (16
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-17

25
) VII (17
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-18
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)

4.06 

четвер

5.06

 п'ятн.
лк."Маркетинг"доц.             

Шинкаренко Н.В. на каф.

лк."Психологія PR і 

реклами" 

доц.КовтунК.М. на каф.

лк."Історія України" 

проф.Ченцова Н.В. на 

каф.

6.06

 суб.  

7.06

 неділя

8.06 

понеділ.

9.06

вівтор.

лк."Укр. мова(за 

проф.спрамув.)   

викл.Чумак О.Л. на каф.

10.06 

середа
лк."Маркетинг"доц.                  

Шинкаренко Н.В. на каф.

ісп."Мікроекономіка" 

доц. Кірієнко О.М.         

на каф.

11.06 

четвер

лк."Психологія PR і 

реклами"доц.КовтунК.М

. на каф.

пз."Політологія"  

доц.Зенкін М.В. на каф.

ісп."Укр.мова(за 

проф.спрамув.) 

викл.Чумак О.Л. на каф.

12.06 

п'ятн.
пз."Маркетинг" 

доц.Шинкаренко Н.В.          на 

каф.

ісп."Маркетинг"  

доц.Шинкаренко Н.В.         на 

каф.

ісп."Теор. Ймовір. та 

матем.статистика" 

доц.Демиденко М.А.           

на каф.

13.06

 суб.

ісп."Маркетингові 

дослідження"доц.               

Ковтун К.М. на каф.

14.06

 неділя

15.06 

понеділ.
зал."Психологія PR і 

реклами"    

доц.КовтунК.М. на каф.

уст."Історія економ.та 

економ.думки" 

доц.Пилипенко Ю.І. на 

каф.

ісп."Політологія" 

доц.Зенкін М.В.             

на каф.

16.06

вівтор.

ісп."Історія 

України"проф.Ченцова 

Н.В. на каф.

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

лк."Психологія PR і реклами"доц.КовтунК.М. на каф.

пз."Теорія ймовірностей та матем.статистика" ас. Лобова Н.В. на каф.

 Директор ІЗО ______ В.І.Сулаєв

"___"_________ 2015 р.

пз."Політологія"доц.Зенкін М.В. на каф.

пз."Укр. мова(за проф.спрамув.)                      

викл.Чумак О.Л.на каф.

пз."Маркетинг"доц.Шинкаренко Н.В. на каф.

уст."Інвестування"доц.Палєхова Л.Л. на каф.

уст."Міжнародний маркетинг"                       

доц.Чумаченко Т.М. на каф.

уст."Історія економ.та економ.думки"       доц.Пилипенко Ю.І. 

на каф.

пз."Маркетингові дослідження"доц.Ковтун К.М.            на каф.

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

 Проректор з навчальної роботи 

______ Ю.Т.Хоменко

"___"_________ 2015 р.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ ЗАОЧНОЇ ОСВІТИ
спеціальності 6.030507"Маркетинг"групи Бс-МК-14 з 4 червня по 16 червня 2015р.

Дата
л е н т и  ( ч а с )

лк."Мікроекономіка"доц. Кірієнко О.М. на каф.

пз."Мікроекономіка"проф. Петруня Ю.Є. на каф.

пз."Історія України"проф.Ченцова Н.В. на каф.

лк."Маркетингові дослідження"доц.Ковтун К.М.               на 

каф.

уст."Економетрика"доц. Трифонова О.В. на каф.

лк."Теорія ймовірностей та матем.статистика" 

доц.Демиденко М.А. на каф.

лк."Політологія"доц.Зенкін М.В. на каф.

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

уст."Статистика"доц.Санникова С.Ф. на каф.

пз."Маркетингові дослідження"доц.Ковтун К.М.           на каф.


