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10.05

четвер

11.05

п'ятн.

12.05

субота

13.05 

неділя

14.05 

понеділ.

лк." Етика маркет." 

ас.Сердюк О.В.                                                

на каф.Маркет.

Старостат   12:00                        

15.05

 вівтор.

пз." Маркет.І"                                                        

доц.Палєхова Л.Л.            

на каф.Маркет.

пз." Етика маркет." 

ас.Сердюк О.В.                                                

на каф.Маркет.

пз." Маркет.І"                                                        

доц.Палєхова Л.Л.            

на каф.Маркет.

16.05 

середа

лк." Етика маркет." 

ас.Сердюк О.В.                                                

на каф.Маркет.

пз." Етика маркет." 

ас.Сердюк О.В.                                                

на каф.Маркет.

пз."Ін.мов.проф.спр. 

(анг/нім/франц)"  

ас.Сухова В.В.              

каф.Ін молв. 7/6 пов.

ісп."Ін.мов.проф.спр. 

(анг/нім/франц)" 

викл.Тихоненко В.В. 

каф.Ін молв. 7/6 пов.

17.05 

четвер

ісп."Мікроеконом." 

доц.Литвиненко Н.І 

каф.ЕТОП 1/100

уст. " Маркет.досл."                      

ас.Куваєва Т.В.                            

на каф.Маркет.

пз." Маркет.І"                                                        

доц.Палєхова Л.Л.            

на каф.Маркет.

18.05 

п'ятн.

ісп."Теор.ймов.та 

мат.стат." доц.Бєлкіна 

І.А. каф.ЕЕ та ЕК 3/20

19.05 

субота
 

20.05 

неділя

21.05 

понед.

зал." Етика маркет." 

ас.Сердюк О.В.                                                

на каф.Маркет.

уст."Макроеконом."     

проф.Пилипенко Ю.І.            

на каф.ЕТОП 1/100

уст. "Маркет.ціноутв."                     

доц.Пілова К.П.                             

на каф.Маркет.

Вид.КП "Маркет.ціноутв."                          

доц.Пілова К.П.                                  

на каф.Маркет.

ісп." Маркет.І"                                                        

доц.Палєхова Л.Л.            

на каф.Маркет.

22.05

 вівт.

пз."Практ.з 

повед.спожив."                                  

проф.Решетілова Т.Б. 

на каф. Марк.

зал."Практ.з 

повед.спожив."                                  

проф.Решетілова Т.Б. 

на каф. Марк.

уст. " Маркет.тов. 

політ."                  

ас.Сердюк О.В.                                      

на каф.Маркет.

уст. " Маркет.ІІ"                          

доц.Шинкаренко Н.В.                        

на каф.Маркет.

уст."Філософія"     

доц.Ярош О.М.    

каф.Філ. 1/116

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

лк."Теор.ймов.та мат.стат." доц.Бєлкіна І.А. 

каф.ЕЕ та ЕК 3/20

пз."Теор.ймов.та мат.стат." ас.Турчанінова І.Ю. 

каф.ЕЕ та ЕК 3/20

пз."Теор.ймов.та мат.стат." ас.Турчанінова І.Ю. 

каф.ЕЕ та ЕК 3/20

пз."Практ.з повед.спожив."                                  

проф.Решетілова Т.Б. на каф. Марк.

 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."Практ.з повед.спожив."                                  

проф.Решетілова Т.Б. на каф. Марк.

пз."Практ.з повед.спожив."                                  

проф.Решетілова Т.Б. на каф. Марк.

пз."Практ.з повед.спожив."                                  

проф.Решетілова Т.Б. на каф. Марк.

пз."Мікроеконом." доц.Литвиненко Н.І каф.ЕТОП 

1/100

пз."Ін.мов.проф.спрям.(анг/нім/франц)"              

ас. Сухова В.В. каф.Ін молв. 7/6 пов.

лк."Мікроеконом." доц.Литвиненко Н.І каф.ЕТОП 

1/100

лк." Маркет.І"                                                        

доц.Палєхова Л.Л.            на каф.Маркет.

лк."Практ.з повед.спожив."                                  

проф.Решетілова Т.Б. каф Марк.

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

 Проректор з навчальної роботи 

______ Ю.Т.Хоменко

"___"_________ 2018 р.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ ЗАОЧНОЇ ОСВІТИ
 спеціальності  075 Маркетинг   групи 075-17з-1     з  10 травня по 22 травня 2018р.

Дата
л е н т и  ( ч а с )


