
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
)

12.05

вівтор.
 

лк."Етика марк."                                     

доц.Куваєва Т.В.                                                   

каф.Марк. 4/95

13.05

 середа

лк."Цив.пр.в укр.сусп."                                             

доц.Єгорова О.В.                                

каф.Іст. 

14.05

 четвер

пз."Мікроекон."                                                        

доц.Геращенко С.О.                                                                                   

каф.Ек.теор. 1/107

уст."Осн.орг.біз."                                                                 

каф.Прикл.ек. 4/76

15.05

 п'ятн.

лк."Цив.пр.в укр.сусп."                                             

доц.Єгорова О.В.                                

каф.Іст. 

зал."Цив.пр.в укр.сусп."                                             

доц.Єгорова О.В.                                

каф.Іст. 

пз."Ін.мов.проф.спр.                                      

(анг./нім./фр.)"                           

ст.в.Нечай Н.М. 7/608

16.05

 суб.

17.05

 неділя

18.05

понеділ.

лк."Етика марк."                                     

доц.Куваєва Т.В.                                                   

каф.Марк. 4/95

пз."Етика марк."                                     

доц.Куваєва Т.В.                                                   

каф.Марк. 4/95

пз."Маркет.І"                                       

доц.Пілова К.П.                                                   

каф.Марк. 4/95

пз."Ін.мов.проф.спр.                                      

(анг./нім./фр.)"                           

ст.в.Нечай Н.М. 7/608

ісп."Ін.мов.проф.спр.                                      

(анг./нім./фр.)"                           

ст.в.Нечай Н.М. 7/608

19.05

вівтор.

пз."Мікроекон."                                                        

доц.Геращенко С.О.                                                                                   

каф.Ек.теор. 1/107

ісп."Мікроекон."                                                        

доц.Геращенко С.О.                                                                                   

каф.Ек.теор. 1/107

уст."Макроекон."                             

проф.Пилипенко Ю.І.                          

каф.Ек.теор. 1/107

20.05

 середа

уст."Марк.дос."                                     

доц.Куваєва Т.В.                                                   

каф.Марк. 4/95

21.05

 четвер

уст."Марк.цін."                                       

доц.Пілова К.П.                                                   

каф.Марк. 4/95

Вид.КР "Марк.цін."                                       

доц.Пілова К.П.                                                   

каф.Марк. 4/95

уст."Марк.тов.пол."                                  

ас.Магеррамова І.А.                                                 

каф.Марк. 4/95

22.05

 п'ятн.

пз."Етика марк."                                     

доц.Куваєва Т.В.                                                   

каф.Марк. 4/95

зал."Етика марк."                                     

доц.Куваєва Т.В.                                                   

каф.Марк. 4/95

пз."Маркет.І"                                       

доц.Пілова К.П.                                                   

каф.Марк. 4/95

ісп."Маркет.І"                                       

доц.Пілова К.П.                                                   

каф.Марк. 4/95

уст."Маркет.ІІ"                                       

доц.Пілова К.П.                                                   

каф.Марк. 4/95

23.05

 суб.

уст."Навч.практ."                        

каф.Марк. 4/95

лк."Маркет.І"       доц.Пілова К.П.                                                                                     

каф.Марк. 4/95

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
спеціальності 075 Маркетинг групи 075-19з-1 ФЕФ  з 12 травня  по  23 травня 2020р.

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

 Проректор з навчальної роботи 

______ Ю.Т.Хоменко

"___"_________ 2020 р.

Дата
л е н т и  ( ч а с )

лк."Мікроекон."      доц.Геращенко С.О.                                                                                   

каф.Ек.теор. 1/107

лк."Маркет.І"       доц.Пілова К.П.                                                                                     

каф.Марк. 4/95

лк."Маркет.І"       доц.Пілова К.П.                                                                                     

каф.Марк. 4/95

пз."Маркет.І"       доц.Пілова К.П.                                                                                     

каф.Марк. 4/95

пз."Маркет.І"       доц.Пілова К.П.                                                                                     

каф.Марк. 4/95

лк."Етика марк."      доц.Куваєва Т.В.                                                                                      

каф.Марк. 4/95

пз."Етика марк."      доц.Куваєва Т.В.                                                                                      

каф.Марк. 4/95

пз."Етика марк."      доц.Куваєва Т.В.                                                                                      

каф.Марк. 4/95

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


