
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
)

27.09

 середа

28.09 

четвер

29.09

 п'ятн.

лк."Екон.прац.та соц.-

труд.відн."                               

доц.Ковтун К.М.

лк."Стат.марк."                       

ас.Куваєва Т.В.                  

на каф.Марк.

30.10

 суб.

лк."Менедджмент"                   

доц.Дудник А.В.

1.10

 неділя

2.10 

понеділ. Старостат   12:00          

лк."Екон.прац.та соц.-

труд.відн."                               

доц.Ковтун К.М.

пз."Фін.підпр."доц.                    

Штефан Н.М.10/409

3.10

вівтор.

пз."Екон.прац.та                          

соц.-труд.відн."                               

доц.Ковтун К.М.                 

на каф.Марк.

ісп."Економетрика"доц.

Трифонова О.В.                      

на каф.Мен.

4.10 

середа
пз."Менедджмент"                   

доц.Дудник А.В.

зал."Менедджмент"                   

доц.Дудник А.В.

5.10 

четвер зал."Фін.підпр."доц.                

Доценко О.Ю.10/409

пз."Екон.прац.та                          

соц.-труд.відн."                               

доц.Ковтун К.М.

пз."Екон.прац.та                          

соц.-труд.відн."                               

доц.Ковтун К.М.

зал."Стат.марк."                       

ас.Куваєва Т.В.                  

на каф.Марк.

6.10 

п'ятн.

ісп."Гроші та кредит"                        

доц.Доценко 

О.Ю.10/409

7.10

 суб.

8.10

 неділя

9.10 

понеділ.

ісп."Екон.прац.та                          

соц.-труд.відн."                               

доц.Ковтун К.М.              

на каф.Марк

уст."Марк.посл."               

на каф. Марк.

ісп."Макроеконом."про

ф.Пилипенко Ю.І.

10.10

вівтор.

ісп."Міжнар.економ." 

доц.Чумаченко Т.М.               

на каф.Марк.

уст."Псих.PR і 

рекл."доц.Шинкаренко 

Н.В.на каф.Марк.

зал."Марк.торг."доц.                 

Шинкаренко Н.В.                      

на каф.Марк.

11.10 

середа

уст."Марк.комун.1" 

доц,Шинкаренко Н.В.                 

на каф.Марк.

уст"Практ.з 

марк.діял.підпр." 

ас.Сердюк О.В.               

на каф.Марк.

уст."Марк.комун.2" 

доц.Шинкаренко Н.В.                 

на каф.Марк.

уст."Марк.ціноутв."               

на каф.Марк.

ВидКП"Марк.ціноутв."               

на каф.Марк.

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

 Директор ІЗО ________ В.І.Сулаєв

"___"_________ 2017 р.

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

 Проректор з навчальної роботи 

______ Ю.Т.Хоменко

"___"_________ 2017 р.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ ЗАОЧНОЇ ОСВІТИ
спеціальності   075 Маркетинг    групи 075 - 16зск - 2   з 27 вересня по 11 жовтня 2017р.

Дата
л е н т и  ( ч а с )

лк."Фін.підпр."доц.Доценко О.Ю.10/409

пз."Фін.підпр."                                           

доц.Штефан Н.М.10/409

лк."Гроші та кредит"доц.Доценко О.Ю.10/409

пз."Гроші та кредит"доц.Доценко О.Ю.10/409

пз."Марк.торг."доц.Шинкаренко Н.В.                      

на каф.Марк.

лк."Марк.торг."доц.Шинкаренко Н.В.                      

на каф.Марк.

лк."Макроеконом."проф.Пилипенко Ю.І.

пз."Макроеконом."проф.Пилипенко Ю.І.

пз."Економетрика"доц.Трифонова О.В.                      

на каф.Мен.

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

лк."Міжнар.економ."доц.Чумаченко Т.М.на 

каф.Марк.

лк."Стат.марк."    ас.Куваєва Т.В.                  на 

каф.Марк.

пз."Міжнар.економ."доц.Чумачекнко Т.М.на 

каф.Марк.

лк."Економетрика"доц.Трифонова О.В.                      

на каф.Мен.


