Перездача іспитів і заліків для студентів факультету електроніки та
комп’ютерних технологій по формі №2 відбудеться:

22.01.2018р. о 13.00 год. «Фіз. практикум» ас. Бучковська М.Д.
(ФеМ-1)
23.01.18р. о 10.00 год. ауд. №3. з «Алгебри і геометрії»
Цаповська Ж.Я. (ФеІ-1)

доц.

23.01.18р. о 10.00 год. кафедра «Іноземна мова» викладачі кафедри
(ФеІ-1, ФеМ-1, ФеС-1)
24.01.2018р. о 11.00 год. ауд. 1. з «Фізич. основи електор.» проф.
Бордун О.М. (ФеІ-1)
25.01.18р. о 10.00 год., ауд.3 з «Вищої математики»
«Математичного аналізу» доц. Цаповська Ж.Я. (ФеІ-1, ФеМ-1) ;

і

25.01.2018р. о 12.00 год. кафедра «Історія України» викладачі
кафедри (ФеІ-1, ФеМ-1, ФеС-1)
25.01.2018р. о 12.00 год. ауд. 122 «Осн. комп. електор. та архітект.
комп.» доц. Рихлюк С.В. (ФЕС-1)
26.01.2018р. о 11.00 год. ауд. 3 з «Загальної фізики» проф. Стасюк З.В.
(ФеМ-1)
26.01.18р. о 13.30 год., ауд. 3 з «Вищої математики» доц. Зелізко Г.В.
(ФеС-1)

23.01.2018р. о 16.00 год. ауд.122 Сучасні інформ. техне.» доц.
Рихлюк С.В. (ФеІ-2)
24.01.2018р. о 10.00 год. ауд. № 5 «Комп’ютерної схемотехніки»
проф. Коман Б.П.( ФеІ-2)
25.01.2018р. о 12.00 год. кафедра «ТІМС»
(ФеМ-2,ФеІ-2)

проф. Максимук О.В.

26.01.2018 р. о 13.00 год. ауд. 130 « Теорія електричних і електрон.
кіл» доц. Мочульський Ю.С. (ФеМ-2)

22.01.2018р. о 15.00 год. ауд. 129 «Техн. ком. проект»
Карбовник І.Д. (ФеІ-3)

доц.

23.01.2018р. о 11.00 год. кафедра «Основи економіки» проф.
Стефанишин О.В. (ФеІ-3)
23.01.2018р. о 12.00 год. к.к.№6 « Veb технології»
Ковтко Р.Т. (ФеІ-3)

ст.викладач

25.01.2018р. о 13.00 год. к.к.№5 «Цифрова обробка сигналів» доц.
Демків Л.С. (ФеІ-3)
26.01.2018р. о 13.00 год. к.к.№5 « Чисельні методи» доц. Шувар Р.Я.
(ФеІ-3)
26.01.2018р. о 15.00 год. ауд. 130 «Інтелектуальний аналіз даних»
доц. Любунь З.М. (ФеІ-3)

26.01.2018р. о 11.00 год. ауд.3 з «Вакуумна і плазмова електроніка »
проф. Стасюк З.В. (ФеМ-3)
24.01.2018р. о 10.00 год. ауд.405 з «Вступ до ФТТ» ст.викладач
Пастирський Я.А. (ФеМ-3)

23.01.2018р. о 10.00 год. кафедра «Англійська для повс. спілк.» ас.
Веселівська С.М. (ФеМ-4)
23.01.2018р о 12.00 год. ауд.2 з «Управління ІТ проектами» доц.
Ненчук Т.М. (ФеІ-4)
24.01.2018р. о 12.00 год. ауд 213 «Нейромережі» проф. Свелеба С.А.
26.01.2018р. 0 15.00 год. к.к.№5 «ТРСПО» доц. Шувар Р.Я. (ФеІ-4)
26.01.2018р. о 14.00 год. ауд 129 «Теорія прийняття рішень» доц
Катеринчук І.В. (ФеІ-4)
26.01.2018р. о 12.00 год ауд. 213 «ДВВ» доц. Грабовський В.А.
(ФеІ-43)

22.01.2018р. о 12.00 год. кафедра «Теорія інформації» проф.
Болеста І.М. (ФеІм-5)
23.01.2018р. о 12.00 год. ауд. 5 «Методи дослідження поверхні» доц.
Пенюх Б.Р.
26.01.2018р. о 14.00 год. ауд.215 «Комп. лінгвістика» проф.
Кушнір О.С. (ФеІм-53, ФеІм-61)

