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<<lноземна мова
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I'алузь знань:
Напрям пiдготовки:
Гатrузь знань:
Напрям пiдготовки:

Курс-3,4 Семестр - 5,6,7,8

Аудиторнi заняття - l86
Самостiйна робота 264
Усього (годин/кредитiв ECTS) - 45oll2,5

060l кБудiвництво TaapxiTeKTypa>
6.060101 кБудiвництво>
0701 <Транспорт i транспсртна iнфраструктура)
6.070101 <Транспортнi технолt гiТ (на rrовiтряному

транспортi)>
6.070103 <Обслуговування пов тряних суден)

Щиференцiйований
Екзамен

залiк 5, 6,7 семестр
- 8 семестр

- 1.2.1.а (.2.2.5);Iндекс Н047 - 6.070103-2/lЗ - |.2.|.4 (1.2.2.5);H04] - 6.060101/l.
н047 - 6.070101/1з - 1.2.t,4 (1,2.2.5)

смя нАу нп 12.01.04_01_jlO1б
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