
Учасникам освітнього процесу!!! 

Доводимо до вашого відома, розподіл руху студентів за входами 

аудиторій коледжу закріплені за групами аудиторії, графіки та 

маршрути переміщення по навчальному корпусу, розклад дзвінків 

В перерві між парами студенти знаходяться в аудиторії  

(за виключенням великої перерви) 

Перший поверх 

група РБ-21 – ауд. 110 

група ДБ-21 – ауд. 111 

вхід в корпус: 

перед початком занять 8.20-8.25, після великої перерви 13.45-13.50 

вихід на велику перерву 13.25 

ауд. 110, 111 – вхід - вихід здійснюється через запасний вихід 

І пара - 8.30 - 10.05 

ІІ пара - 10.10-11.45 

ІІІ пара - 11.50-13.25 

велика перерва 

ІY пара - 13.55-15.30 

Провітрювання аудиторій першого поверху проводиться 10 хв згідно 

графіка: 

ауд. 110 – 9.00 -9.10, 10.40-10.50, 12.20-12.30, 14.25-14.35 

ауд. 111 – 9.10-9.20, 10.50-11.00, 12.30-12.40, 14.35-14.45 

 

Другий поверх 

група АР-11 – ауд. 201 

група АР-22 – ауд. 211 

вхід в корпус: 

перед початком занять 8.20-8.25, після великої перерви 13.55-14.00 

вихід на велику перерву 13.35 

ауд. 201, 211 – вхід- вихід здійснюється через дерев'яні сходи - основний 

вихід біля вахтера 

І пара - 8.30 - 10.05 

ІІ пара - 10.15-11.50 

ІІІ пара 12.00-13.35 

велика перерва 

ІY пара - 14.05-15.40 

Провітрювання аудиторій другого поверху проводиться 10 хв згідно 

графіка: 

ауд. 201 – 9.00 -9.10, 10.55-11.05, 12.40-12.50, 14.35-14.45 

ауд. 211 – 9.10-9.20, 10.05-11.15, 12.50-13.00, 14.45-14.55 



 

Третій поверх 

група АР-21 – ауд.301 

група Г-21 – ауд.304 

група Б-21 – ауд.305 

група Г-11 – ауд.306 

вхід в корпус: 

перед початком занять 8.15-8.20, після великої перерви 13.45-13.50 

вихід на велику перерву 13.25 

ауд. 301, 304, 305, 306  – вхід- вихід здійснюється через бетонні сходи – 

дерев'яні сходи - основний вихід біля вахтера 

І пара - 8.30 - 10.05 

ІІ пара 10.10-11.45 

ІІІ пара 11.50-13.25 

велика перерва 

ІY пара - 13.55-15.30 

Провітрювання аудиторій третього поверху проводиться 10 хв згідно 

графіка: 

ауд. 301, 304 – 9.00 -9.10, 10.40-10.50, 12.20-12.30, 14.25-14.35 

ауд. 305 – 9.10-9.20, 10.50-11.00, 12.30-12.40, 14.35-14.45 

ауд. 306 – 9.20-9.30, 11.00-11.10, 12.40-12.50, 14.45-14.55 

 

Четвертий поверх 

група АР-12 – ауд. 401 

група РБ-11 – ауд. 406 

вхід в корпус: 

перед початком занять 8.20-8.25, після великої перерви 13.50-13.55 

вихід на велику перерву 13.30 

ауд. 404, 406 – вхід- вихід здійснюється через бокові евакуаційні сходи - 

внутрішнє подвір'я - запасний вихід 

І пара - 8.30 - 10.05 

ІІ пара 10.15-11.50 

ІІІ пара 11.55-13.30 

велика перерва 

ІY пара - 14.00-15.35 

Провітрювання аудиторій четвертого поверху проводиться 10 хв згідно 

графіка: 

ауд. 404 – 9.00 -9.10, 10.45-10.55, 12.25-12.35, 14.30-14.40 

ауд. 406 – 9.10-9.20, 10.55-11.05, 12.35-12.45, 14.40-14.50 

 

П'ятий поверх 



група Б-11 – ауд. 501 

група Д-11 – ауд. 503 

група Д-21 – ауд. 506 

вхід в корпус: 

перед початком занять 8.15-8.20, після великої перерви 13.55-14.00 

вихід на велику перерву 13.35 

ауд. 501, 503, 506 – вхід- вихід здійснюється через бокові евакуаційні 

сходи - внутрішнє подвір'я - запасний вихід 

І пара - 8.30 - 10.05 

ІІ пара - 10.15-11.50 

ІІІ пара 12.00-13.35 

велика перерва 

ІY пара - 14.05-15.40 

Провітрювання аудиторій п'ятого поверху проводиться 10 хв згідно 

графіка: 

501, 506 – 9.00 -9.10, 10.45-10.55, 12.30-12.40, 14.35-14.45 

503 – 9.10-9.20, 10.55-11.05, 12.40-12.50, 14.45-14.55 

 

 Перший поверх 

група Д-41 – ауд. 102 

група Д-31 – ауд. 105 

вхід в корпус: 

перед початком занять 12.10-12.15, після великої перерви 17.35-17.40 

вихід на велику перерву 17.15 

ауд. 102 – вхід- вихід здійснюється через основний вихід біля вахтера 

ауд. 105 – вхід- вихід здійснюється через запасний вихід 

І пара - 12.20 - 13.55 

ІІ пара - 14.00-15.35 

ІІІ пара - 15.40-17.15 

велика перерва 

ІY пара - 17.45-19.20 

Провітрювання аудиторій першого поверху проводиться 10 хв згідно 

графіка: 

ауд. 102 – 12.50 -13.00, 14.30-14.40, 16.10-16.20, 18.15-18.25 

ауд. 105 – 13.00-13.10, 14.40-14.50, 16.20-16.30, 18.25-18.35 

 

Другий поверх 

група Б-31 – ауд. 203 

вхід в корпус: 

перед початком занять 12.10-12.15, після великої перерви 17.50-17.55 

вихід на велику перерву 17.25 

ауд. 203 – вхід- вихід здійснюється через дерев'яні сходи - основний вихід 

біля вахтера 



І пара - 12.20 - 13.55 

ІІ пара - 14.05-15.40 

ІІІ пара 15.50-17.25 

велика перерва 

ІY пара - 17.55-19.30 

Провітрювання аудиторій другого поверху проводиться 10 хв згідно 

графіка: 

ауд. 203 – 12.50 -13.00, 14.35-14.45, 16.15-16.25, 18.25-18.35 

 

Третій поверх 

група Г-41 – ауд.302 

група Г-31 – ауд.303 

вхід в корпус: 

перед початком занять 12.05-12.10, після великої перерви 17.35-17.40 

вихід на велику перерву 17.15 

ауд. 302, 303  – вхід- вихід здійснюється через бетонні сходи – дерев'яні 

сходи - основний вихід біля вахтера 

І пара - 12.20 - 13.55 

ІІ пара - 14.00-15.35 

ІІІ пара - 15.40-17.15 

велика перерва 

ІY пара - 17.45-19.30 

Провітрювання аудиторій третього поверху проводиться 10 хв згідно 

графіка: 

ауд. 302 – 12.50 -13.00, 14.30-14.40, 16.10-16.20, 18.15-18.25 

ауд. 303 – 13.00-13.10, 14.40-14.50, 16.20-16.30, 18.25-18.35 

 

Четвертий поверх 

група РБ-31 – ауд. 404 

група РБ-41 – ауд. 402 

група ДБ-31 – ауд. 403 

група АР-31 – ауд. 405 

група Б-41   – ауд. 407 

вхід в корпус: 

перед початком занять 12.05-12.10, після великої перерви 17.40-17.45 

вихід на велику перерву 17.20 

ауд. 401, 402, 403, 405, 407 – вхід- вихід здійснюється через бокові 

евакуаційні сходи – внутрішнє подвір'я - запасний вихід 

І пара - 12.20 - 13.55 

ІІ пара - 14.05-15.40 

ІІІ пара 15.45-17.20 

велика перерва 

ІY пара - 17.50-19.25 



Провітрювання аудиторій другого поверху проводиться 10 хв згідно 

графіка: 

ауд. 401, 407 – 12.50 -13.00, 14.35-14.45, 16.15-16.25, 18.20-18.30 

ауд. 402, 405 – 13.00-13.10, 14.45-14.55, 16.25-16.35, 18.30-18.40 

ауд. 403 – 13.10-13.20, 14.55-15.05, 16.35-16.45, 18.40-18.50 

 

П'ятий поверх 

група ДБ-41 – ауд. 502 

група АР-32 – ауд. 504 

група АР-41 – ауд. 505 

група АР-42 – ауд. 510 

 

вхід в корпус: 

перед початком занять 12.00-12.05, після великої перерви 17.45-17.50 

вихід на велику перерву 13.35 

ауд. 502, 504, 505, 510 – вхід- вихід здійснюється через бокові евакуаційні 

сходи - внутрішнє подвір'я - запасний вихід 

І пара - 12.20 - 13.55 

ІІ пара - 14.05-15.40 

ІІІ пара 15.50-17.25 

велика перерва 

ІY пара - 17.55-19.30 

Провітрювання аудиторій другого поверху проводиться 10 хв згідно 

графіка: 

ауд. 502, 510 – 12.50 -13.00, 14.35-14.45, 16.20-16.30, 17.25-17.35 

ауд. 504 – 13.00-13.10, 14.45-14.55, 16.30-16.40, 17.35-17.45 

ауд. 505 – 13.10-13.20, 14.55-15.05, 16.40-16.50, 17.45-17.55 

 

 

Нагадуємо, що доступ батьків до приміщення коледжу заборонено. 

Дотримання карантинних вимог у частині захисних масок та засобів 

дезинфекції рук є ОБОВ’ЯЗКОВИМ для всіх учасників освітнього 

процесу. 

З повагою, адміністрація коледжу 

   


