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ІБТКСМ ІБТКСМ ТКРТ ПАЗІБ ПАЗТ ПАЗІБ ПАЗТ ІБТКСМ ІБТКСМ 

 
840–925 
930–1015 

 

 
 
 

доц. Фелінський Г.С. 
Загальна фізика до 3.12 

доц.Нетреба А.В. 
Електродинаміка та поширення 

радіохвиль 

доц. Жиров Г.Б. 
Надійність і технічна діагностика 

радіоелектронних засобів 

ас.Ольшевський С.В. 
Теорія передавання інформації 

проф.Хлапонін Ю.І. 
Моделі та побудова систем технічного 

захисту інформації  
(30 год) 

доц.Нетреба А.В. 
Електродинаміка та поширення 

радіохвиль до 26.11 

доц. Жиров Г.Б. 
Надійність і технічна 

діагностика 
радіоелектронних 

засобів (пр)  
до 26.11 

проф. Обуховський 
В.В. 

Статистична 
радіотехніка (пр) 

 до 26.11 

ас.Ольшевський С.В. 
Теорія передавання інформації 

 до 26.11 

 

проф.Хлапонін Ю.І. 
Моделі та побудова систем технічного захисту 

інформації (сем) до 3.12 

1035–1120 
1125–1210 

ас. Рєзнікова Н.В.  

Англійська мова 

доц.Рєзніков М.І. 
Метрологія та 

радіовимірювання 

доц.Єфіменко С.В. 
ас.Жеребко Т.М. 

Вища математика 
доц. Бех І.І. 

Цифрові пристрої 
до 3.12 

проф. Обуховський 
В.В. 

Статистична 
радіотехніка (пр) 

до 3.12 

доц. Жиров Г.Б. 
Надійність і технічна 

діагностика 
радіоелектронних 

засобів (пр) 
до 3.12 

 
Моделі та побудова систем технічного захисту 

інформації (лаб) 

Математичне моделювання систем та 
процесів (лаб) (6 год) 

 
1220–1305 
1310–1355 

Програмування 
(лаб) 

доц.Четверіков І.О. 
Основи теорії кіл 

доц. Фелінський Г.С. 
ас. Ніконова В.В. 
Загальна фізика 

(пр) 

доц. Бех І.І. 
Цифрові пристрої 

Практика з дослідження, технічного 
діагностування та моделювання 

радіоелектронних засобів і систем 
  

 

п
о

н
е

д
іл

о
к
 

1405–1450 
1455–1540 

 
 

Програмування 
(лаб) 

 

доц. Четверіков І.О. 
Сигнали та процеси 

в радіотехніці 
(пр) 

    

 



доц.Жиров Г.Б. 
Основи теорії 
автоматичного 

управління  
до 27.11 

ас.Ольшевський С.В. 
Теорія передавання інформації (10 год) 

18.09-13.11 
840–925 
930–1015 

доц. Мороз І.М. 
Вступ до 

університетських студій 

доц.Борецький В.Ф. 
Компонентна база 

радіоелектронних засобів 

доц. Фелінський Г.С. 
Загальна фізика 

 
доц.Жиров Г.Б. 
Основи теорії 
автоматичного 
управління (пр)  

до 3.12 

проф. Прокопенко О.В. 
Електронні та квантові 

пристрої 
мікрохвильового 

діапазону Л
аб

ор
ат

ор
ія

 з
 

те
л
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ом
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ік
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х 

м
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ас.Ольшевський С.В. 
Математичне моделювання систем та 

процесів (сем) 
11.09-4.12 

 
 

доц. Жиров Г.Б. 
Надійність і технічна діагностика 

радіоелектронних засобів до 27.11 1035–1120 
1125–1210 

ас. Рєзнікова Н.В.  

Англійська мова 
ас.Масютка О.Ю. 
Вища математика 

доц.Кононов М.В. 
Комп'ютерні технології 

доц. Борецький В.Ф. 
Цифрова схемотехніка та електроніка 

 

доц.Кельник О.І. 
Приймання та оброблення 

сигналів у 
телекомунікаційних 

системах (пр) до 3.12 

ас.Ольшевський С.В. 
Математичне моделювання систем та 

процесів 

 

ас. Нікітчин О.М. 
Інформаційне забезпечення систем 

інформаційної безпеки 

Загальна фізика (лаб) 
до 27.11 

ас.Масютка О.Ю. 
Вища математика (пр) 1220–1305 

1310–1355 

 

доц.Рєзніков М.І. 
Метрологія та 

радіовимірювання 
до 3.12 

ас. Рєзнікова 
Н.В.  

Англійська 
мова 

Програмування 
(лаб) 

доц. Четверіков І.О. 
Сигнали та процеси 

в радіотехніці 

проф.Погорілий 
С.Д. 

  Дискретна 
математика 

проф. Обуховський В.В. 
Статистична радіотехніка 

 

ас. Нікітчин О.М. 

Безпека інформації та конкурентна 
розвідка в інженерії 

Інформаційне забезпечення систем 
інформаційної безпеки (лаб) 

 

ас.Фесенко С.О. 
Метрологія та 

радіовимірювання 
(лаб) 

в
ів

т
о

р
о

к
 

1405–1450 
1455–1540 

 

Компонентна база 
радіоелектронних 

засобів (лаб) 

 

 

проф 
Безпаленко 

А.М. 
Англійська 

мова 

доц. Четверіков І.О. 
Сигнали та процеси 

в радіотехніці 
  

Практика з дослідження, технічного 
діагностування та моделювання 

радіоелектронних засобів і систем 

проф.Добронравова І.С., ас.Нікітчин О.М. 
Методологія та організація наукових досліджень 
з основами інтелектуальної власності (16 год) до 

23.10 
 

доц.Довбня С.Я. 
Конструювання радіоелектронних 

засобів інформаційної безпеки 
 до 28.11 840–925 

930–1015 

ас. Рєзнікова Н.В.  

Англійська мова 
ас.Куцик А.М. 

Основи теорії кіл (пр) 

доц. Мороз І.М  
Вступ до університетських 

студій 

доц. Борецький В.Ф. 
Компонентна база 
радіоелектронних 

засобів 

доц.Кононов М.В. 
Прикладне 

програмування в 
телекомунікаційних 

системах 

ас.Клімов О.С. 
Приймання та 

оброблення сигналів 

проф.Дружинін В.А. 
Телекомунікаційні 

безпроводові системи 
 

доц.Довбня С.Я. 
Конструювання радіоелектронних 

засобів інформаційної безпеки (сем)  
до 5.12 

доц. Борецький В.Ф. 
Цифрова 

схемотехніка та 
електроніка до 28.11 

Прикладне 
програмування в 

телекомунікаційних 
системах (лаб) 

ас. Рєзнікова Н.В.  
Англійська мова  

до 28.11 

Лабораторія з 
телекомунікаційних 

мереж 1035–1120 
1125–1210 

доц. Зайцева Л.Л. 
Вища математика 

доц.Четверіков І.О. 

Основи теорії кіл 

доц.Єфіменко С.В. 
ас.Жеребко Т.М. 

Вища математика  доц. Борецький В.Ф 
Компонентна база 
радіоелектронних 

засобів (пр) до 5.12 

 

Електронні та квантові 
пристрої мікрохвильового 

діапазону 
231 (лаб) 

проф Безпаленко А.М. 
Англійська мова  

до 5.12  

доц.Бех І.І. 
Наноелектроніка 

Конструювання 
радіоелектронних 

засобів 
інформаційної 
безпеки (лаб) 

 

доц. Зайцева Л.Л. 
Вища математика 

 до 28.11 
 

 
ас. Нікітчин О.М. 

Безпека інформації та конкурентна розвідка в 
інженерії до 28.11 

1220–1305 
1310–1355 

 

 

 
ас.Фесенко С.О. 

Метрологія та 
радіовимірювання 

(лаб) 

 

доц.Кононов М.В. 
Комп'ютерні технології 

доц. Четверіков І.О. 
Сигнали та процеси 

в радіотехніці 
(пр) 

доц.Жиров Г.Б. 
Основи теорії 
автоматичного 

управління 

Конструювання та 
технології 

радіоелектронних 
засобів (пр) 

проф.Дружинін В.А. 
Телекомунікаційні 

безпроводові системи 
 ас. Нікітчин О.М. 

Безпека інформації та конкурентна розвідка в 
інженерії (сем) до 5.12 

 

Конструювання 
радіоелектронних 

засобів 
інформаційної 
безпеки (лаб) 

Наноелектроніка (лаб)  

с
е

р
е

д
а

 

1405–1450 
1455–1540 

   
 

 
  

 Наноелектроніка (лаб) 
 



840–925 
930–1015 

доц.Кононов М.В. 

Програмування 

ас.Чайка Я.М  

Філософія 

доц.Кононов М.В. 

Програмування 

доц. Ястремський І.О. 
Спеціальні розділи вищої 

математики 

ас.Клімов О.С. 
Приймання та 

оброблення сигналів 
 

доц. Жиров Г.Б. 
Адаптивні системи обробки сигналів 

Асистентська практика 

доц.Кононов М.В. 
Програмування  

до 29.11 

ас.Куцик А.М. 
Основи теорії кіл (пр) 

до 29.11 

доц.Кононов М.В. 
Програмування 

до 29.11 
1035–1120 
1125–1210 

доц. Фелінський Г.С. 
доц.Іщук Л.В. 

Загальна фізика (пр)  

до 6.12 

Основи теорії кіл (лаб) 

ас.Жеребко 
Т.М. 

Вища 
математика 

(пр) 

до 6.12 

 

доц. Ястремський І.О. 
Спеціальні розділи вищої 

математики (пр) 

Приймання та 
оброблення сигналів 

(пр) 

доц.Слюсаренко І.І. 
Засоби 

мікрохвильового 
діапазону та антенні 

системи 
телекомунікацій 

доц.Бех І.І. 
Наноелектроніка  

(20 год) (сем) 
13.09-15.11 

Асистентська практика 

доц.Нетреба А.В. 
Електродинаміка та  поширення радіохвиль 

(сем) 

До 29.11 

доц.Нечипорук О.Ю. 
Методологія та організація наукових 

досліджень з основами інтелектуальної 
власності (сем) до 29.11 

доц.Борецький В.Ф. 
Компонентна база 

радіоелектронних засобів (сем) 
до 29.11 

доц.Кельник О.І. 
Приймання та 

оброблення сигналів у 
телекомунікаційних 
системах до 29.11 

1220–1305 
1310–1355 

доц. Фелінський Г.С. 
доц.Іщук Л.В. 

Загальна фізика 

 
Компонентна база 
радіоелектронних 

засобів (лаб) 

 
ас.Жеребко Т.М. 

ас.Масютка О.Ю. 

Вища математика 
(пр) 

 

Компонентна база 
радіоелектронних 

засобів (лаб) 

доц.Нетреба А.В. 
Електродинаміка та  

поширення радіохвиль 
(пр) 

до 6.12 

доц.Слюсаренко І.І. 
Антенні системи та 

техніка 
мікрохвильового 

діапазону Телекомунікаційні 
безпроводові системи 

(пр) до 6.12 

доц. Жиров Г.Б. 
Адаптивні системи обробки сигналів 

(сем) до 6.12 

доц.Бех І.І. 

Актуальні проблеми 
інформаційної безпеки 

доц.Нетреба А.В. 
Електродинаміка та  

поширення 
радіохвиль(пр) 

до 29.11 

Безпека інформації та конкурентна розвідка 
в інженерії (лаб) 6 год 

ч
е

т
в
е

р
 

1405–1450 
1455–1540 

    

 

   

Адаптивні системи обробки сигналів (лаб) 6 год 

 

840–925 
930–1015 

доц. Фелінський Г.С. 
доц.Іщук Л.В. 

Загальна фізика 

 
ас.Масютка О.Ю. 

Вища математика 
(пр) 

Лабораторно-метрологічна 
практика  

ас.Зарембовський 
К.В. 

Дискретна 
математика (пр) 

ас.Клімов О.С 

Конструювання та 
технології 

радіоелектронних засобів 

 

доц.Кельник О.І. 
Приймання та 

оброблення сигналів у 
телекомунікаційних 

системах 

Самостійна робота Науково-виробнича практика 

 
 

Конструювання та 
технології 

радіоелектронних засобів 

 до 30.11 

доц.Слюсаренко І.І. 
Засоби мікрохвильового 

діапазону та антенні 
системи телекомунікацій 

до 30.11 1035–1120 
1125–1210 

доц. Фелінський Г.С. 
доц.Іщук Л.В. 

Загальна фізика 
(пр) 

ас.Загороднюк В.В 
Філософія 

(сем) 

Лабораторно-метрологічна 
практика 

 

доц. Четверіков І.О. 

Сигнали та 
процеси в 

радіотехніці 
ас. Фесенко С.О. 

Цифрова 
схемотехніка та 
електроніка (пр) 

 до 7.12 

ас.Нікітчин О.М 

Комп'ютерне проектування 
та конструювання 

радіоелектронних засобів 

до 7.12 

доц.Слюсаренко І.І. 
Засоби мікрохвильового 

діапазону та антенні 
системи телекомунікацій 

(пр) до 7.12 

Самостійна робота 
 

Науково-виробнича 
практика 

ас Масютка О.Ю. 

Вища математика  
до 30.11 

Лабораторно-метрологічна 
практика  

1220–1305 
1310–1355 

доц. Зайцева Л.Л. 
Вища математика 

(пр) доц.Четверіков І.О. 

Основи теорії кіл  
до 7.12 

 

ас.Масютка 
О.Ю. 
Вища 

математика 
(пр) до 7.12 

Науково-дослідна практика 

ас.Нікітчин О.М. 
Комп'ютерне проектування 

та конструювання 
радіоелектронних засобів 

 
Телекомунікаційні 

безпроводові системи (пр) 
Самостійна робота 

 

Науково-виробнича 
практика 

п
‘я

т
н

и
ц

я
 

1405–1450 
1455–1540 

доц. Зайцева Л.Л. 
Вища математика 

(пр) 
 

ас. Рєзнікова Н.В.  
проф Безпаленко А.М. 

Англійська мова 

 

Науково-дослідна практика   
Лабораторія з 
телекомуніка
ційних мереж 

  

 

Декан                         І.О. Анісімов 
НМЦ організації навчального процесу 


