
Розклад 

занять студентів факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

на І семестр 2019/2020 н.р. 
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105 Прикладна фізика та наноматеріали 

Прикладна фізика, наноелектроніка та 
комп’ютерні технології 

Електроніка та 
інформаційні 

технології в медицині 
Еконофізика 

Прикладна фізика, 
наноелектроніка та 

комп’ютерні 
технології 

Електроніка та 
інформаційні 

технології в медицині 

Нанофізика та 
наноелектроніка, 
Мікрохвильова 

інженерія та 
фотоніка 

Плазмові технології 
та поверхневі 

наноструктури,  
Медичні технології 

та аналіз даних 

Прикладна фізика та наноматеріали 

1 бакалавр 2 бакалавр 3 бакалавр 4 бакалавр 

ПФНКТ 1 ПФНКТ 2 ЕІТМ ЕФ ПФНКТ ПФНКТ, ЕІТМ НФНЕ, МІФ ПТПН, МТАД ФЕ НФНЕ МРФ КРФ 
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840–925 
930–1015 

доц. Моторна О.В.  

Математичний аналіз  
(лек.) (30 год.) 

доц. Сугакова О.В., 
ас. Масютка О.Ю. 

Диференціальні рівняння та теорія 
ймовірності 
(лек.) (28 год.) 

доц. Вдовиченко Г.В. 

Українська та зарубіжна 
культура 
(лек.) (30 год.) 

проф. Вербицький В.Г. 
доц. Іванісік А.І. 

Сучасна 
квантова та 

напівпровідникова  
електроніка 
(лек.) (28 год.) 

ас. Пустовіт Ю.В. 

Кріогенна 
електроніка 

(лек.) (26 год.) 
202 

доц. Радченко С.П. 

Медична 
радіофізика 

(лек.) (26 год.) 

 

1035–1120 
1125–1210 

Математичний аналіз 
(пр.) (30 год.) 

Апаратне та 
програмне 

забезпечення 
(лаб.) (26 год.) 

 

проф. Шека Д.Д. 

Методи математичної 
фізики  

(лек.) (28 год.) 

проф.Обуховський В.В., 
доц. Нетреба А.В. 

Електродинаміка 
(пр.) (30 год.) 

доц. Карлаш Г.Ю. 
доц. Ніконова В.В. 

Атомна фізика 
(пр.) (30 год.) 

проф. Веклич А.М. 

Архітектура та 
застосування 

мікропроцесорів 
(лек.) (28 год.) 

доц. Коваль І.П., 
доц. Кулик С.П. 

Технологічні основи 
фізичної та 

наноелектроніки 
(лек.) (28 год.) 

ас. Веремій Ю.П. 

Основи фізичної 
електроніки 
(лек.) (14 год.) 

доц. Гайдай Ю.О. 
Квантова 

радіофізика та 
електроніка  
(лек.) (28 год.) 

доц. Радченко С.П. 

Медична 
радіофізика  
(лек.) (14 год.) 

1220–1305 
1310–1355 

Апаратне та 
програмне 

забезпечення 
(лаб.) (26 год.)  

Лабораторія з 
експериментальної 

фізики 
(лаб.) (28 год.) 

Математичний 
аналіз 

(пр.) (30 год.) 

Економікс 
(лек.) (28 год.) 

Методи обробки даних 
та числові методи 

(лаб.) (14 год.) 

Лабораторія з 
експериментальної 
фізики (лаб.) (14 год.) проф. Обуховський В.В. 

Електродинаміка 
(лек.) (30 год.) 

проф. Веклич А.М. 
Архітектура та 
застосування 

мікропроцесорів 
(лек.) (14 год.) 

доц. Кулик С.П.,  
доц. Курашов В.Н. 

Фізика твердого тіла 
та твердотільна 

електроніка 
(лек.) (28 год.) 

ас. Веремій Ю.П. 

Основи фізичної 
електроніки 
(лек.) (26 год.) 

 

проф. Шека Д.Д. 
доц. Максюта М.В. 

Методи математичної 
фізики (пр.) (14 год.) 

доц. Максюта М.В. 
доц. Ястремський І.О. 

Теоретична механіка 
(пр.) (14 год.) 

ас. Недибалюк О.А. 
Мікрохвильова  
електроніка та 

електродинаміка 
(лек.) (14 год.) 

доц Нечипорук О.Ю., 
 доц. Кисленко В.І. 

Функціональна 
та лазерна електроніка 

(лек.) (14 год.) 

1405–1450 
1455–1540 

   

Апаратне та 
програмне 

забезпечення 
(лаб.) (26 год.) 

       
доц. Смирнов Є.М. 

Мікропроцесори 
(лек.) (28 год.) 
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840–925 
930–1015 

доц. Набока С.В. 

Вступ до університетських студій 
(лек.) (28 год.) 

проф. Іванов Б.О.  

Теоретична механіка 
(лек.) (28 год.) 

  

Лабораторія з 
фізичної 

електроніки 
(лаб.) (30 год.) 

Лабораторія з 
нанофізики та 

наноелектроніки 
(лаб.) (28 год.) 

Лабораторія з 
медичної 

радіофізики 
(лаб.) (30 год.) 

доц. Гайдай Ю.О. 

Квантова 
радіофізика та 

електроніка 
(лек.) (26 год.) 

1035–1120 
1125–1210 

ас. Титова О.І., ас. Кирилюк О.Л., 
ас. Александрук І.В., ас. Гонта І.А. 

 Англійська мова  
(пр.) (30 год.) 

доц. Іванов Б.О. 29 
доц. Максюта М.В. 

Теоретична механіка 
(пр.) (14 год.) 

Методи обробки даних 
та числові методи  

(лаб.) (14 год.) проф. Овечко В.С. 

Атомна фізика 
(лек.) (30 год.) 

Лабораторія з 
фізичної 

електроніки 
(лаб.) (30 год.) 

доц. Коваленко А.В. 

Цифрові сигнали та 
зв’язок 

(лек.) (14 год.) 

ас. Веремій Ю.П. 

Комп’ютерний 
експеримент та 

обробка медичних 
зображень 

(лек.) (28 год.) 

проф. Зависляк І.В. 

Мікрохвильова 
електродинаміка 

(лек.) (14 год.) 

доц. Іщук Л.В. 

Електрика та магнетизм 
(лек.) (14 год.) 

Цифрові сигнали та 
зв’язок 

(лаб.) (14 год.) 202 

доц. Коваленко А.В. 

Основи статистичної 
радіофізики 
(лек.) (14 год.) 

1220–1305 
1310–1355 

доц. Колєнов  

Апаратне та програмне забезпечення  (лек.) (14 год.) 

ас. Фесенко С.О. 

Радіотехнічні кола та 
сигнали (пр.) (14 год.) Радіотехнічні 

кола та сигнали 
(лаб.) (30 год.) 

проф. Висоцький В.І. 

Квантова механіка 
(лек.) (30 год.) 

проф. Анісімов І.О. 

Фізика плазми 
(лек.) (14 год.) 

проф. Прокопенко О.В. 
Мікрохвильова 

електродинаміка 
(лек.) (14 год.) 

Комп’ютерний 
експеримент та 

обробка медичних 
зображень  

(лаб.) (26 год.) 

 

Лабораторія з 
квантової 

радіофізики 
(лаб.) (30 год.) Лабораторія з 

експериментальної 
фізики 

(лаб.) (14 год.) 

Лабораторія з 
експериментальної 

фізики 
(лаб.) (14 год.) 

Апаратне та програмне 
забезпечення 
(лаб.) (14 год.) 

 

Лабораторія 
з експериментальної 

фізики (лаб.) (14 год.) 

доц. Кравченко О.Ю. 
Сучасна статистична 

радіофізика 
(лек.) (14 год.) 

ас. Пустовіт Ю.В. 

Кріогенна 
електроніка  
(лек.) (14 год.) 

1405–1450 
1455–1540 

   

 

 

проф. Овечко В.С. 
доц. Ніконова В.В. 

Атомна фізика 
(пр.) (30 год.) 

проф.Обуховський В.В.,  
доц. Ястремський І.О. 

Електродинаміка 
(пр.) (30 год.) 

    
Економікс 
(пр.) (14 год.) 
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840–925 
930–1015 

   

доц. Прощенко Т.М. 

Математичний 
аналіз 

(пр.) (28 год.) 

доц. Слюсаренко І.І. 

Радіотехнічні кола  
та сигнали 
(лек.) (28 год.) 

 
Соціально-політичні 

студії 
(сем.) (14 год.) 

доц. Кравченко О.Ю. 

Сучасна 
статистична 
радіофізика 
(лек.) (28 год.) 

проф. Прокопенко О.В. 

Мікрохвильова 
електродинаміка 

(лек.) (28 год.) 

проф. Лук’янець О.О. 

Біофізика 
складних систем 

(лек.) (26 год.)  
ІФ 

проф. Зависляк І.В. 

Мікрохвильова 
електродинаміка 

(лек.) (28 год.) 
Соціально-політичні 

студії 
(сем.) (14 год.) 

 

1035–1120 
1125–1210 

доц. Єфіменко С.В. 
Основи програмування 

(лек.) (28 год.) 

Лабораторія з 
експериментальної 

фізики 
(лаб.) (28год.) 

доц. Гойса С.М. 
доц. Іванюта О.М. 

Електрика 
та магнетизм 

(пр.) (30 год.) 

проф. Висоцький В.І. 

Квантова механіка 
(лек.) (30 год.) 

проф. Мартиш Є.В. 

Мікрохвильова  
електроніка та 

електродинаміка 
(лек.) (28 год.) 11 

доц. Коваль І.П., 
доц. Кулик С.П. 

Технологічні основи 
фізичної та 

наноелектроніки 
(лек.) (28 год.) 

Лабораторія з 
медичної 

радіофізики  
(лаб.) (28 год.) 

 

Лабораторія з 
квантової 

радіофізики 
(лаб.) (30 год.) 

1220–1305 
1310–1355 

ас. Титова О.І., ас. Кирилюк О.Л., 
ас. Александрук І.В., ас. Гонта І.А. 

Англійська мова 
(пр.) (28 год.) 

Радіотехнічні кола 
та сигнали  
(лаб.) (30 год.) 

Лабораторія з 
експериментальної 

фізики 
(лаб.) (28год.) 

доц. Пертенко В.В. 

Соціально-політичні студії 

Мікрохвильова  
електроніка та 

електродинаміка 
(лаб.) (14 год.) 509 

Лабораторія з 
нанофізики та 

наноелектроніки 
(лаб.) (26 год.) 

проф.Євтух А.А., 
доц. Іванісік А.І. 

Квантова та 
напівпровідникова  

електроніка  
(лек.) (26 год.) 

Лабораторія з 
квантової 

радіофізики 
(лаб.) (30 год.) 

  

1405–1450 
1455–1540 

Апаратне та програмне 
забезпечення 
(лаб.) (14 год.) 

Основи 
програмування 

(лаб.) (14 год.) 
Лабораторія з 

експериментальної 
фізики 

(лаб.) (28 год.) 

     

проф. Давидовська Т.Л. 

Анатомія та 
фізіологія для 

фізиків  

(лек.) (28 год.) 

 
Основи 

програмування 
(лаб.) (14 год.) 

Апаратне та програмне 
забезпечення 
(лаб.) (14 год.) 

 



ч
е

т
в
е

р
 

840–925 
930–1015 

доц. Моторна О.В. 

Математичний аналіз 
(лек.) (28 год.) 

доц. Павлов Ю.В. 

Філософія  
(лек.) (28 год.) 

проф. Анісімов І.О. 

Коливання та хвилі 
(лек.) (30 год.) 

проф. Вербицький В.Г. 
доц. Іванісік А.І. 

Сучасна  
квантова та 

напівпровідникова  
електроніка  
(лек.) (28 год.) 

доц. Коваленко А.В. 

Цифрові сигнали 
та зв’язок 

(лек.) (28 год.) 

Лабораторія з 
медичної 

радіофізики 
(лаб.) (30 год.) 

доц. Смирнов Є.М. 
Мікропроцесори 

(лек.) (28 год.) 

1035–1120 
1125–1210 

ас. Титова О.І., ас. Кирилюк О.Л., ас Ажогіна  
ас. Александрук І.В.,. Гонта І.А. 

Англійська мова 
(пр.) (28 год.) 

доц. Іщук Л.В. 

Електрика та магнетизм 
(лек.) (28 год.) 

42 

проф. Овечко В.С. 

Атомна фізика (лек.) (14 год.) проф. Анісімов І.О. 

Фізика плазми 
(лек.) (28 год.) 

доц. Кулик С.П.,  
доц. Курашов В.Н. 

Фізика твердого тіла 
та твердотільна 

електроніка  
(лек.) (28 год.) 

проф.Євтух А.А., 
доц. Іванісік А.І. 

Квантова та 
напівпровідникова  

електроніка  
(лек.) (26 год.) 

доц.Нечипорук О.Ю., 
 доц. Кисленко В.І. 

Функціональна 
та лазерна 
електроніка 
(лек.) (28 год.) 

Лабораторія з 
експериментальної 
фізики (лаб.) (14 год.) 

Лабораторія з 
експериментальної 
фізики (лаб.) (14 год.) 

1220–1305 
1310–1355 

Математичний аналіз 
(пр.) (28 год.) 

Основи 
програмування 

(лаб.) (14 год.) 

Апаратне та програмне 
забезпечення 
(лаб.) (14 год.) 

доц. Іщук Л.В. 
доц. Слінченко Ю.А. 

Електрика та 
магнетизм 

(пр.) (30 год.) 

доц. Павлов Ю.В. 

Філософія 
(сем.) (28 год.) 

Лабораторія з 
експериментальної 

фізики 
(лаб.) (30 год.) 

Лабораторія з 
експериментальної 

фізики 
(лаб.) (30 год.) 

Лабораторія з 
фізичної 

електроніки 
(лаб.) (30 год.) 

Лабораторія з 
нанофізики та 

наноелектроніки 
(лаб.) (26 год.) 

проф. Давидовська Т.Л. 

Анатомія та 
фізіологія для 
фізиків (лек.)  

(10 год.) до 31.10.19 

доц. Коваленко А.В. 

Основи 
статистичної 
радіофізики 
(лек.) (28 год.) 

Лабораторія з 
експериментальної 

фізики 
(лаб.) (14 год.) 

Основи 
програмування 

(лаб.) (14 год.) 

 

1405–1450 
1455–1540 

        

 

Англійська мова  
(консультації 15 год.) 
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840–925 
930–1015 

доц. Короновський В.Є. 

Механіка 
(пр.) (28 год.) 

Апаратне та 
програмне 

забезпечення 
(лаб.) (26 год.) 

Математичний 
аналіз 

(пр.) (28 год.) 

Механіка  
(пр.) (28 год.) 

доц. Оберемок Є.А, 
доц. Прощенко Т.М. 

Методи обробки даних та 
числові методи 

(лек.) (28 год.) 

проф. Стріха М.В., 
ас. Горячко А.М. 

Коливання та 
хвилі 

(пр.) (30 год.) 

проф. Висоцький В.І., 
доц. Максюта М.В. 

Квантова 
механіка 
(пр.) (30 год.) 

Науково- 

1035–1120 
1125–1210 

доц. Сохацький В.П. 

Механіка 
(лек.) (30 год.) 

доц. Сугакова О.В. 
ас. Масютка О.Ю. 

Диференціальні 
рівняння та теорія 

ймовірності 
(пр.) (30 год.) 

ас. Куцик А.М. 

Радіотехнічні 
кола та сигнали  

(пр.) (14 год.) 

проф. Висоцький В.І., 
доц. Максюта М.В. 

Квантова 
механіка 
(пр.) (30 год.) 

 виробнича проф. Шека Д.Д. 
доц. Ястремський І.О. 

Методи математичної 
фізики (пр.) (14 год.) 

1220–1305 
1310–1355 

Лабораторія з 
експериментальної 

фізики 
(лаб.) (28 год.) 

доц.Сохацький В.П. 

Механіка 
(пр.) (28 год.) 

проф. Коваленко В.Ф. 

 Механіка  
(пр.) (28 год.) 

доц. Прощенко Т.М. 

Математичний 
аналіз 

(пр.) (30 год.) 

ас. Загороднюк В.В. 

Філософія 
(сем.) (28 год.) 

доц. Моторна О.В. 

Диференціальні 
рівняння та теорія 

ймовірності 
(пр.) (30 год.) 

 

проф. Анісімов І.О., 
ас. Горячко А.М. 

Коливання та 
хвилі 

(пр.) (30 год.) 

практика 

1405–1450 
1455–1540 

      

Українська та 
зарубіжна культура 

(сем.) (14 год.) 
 

 

 
Українська та 

зарубіжна культура 
(сем.) (14 год.) 

 

Декан       І.О. Анісімов 
НМЦ організації навчального процесу 


