
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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172 Телекомунікації та радіотехніка 

Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж 
Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж 

 (на основі диплома молодшого спеціаліста) 
Телекомунікації та радіотехніка 

(на основі диплома молодшого спеціаліста) 

1 бакалавр 2 бакалавр 3 бакалавр 1 бакалавр 2 бакалавр 4 бакалавр 

ІБТКСМ ІБТКСМ ПАЗІБ ІБТКСМ (МС) ПАЗІБ ПАЗТК ПАЗІБ ПАЗТК 
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840–925 
930–1015 

 

ас. Куцик А.М. 
Основи теорії кіл 

 (лекц.) 
доц. Вдовиченко Г.В. 

Українська та зарубіжна 
культура 
(лекц.) 

 доц.Жиров Г.Б. 
Основи теорії автоматичного 

управління  
(лекц.) 

доц. Довбня С.Я.  
Основи безпеки зв’язку (лекц.) 

 
доц. Фелінський Г.С. 

Загальна фізика 
 (лекц.)     

1035–1120 
1125–1210 

доц. Зайцева Л.Л. 
Вища математика 

(пр)  

доц.Рєзніков М.І. 
Метрологія та 

радіовимірювання  
(лекц.) 

ас. Мураткіна Т.М. 
Українська та зарубіжна 

культура (сем) 
доц.Єфіменко С.В. 
ас.Жеребко Т.М. 

Вища математика  
(лекц.) 

доц. Четверіков І.О. 

Сигнали та 
процеси в 

радіотехніці 
(лекц.) 

   

доц..Фелінський Г.С. 
Телекомунікаційні кабельні та 

оптоволоконні системи 

(лекц) 

ас. Куцик А.М. 
Сигнали та процеси 
 в радіотехніці (пр.) 

 

доц. Смирнов Є.М. 
Конструювання та технології 

радіоелектронних засобів 

(пр.) 

доц. Кононов М.В. 
Програмні засоби 
телекомунікацій  

(лекц.) 

1220–1305 
1310–1355 

ас. Рєзнікова Н.В. 

Англійська мова 

ас. Куцик А.М. 
Основи теорії кіл  

(лекц.) 

доц. Четверіков І.О 
Сигнали та процеси 

 в радіотехніці (лекц.) 

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

(пр) 

доц.Нетреба А.В. 
Електродинаміка та поширення 

радіохвиль (лекц.) 

доц. Довбня С.Я.  
Основи безпеки зв’язку 

 (лекц.) 

доц. Довбня С.Я.  
Основи безпеки зв’язку 

 (сем.) 

1405–1450 
1455–1540 

   
Програмування 

 (лаб)  

 

  доц. Четверіков І.О 
Сигнали та 
процеси в 

радіотехніці (пр.) 
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840–925 
930–1015 

доц. Набока С.В. 
Вступ до університетських 

студій  
(лекц.) 

доц.Борецький В.Ф. 
Компонентна база 

радіоелектронних засобів 
(лекц.) 

 
доц. Набока С.В. 

Вступ до університетських студій  
(лекц.) 

доц. Четверіков І.О. 
Сигнали та процеси 
в радіотехніці (лекц.) 

доц.Жиров Г.Б. 

Основи теорії 
автоматичного 

управління  (пр.) 

проф. Прокопенко О.В. 
Електронні та квантові 

пристрої мікрохвильового 
діапазону  

(лекц.) 

доц. Кононов М.В. 
Програмні засоби 
телекомунікацій  

(лекц.) 

доц.Жиров Г.Б. 

Основи теорії 
автоматичного 
управління (пр)  

 

1035–1120 
1125–1210 

ас. Рєзнікова Н.В. 

Англійська мова 

ас.Масютка О.Ю.  
Вища математика  

(лекц.) 

доц.Четверіков І.О.  
Сигнали та процеси 

 в радіотехніці (лекц.) 

доц.Кононов М.В. 

Комп'ютерні технології  (лекц.)     

доц. Борецький В.Ф. 

Компонентна база радіоелектронних 
засобів (лекц) 

доц.Слюсаренко І.І. 
Антенні системи та техніка 
мікрохвильового діапазону 

(лекц.) 

доц.Кельник О.І. 
Приймання та оброблення 

сигналів у телекомунікаційних 
системах (лекц.) 

1220–1305 
1310–1355 

Загальна 
фізика 
 (лаб) 

Загальна 
фізика 
 (лаб) 

ас.Масютка О.Ю.  
Вища математика (пр) 

ас.Аль Шурайфі М.Т. 

Основи теорії 
передавання інформації 

(лаб.) 14 год. 
ас. Рєзнікова Н.В.  
Англійська мова 

проф Безпаленко А.М. 
Англійська мова 

доц. Четверіков І.О. 
Сигнали та процеси 
в радіотехніці (лекц.) 

доц. Кельник О.І.. 
  Дискретна 
математика 

 (лекц.) 

проф. Обуховський В.В. 
Статистична радіотехніка 

(лекц) 
 

 
доц.Рєзніков М.І. 

Метрологія та 
радіовимірювання  (лекц.) 

ас. Куцик А.М. 

Сигнали та процеси 
 в радіотехніці (лаб.) 

1405–1450 
1455–1540 

 

ас.Фесенко С.О. 

Метрологія та 
радіовимірювання (лаб) 

  
Програмування  

(лаб) 
  

доц. Четверіков І.О. 
Основи безпеки інформаційних технологій  

(лекц.) Компонентна база радіо-
електронних засобів  

(лаб) 
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840–925 
930–1015 

проф. Коваленко В.Ф., 
доц. Іщук Л.В. 

Загальна фізика  
(лекц.) 

ас. Куцик А.М. 

Основи теорії кіл 
(лекц.) 

доц.Ольшевський С.В. 
Основи теорії 

передавання інформації 
(лекц.)  

 

доц. Четверіков І.О. 

Сигнали та 
процеси в 

радіотехніці (пр.) 

доц.Кононов М.В. 
Прикладне 

програмування в 
телекомунікаційних 

системах лаб) 

проф. Дружинін В.А. 
Приймання та оброблення 

сигналів  
(лекц.) 

доц..Фелінський Г.С. 
Телекомунікаційні кабельні та 

оптоволоконні системи 
(пр.) 

1035–1120 
1125–1210 

доц. Зайцева Л.Л. 
Вища математика 

 (лекц.) 

ас.Куцик А.М 
 Основи теорії кіл 

 (пр). 

доц. Внучко С.М.  
Соціально-політичні студії  

до 21.11 (cемінар) 
доц.Єфіменко С.В. 
ас.Жеребко Т.М. 

Вища математика   
(лекц.)     

доц. Борецький В.Ф. 
Цифрова 

схемотехніка та 
електроніка до 28.11 

Прикладне 
програмування в 

телекомунікаційних 
системах  

(лекц.) 

доц. Четверіков І.О. 

Основи безпеки інформаційних технологій 
 (лекц.) 

 

доц. Борецький В.Ф 
Компонентна база 
радіоелектронних 

засобів (пр)  

доц. Четверіков І.О. 

Основи безпеки інформаційних технологій  
(сем.) 

1220–1305 
1310–1355 

доц. Зайцева Л.Л. 
Вища математика 

 (лекц.) 
  

ас.Масютка О.Ю.  
Вища математика 

(лекц.) 

доц. Внучко С.М.. 
Соціально-політичні студії 

(лекц.) 

 
доц.Жиров Г.Б. 

Основи теорії автоматичного управління 
(лекц.) 

ас. Рєзнікова Н.В.  
Англійська мова  

 

проф Безпаленко А.М. 
Англійська мова  

 

проф. Коваленко В.Ф., 
доц.Іщук Л.В. 

Загальна фізика (пр) 
  

ас. Рєзнікова Н.В.  
 

.Англійська мова 

 

проф Безпаленко А.М 
 

.Англійська мова 

 

доц.Нетреба А.В. 
Електродинаміка та поширення 

радіохвиль  
(лекц.) 

Електронні та квантові пристрої 
мікрохвильового діапазону 

231 (лаб) 
 

1405–1450 
1455–1540 

ас. Рєзнікова Н.В.  

Англійська мова  
(пр.) 

 Навчальна практика 
доц. Фелінський Г.С. 

Загальна фізика  

 (лекц.)     
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840–925 
930–1015 

доц.Кононов М.В. 

Програмування 
 (лекц.) 

доц. Павлов Ю.В. 

Філософія 
 (лекц.) 

 

доц.Кононов М.В. 

Програмування  
 (лекц.)     

доц. Ястремський І.О. 
Спеціальні розділи вищої 

математики  
(лекц.) 

 

доц..Фелінський Г.С. 
Телекомунікаційні кабельні та 

оптоволоконні системи 
(лекц.) 

1035–1120 
1125–1210 

доц.Кононов М.В. 
Програмування   

(лекц.) 
 

 

ас.Куцик А.М. 
Основи теорії кіл  

(пр) 
доц. Борецький В.Ф 

Цифрова схемотехніка та 
електроніка  

(лекц.) 

доц.Кононов М.В. 

Програмування   (лекц.)     
доц. Ястремський І.О. 

Спеціальні розділи вищої 
математики (пр) 

доц.Слюсаренко І.І. 
Антенні системи та техніка 
мікрохвильового діапазону 

(лекц.) 

ас. Аль Шурайфі М.Т. 
Засоби мікрохвильового 

діапазону та антенні системи 
телекомунікацій  

(лекц.)   

ас.Жеребко Т.М. 
Вища математика 

(пр) 

 

ас.Масютка О.Ю. 
Вища математика 

(пр)  

1220–1305 
1310–1355 

Програмування 
(лаб) 

доц.Борецький В.Ф. 
Компонентна база 

радіоелектронних засобів 
(пр.)  

доц. Бех І.І. 
Аналогові електронні 

пристрої (лекц.) 

ас.Жеребко Т.М. 
ас.Масютка О.Ю  

Вища математика 
(пр) 

 доц.Нетреба А.В. 
 

Електродинаміка та  
поширення 
радіохвиль  

(пр) 

 

 

доц.Кельник О.І. 
Приймання та оброблення 

сигналів у 
телекомунікаційних системах 

(лекц.)  

Компонентна база 
радіоелектронних 

засобів (лаб)   
доц. Борецький В.Ф 

Цифрова схемотехніка та 
електроніка (пр.) 

 
проф. Обуховський В.В. 
Статистична радіотехніка 

(пр) 

доц..Фелінський Г.С. 
Телекомунікаційні кабельні та 

оптоволоконні системи 
(лаб.) 

1405–1450 
1455–1540 

   
доц.Кононов М.В  

 
Комп'ютерні технології 

доц.Нетреба А.В. 
Електродинаміка та  

поширення 
радіохвиль(пр) 

 Науково-виробнича практика 
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840–925 
930–1015 

проф. Коваленко В.Ф., 
доц.Іщук Л.В. 

Загальна фізика 
 (лекц.) 

ас.Загороднюк В.В 
Філософія 

(сем) 

доц.Ольшевський С.В. 

Основи теорії 
передавання інформації 

(лекц.) 

  

ас.Зарембовський 
К.В. 

Дискретна 
математика (пр) 

проф. Дружинін В.А. 
Приймання та оброблення 

сигналів 
 (лекц.) 

доц.Кельник О.І. 
Приймання та оброблення 

сигналів у 
телекомунікаційних 

системах(пр.) 

1035–1120 
1125–1210 

проф. Коваленко В.Ф., 

доц.Іщук Л.В. 
Загальна фізика 

(пр) 

 
ас.Масютка О.Ю. Вища 

математика 
(пр) 

доц. Бех І.І. 
Аналогові електронні 

пристрої (лекц.)  
(44 год.) 

   

проф. Дружинін В.А. 
Приймання та оброблення 

сигналів  
(пр) 

ас. Аль Шурайфі М.Т. 
Засоби мікрохвильового діапазону 

та антенні системи 

телекомунікацій  (лекц.) 
до 30.11 

ас. Аль Шурайфі М.Т. 
Засоби мікрохвильового діапазону 

та антенні системи 

телекомунікацій (пр) до 7.12 

1220–1305 
1310–1355 

доц. Зайцева Л.Л. 
Вища математика 

(пр) 

 
доц. Борецький В.Ф . 

Цифрова схемотехніка та 
електроніка (лаб.) Лабораторно-метрологічна практика 

02.12.19 - 08.12.19 
Науково-дослідна практика 

02.12.19 - 08.12.19 

доц. Смирнов Є.М. 
Конструювання та технології 

радіоелектронних засобів 

 (лекц.) 
 

доц..Фелінський Г.С. 
Телекомунікаційні кабельні та 

оптоволоконні системи 
(лекц.) 

 

ас. Куцик А.М. 
Основи теорії кіл  

(лаб)  

доц. Бех І.І. 

Аналогові електронні 
пристрої (пр.) 

1405–1450 
1455–1540 

     Науково-виробнича практика 

 
 

Декан                        І.О. Анісімов 
 

НМЦ організації навчального процесу 


