Розклад
занять студентів факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
на І семестр 2020/2021 н.р.
Інженерія комп’ютерних систем і мереж

години

1 бакалавр

ауд.29.30

(30 год.)

840–925
930–1015

(пр.) (14 год.)

доц. Іваненко Д.О.

Фізика

ауд. 22

2
Вища математик (пр.)

1
доц. Сохацький В.П.
доц.Короновський В.Є.

2 бакалавр
3

1

26

Теорія
електричних та
магнітних кіл

доц. Єфіменко С.В.
Вища математика (пр.) (30
год.)ауд.6

дні

123 Комп’ютерна інженерія

(лаб.) (14 год.)

1035–1120
1125–1210

Фізика ауд.24
(пр.) (14 год.) ауд.8

45

3

26

МА

ІОЦ

(сем.) (14 год.)

ауд.5

Теорія
електричних та
магнітних кіл

Апаратне та програмне забезпечення
комп’ютерних систем (лаб.) (14 год.)

ІОЦ

(лаб.) (14 год.)

26

КСМ

2 магістр
МІ

14

СІ

27
13

Навчально-виробнича
практика

ауд.46

каф
ас. Заїка Т.П.

ас. Коновалов А.М.

Аналіз даних мовою Python

курси за вибором:
доц. Самощенко О.В.
Паралельні та розподілені обчислення

Українська та
зарубіжна культура
(сем.) (14 год.)

ауд.46
ас. Заїка Т.П.

Українська та
зарубіжна культура

доц.Самощенко О.В.

ауд.46

Теорія електричних та
магнітних кіл
(лек.) (30 год.)
ауд.42

Інженерія програмного
забезпечення
(лек.) (14 год.) ауд.43
Інженерія програмного
забезпечення

(лаб.) (30 год.) каф.

доц. Баужа О.С.
Комп‘ютерна логіка
(лаб.) (30 год.) каф.

доц. Барабанов А.В.
Цифрова обробка сигналів
(лаб.) (14 год.)

каф

(лаб.) (14 год.)

1
доц. Моторна О.В.
Вища математика (пр.)
(30 год.) 38

1405–1450
1455–1540

СА

30

24

(лек.) (30 год.)

ас. Сусь Б.Б.

доц. Бойко Ю.В.

МА

1 магістр

Українська та зарубіжна
культура

(сем.) (14 год.)

1220–1305
1310–1355

37

56

Остапчук Г.О

Аналіз даних
мовою Python
(лаб.) (30 год.)

ауд.45

Апаратне та програмне забезпечення
комп’ютерних систем (лек.) (14 год.) ауд.46

4 бакалавр

72

СА

35

(лек.) (30 год.)

доц. Кривошея С.А.
Вища математика (пр.)
(30 год.)ауд 11

понеділок

доц. Короновський В.Є.
доц. Висоцький М.В.

Апаратне та програмне
забезпечення комп’ютерних
систем (лаб.) (30 год.)

Дискретна
математика

каф.

(сем.) (14 год.)

27

3 бакалавр

79

ас.Зарембовський К.В.

проф.Погорілий С.Д.

Дискретна
математика

2

Комп’ютерні системи та мережі

каф.

проф. Погорілий С.Д.

Методологія
проектування відкритих
комп’ютерних систем
(лек.) (30 год.) 218

проф. Погорілий С.Д.

Методологія проектування
відкритих комп’ютерних
систем (сем.) (20 год.)
ауд.45

2
доц. Баужа О.С.

Інженерія програмного
забезпечення
(лаб.) (30 год.)

1

каф.

2

курси за вибором:
ас. Борецький О.Ф.
Захист інформації у комп'ютерних системах
(лаб.) (30 год.)

каф.218

Навчально-виробнича
практика

Нанофізика та
нанотехнології
(лек.) (20 год.) ауд.45
доц. Барабанов А.В.

Цифровий зв‘язок
(сем.) (20 год.) ауд.45

Навчально-виробнича
практика

вівторок

1035–1120
1125–1210

доц. Кривошея С.А.
Вища математика
(пр.) (28 год.) 13

ауд. 22
(пр.) (30 год.)

доц. Іваненко Д.О.

Вища математик

.Радченко О.М
Вища математика (пр.)
(30 год.) ауд 8

840–925
930–1015

доц. Набока С.В.

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

ауд.42

ас. Слюсар Є.А.

проф. Львов В.А.

Диференціальні рівняння
(лек.) (30 год.) ауд.43

проф.Погорілий С.Д.

Дискретна
математика

БД для
мережевої
інфраструктури

(лек.) (14 год.) ауд.46
доц. Сохацький В.П.
доц.Висоцький М.В.

Ніконова
В.В.
Фізика
(пр.)
(14год.)
ауд.33

ауд.45

ас. Масютка О.Ю. доц. Гонта І.А., ас.Титова О.І.
Функціональне
Англійська мова в галузі
програмування
інформаційних технологій
(лек.) (30 год.)

(лек.) (30 год.)

ауд. 29

ас. Слюсар Є.А.

Англійська мова

1

ас. Александрук І.В.

.
Ніконова
В.В.
Фізика
(пр.)
(14год.)
ауд.33

ауд.45

БД для
мережевої
інфраструктури

доц. Ольшевський С.В

Сучасні СКБД

Англійська мова

218

(консультації 15 год.)

ауд.31

(лек.) (30 год.)

ас. Попов М.О.
Основи
телекомунікаційних
технологій

ауд.42

ауд.45

ауд.41 Б каф

ас. Сусь Б.Б.

Дискретна математика

(лек.) (16 год.)

ас. Александрук І.В.

1

(лаб.) (30 год.)

(лек.) (30 год.)

ауд.11, ауд.12
доц. Бойко Ю.В.

ауд.31

(лаб.) (30 год.)

(пр.) (30 год.)

Навчально-виробнича
практика

Видавничі системи

(консультації 15 год.)

Інженерія програмного
забезпечення

проф. Погорілий С.Д.

Фізика (пр.) (14 год.)

(лек.) (30 год.)

доц.Колєнов С.О
Основи
телекомунікаційних
технологій

218

проф. Львов В.А.

1220–1305
1310–1355

Сучасні СКБД

(лек.) (30 год.)

(сем.) (30 год.)

Вища математика

доц. Ольшевський С.В.

ас. Масютка О.Ю.
Функціональне
програмування
(лаб.) (30 год.)

(лаб.) (30 год.)

каф.

ІОЦ

доц. Бойко Ю.В.

Навчально-виробнича
практика

Видавничі системи
(сем.) (14 год.) ІОЦ

доц. Баужа О.С.
Нанофізика та
нанотехнології

Навчально-виробнича
практика

(сем.) (30 год.)

ауд.30

ауд.46. ауд31

1405–1450
1455–1540

ас. Титова О.І., ас. Кирилюк О.Л., ас. Ажогіна Н.В.,
доц. Гонта І.А., ас. Александрук І.В., Янчук С.Я.

Англійська мова

Доц. Бех І.І.

Комп'ютерна електроніка
(лек.) (30 год.)

(пр.) (28 год.) ауд.12, 6,8,13,31,11

доц. Загороднюк С.П.
Системне програмне
забезпечення

ас. Коломієць І.С.
Програмування
вбудованих систем

ауд.45

ауд.32

(лек.) (30 год.)

(лек.) (30 год.)

ауд.46

проф. Добронравова І.С.,
ас. Нікітчин О.М.
Методологія та організація
наукових досліджень з основами
інтелектуальної власності
(лек.) (16 год.) ауд.42

проф. Первак Ю.О.

840–925
930–1015

Основи
оптоелектроніки
(сем) (14 год.) ауд.43
проф. Первак Ю.О.

проф. Львов В.А.

Вища математика
(лек.) (28 год.)

ауд.46

Основи оптоелектроніки

доц. Гонта І.А., ас. Титова О.І.

ас. Юрчик К.В.

Англійська мова в галузі
інформаційних технологій

Інтернет-сервіси
(лек.) (30 год.)

(пр.) (20 год.)

218

ауд.13,12

доц. Барабанов А.В.

Новітні методи цифрової
обробки сигналів
(лек.) (30 год.) 611

(лек.) (14 год.) ауд.43

середа

1035–1120
1125–1210

проф. Львов В.А.

Вища математика
(лек.) (28 год.)

ауд.46

ас.Зарембовський К.В.

ас. Коперльос Р.Ю.

Дискретна
математика

Філософія
(сем) (28 год.)

ауд.12

Аналіз даних
мовою Python
(лаб.) (14 год.)

проф. Первак Ю.О.

Основи оптоелектроніки

курси за вибором:
ас. Борецький О.Ф.
Захист інформації у комп'ютерних системах
(лек.) (30 год.)

(лек.) (30 год.)

(сем.) (30 год.)

ауд.43

ауд.30

218

доц.Нетреба А.В

Інженерна графіка
(лек.) (30 год.) ауд.22

каф.

доц. НечипорукО.Ю.
Методологія та
організація наукових
досліджень з
основами
інтелектуальної
власності
(сем.) (14 год ) ауд.33

доц. Барабанов А.В.

доц.НечипорукО.Ю.
Методологія та
організація наукових
досліджень з
основами
інтелектуальної
власності
(сем.) (14 год )ауд.33

Новітні методи цифрової
обробки сигналів
(сем.) (20 год.)

611

доц. Петренко В.В
ас. Коперльос Р.Ю.

1220–1305
1310–1355

проф.
Овечко В.С.

Фізика

Філософія
(сем) (28 год.)

ауд.5

(пр.)(14год.)

ауд.8

1405–1450
1455–1540

ас. Титова О.І., ас. Кирилюк О.Л., ас. Ажогіна Н.В.,
доц. Гонта І.А., ас. Александрук І.В., Янчук С.Я.

Англійська мова
(пр.) (28 год.)

ауд.12, 13,11, 5, 38,8

Фізика
(лаб.) (30 год.)

каф.

Соціально-політичні студії
(лек.) (14 год.) ауд.42

проф. Первак Ю.О.
Основи
оптоелектроніки
(сем) (14 год.) ауд.43

Філософія
(лек.) (28 год.) ауд.45

(лаб.) (30 год.)

Не ставить
ас.Мельник В.М.
Соціально-політичні
студії

Доц. Павлов Ю.В

(сем.) (14 год.)

ас.Мельник В.М.
Соціально-політичні
студії
(сем.) (14 год.)

ауд.43

ас. Юрчик К.В.

Інтернет-сервіси

ауд.43

каф.

ас. Комаров А.О

Інженерна графіка
(лаб.) (30 год.)

ауд.31

ас. Комаров А.О

доц. Барабанов А.В.

Інженерна графіка

Цифровий зв‘язок

ауд.46

(лек.) (30 год.) ауд.45

(лаб.) (30 год.)

ас. Коломієць І.С.
Програмування
вбудованих систем
(лаб.) (30 год.)

каф.

доц. Прощенко Т.М.

Математичне
програмування

(лек.) (20 год.) ауд.24

доц. Прощенко Т.М.

Математичне
програмування

(сем.) (30 год.) до 06.11.19 р.

ауд.24

проф. Крючин А.А.

ас. Титова О.І., ас. Кирилюк О.Л., ас. Ажогіна Н.В.,
доц. Гонта І.А., ас. Александрук І.В., Янчук С.Я.

840–925
930–1015

Системне програмне забезпечення

Англійська мова

(лаб.) (30 год.) каф.

(пр.) (28 год.)

ауд. 12, 33 , 5, 13, 11, 8

Аналіз даних
мовою Python
(лаб.) (30 год.)

каф.

проф.Львов В.А.
Диференціальні
рівняння

Доц. Павлов Ю.В
.

(сем.) (30 год.)

(сем) (28 год.)

Філософія

(лаб.) (14 год.)

703

Фізика

ауд.45

Аналіз даних
мовою Python

Г.Ю.
Комп'ютерна
електроніка Фізика
(лаб.) (14 год.) каф. (пр.)(14год.)

доц. Короновський В.Є.

каф.

(лек.) (30 год.) ауд. 45

Г.Ю.
Аналіз даних
Комп'ютерна
.Фізика
мовою Python
електроніка
(пр.)
(14год.)
(лаб.) (14 год.) каф. (лаб.) (14 год.) каф.

ауд. 46

ас. Мар‘яновський В.А.

Комп‘ютерні мережі

Карлаш

(лек.) (28 год.)

доц. Загороднюк С.П.
Системне програмування
(лек.) (30 год.)

ауд. 8

ауд. 30

Карлаш

1220–1305
1310–1355

Цифрова обробка сигналів
(лек.) (30 год.) ауд.22

Зовнішні
пристрої новітніх
комп’ютерних
систем

Самостійна робота

(лек.) (30 год.)

ауд. 37

доц. Іваненко Д.О.
Вища математик
(пр.) (28 год.) к.1

четвер

1035–1120
1125–1210

доц. Барабанов А.В.

проф. Первак Ю.О.

доц. Барабанов А.В.

Технології проектування
комп‘ютерних систем

Самостійна робота

(лек.) (30 год.) ауд. 22

(лек.) (30 год.)

каф.

проф. Первак Ю.О.

ас.Слюсар Є.А.

ауд. 25а

курси за вибором:
доц. Баужа О.С.

Комп‘ютерна логіка

Самостійна робота

(лек.) (30 год.) ауд. 22
доц. Самощенко О.В

Паралельні на розподілені обчислення

ас.Слюсар Є.А.

Оптоелектроніка
Грід-системи та
та волоконна
технології
оптика
(лек.) (30 год.)

Оптоелектроніка Грід-системи та
технології
та волоконна
(лаб.) (30 год.)
оптика
каф.
(сем.) (30 год.)
604

(лек.) (30 год.) 218

доц. Моторна О.В.
Вища математика (пр.)
(28 год.) ауд.30

37

1405–1450
1455–1540

(28 год.) ауд.

доц. Іваненко Д.О.
Вища математик (пр.)

703

Фізика

Фізика

(лаб.) (30 год.)

(лаб.) (30 год.)

каф.

Комп'ютерна
електроніка
(лаб.) (14 год.) каф.

ас.Мар‘яновський В.А

Комутація та
маршрутизація в
комп’ютерних
мережах

Комп‘ютерні мережі
(лаб.) (30 год.) каф.

каф.

(лаб.) (30 год.)

каф.

ас.Зарембовський К.В.

ас. Стрільчук Г.М.

Програмування

840–925
930–1015

(лек.) (28 год.)

ауд. 46

проф.Львов В.А.
Диференціальні
рівняння

Аналіз даних
мовою Python

(сем.) (30 год.)

(лаб.) (30 год.)

ауд. 29

доц. Бойко Ю.В.
Апаратне та програмне забезпечення
комп’ютерних систем (лек.) (30 год.)

1035–1120
1125–1210

ауд. 46

(сем.) (14 год.) ауд.

ас.Зарембовський К.В.
доц.Карлаш
Г.Ю.

Фізика
(пр) (14год.)

Дискретна
математика
(сем.) (30 год.)

ауд. 30

30

Теорія електричних
та магнітних кіл
(лаб.) (14 год.) каф

проф.Львов В.А.
Диференціальні
рівняння

Навчальна практика

1405–1450
1455–1540

доц. Єфіменко С. В
Вища математика (пр.)
(28 год.) ауд.11

.Вища математика (пр.) (28
год.) ауд 5

1220–1305
1310–1355

ас. Борецький О.Ф.
Апаратне та
програмне
забезпечення
комп’ютерних
систем (лаб.)
(30 год.)
каф.
ІОЦ

доц. Карлаш Г.Ю.

Фізика

(лек.) (30 год.)

ауд.42

(лек.) (30 год.)

ауд. 41

ас.Мар‘яновський В.А. доц.Загороднюк С.П.

Навчальна практика

(сем.) (30 год.)

ауд. 29

Науково-виробнича
практика

Асистентська
практика

Навчальна практика

Науково-виробнича
практика

Асистентська
практика

(лек.) (30 год.)

доц.Оберемок Є.А.
Телекомунікаційні
технології
(лек.) (16 год.)

ауд. 45

ас. Попов М.О
Телекомунікаційн
і технології
(лаб.) (14 год.)

(лаб.) (28 год.)

Декан

Комутація та
маршрутизація в
комп'ютерних
мережах

ауд. 45

Програмування

НМЦ організації навчального процесу

Програмні
засоби
колективної
взаємодії

Самостійна робота

ауд.24

Радченко О.М

п’ ятниця

.

доц.Загороднюк С.П.

Дискретна
математика

А.В. Нетреба

Програмні
засоби
колективної
взаємодії

(лаб) (30 год.)

ауд. 41.

