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

на ІІ семестр 2020/2021 н.р. 

дн
і 

го
ди

ни
 

172 Телекомунікації та радіотехніка 
Інформаційна безпека телекомунікаційних 

систем і мереж 

1 магістр 2 магістр 

ІБТКСМ       25 ІБТКСМ        16 

по
н
ед

іл
ок

 

840–925 
930–1015 

доц. Власенко Г.М 
Супутникові інформаційні системи  

(34 лек)  
каф. 36-Б meet.google.com/ems-mpvm-ffg 

Науково- 
 

виробнича  
 

практика 
 

 з 25 січня  
 

по 9 лютого 
 

1035–1120 
1125–1210 

доц. Власенко 
Г.М 

Супутникові 
інформаційні 
системи  

(6 год) лаб каф 
meet.google.com/ems-

mpvm-ffg 

 

 

доц. Власенко Г.М 
Супутникові 
інформаційні 
системи  

(6 год) лаб каф 
meet.google.com/ems-mpvm-

ffg 

1220–1305 
1310–1355 

доц.Рєзніков М.І. 
Науковий семінар за спеціальністю  

(30 год) 
 

каф. 36-Б 

1405–1450 
1455–1540 

 
 
 
 
 
 
 



 

ві
вт
ор

ок
 

840–925 
930–1015 

  

Науково- 
 

виробнича  
 

практика 
 

 з 25 січня  
 

по 15 лютого 
 

  

1035–1120 
1125–1210 

доц.Довбня С.Я. 
Комплексні системи інформаційної 

безпеки (34 год) каф 
https://join.skype.com/ijpJdkGl4r0Y 

1220–1305 
1310–1355 

 Доц. Кельник О.І. 
Новітні антенні системи радіоелектронних 

засобів (пр) (14 год) 
ttps://us02web.zoom.us/j/82562582824?pwd=Uld1SUJkM2Fh

NXkxMmFNRlRhN3N0UT09 
доц.Бех І.І. 

Наноструктурні елементи 
радіоелектронних засобів (сем) 10 год 

https://meet.google.com/lookup/bdrjovfuoh?authuser=0
&hs=179 

1405–1450 
1455–1540 

Доц. Кельник О.І. 
Новітні антенні 

системи 
радіоелектронних 
засобів (л.р) 6 год 

ttps://us02web.zoom.us/j/825
62582824?pwd=Uld1SUJkM
2FhNXkxMmFNRlRhN3N0U

T09 

 

 

Доц. Кельник О.І. 
Новітні антенні системи 
радіоелектронних засобів 

(л.р) 6 год 
ttps://us02web.zoom.us/j/825625
82824?pwd=Uld1SUJkM2FhNXk

xMmFNRlRhN3N0UT09 

се
ре

да
 

840–925 
930–1015 

доц.Іванюта О.М., доц.Подолян Г.П. 
Професійна та корпоративна етика  

(16 год) https://join.skype.com/gf2NdHnXEcsB 
Науково- 

 
виробнича  

 
практика 

 
 з 25 січня  

 
по 15 лютого 

доц.Іванюта О.М. 
Професійна та корпоративна етика 

(сем) 14 год 
https://join.skype.com/pUNZkh2wmDAQ 

1035–1120 
1125–1210 

 

доц.Довбня С.Я.  
Комплексні 
системи 

інформаційної 
безпеки (6 год) 

лабhttps://join.skype.com/
ijpJdkGl4r0Y 

доц.Довбня С.Я.  
Комплексні системи 

інформаційної 
безпеки (6 год) 

лабhttps://join.skype.com/
ijpJdkGl4r0Y 

 



1220–1305 
1310–1355  

 

1405–1450 
1455–1540 

проф.Дружинін В.А. 
Новітні антенні системи радіоелектронних 

засобів (30 год) каф 
https://join.skype.com/eYRnOmn4NSUf 

че
тв
ер

 

840–925 
930–1015 

доц. Власенко Г.М 
Супутникові інформаційні системи  

(20 год..пр.) 
ауд.29 meet.google.com/ems-mpvm-ffg 

)

Дипломна робота 
магістра 

1035–1120 
1125–1210 

доц.Довбня С.Я. 
Комплексні системи інформаційної 

безпеки (пр) (20 год) 36 Б 
https://join.skype.com/ijpJdkGl4r0Y 

Дипломна робота 
магістра 

1220–1305 
1310–1355 

доц.Бех І.І. 
Наноструктурні елементи 
радіоелектронних засобів 

 (30 год) ауд. 22 
https://meet.google.com/lookup/bdrjovfuoh?authuser=0

&hs=179 

Дипломна робота 
магістра 

1405–1450 
1455–1540 

  
 

  
п‘

ят
н
и
ця

 

840–925 
930–1015 

Асистентська практика 
 

Дипломна робота 
магістра 

1035–1120 
1125–1210 

Асистентська практика 
 

Дипломна робота 
магістра 

1220–1305 
1310–1355 Асистентська практика Дипломна робота 

магістра 

1405–1450 
1455–1540   

 

 



Декан                 А.В.Нетреба 
 

НМЦ організації навчального процесу 


