
Розклад 
занять студентів факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
на І семестр 2021/2022 н.р. 
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172 Телекомунікації та радіотехніка 

Інформаційна безпека телекомунікаційних 
систем і мереж Захист інформації в телекомунікаціях 

1 магістр             15     2 магістр                  22 1 магістр             4 
(термін навчання 1 рік 4 місяців) 

2 магістр*                1
(термін навчання 1 рік 4 місяців) 

ІБТКСМ «Засоби та системи 
інформ.безпеки»    13 

«Системи та мережі 
телекомунікацій»     10 ЗІТК ЗІТК 

по
не
діл

ок
 

840–925 
930–1015 

Ольшевський С.В. 
Теорія передавання інформації 

(лек. 12 год.) 
https://zoom.us/j/2251523347?pwd=WGhSemZiSlc1VG
12TkliaDNyMWxPZz09 

Хлапонін Ю.І. 
Моделі та побудова систем 
інформаційної безпеки 

(лек. 22 год.) 
https://meet.google.com/hdr-wrpv-
ykk 

 

  

Аль Шурайфі М.Т. 
Теорія передавання інформації каф. 

(сем. 10 год.) за інд. Графіком  https://join.skype.com/Lx6Dl1sREUEp 
Аль Шурайфі М.Т. 

Оптимізація проектування радіоелектронних засобів   
каф. (лаб.) +(6год.)  за інд. Графіком  

https://join.skype.com/Lx6Dl1sREUEp  
Аль Шурайфі М.Т. 

Теорія передавання інформації 
(сем. 10 год.) 05.09.21 -  31.10.21ауд.13 
https://join.skype.com/Lx6Dl1sREUEp 

Оптимізація проектування радіоелектронних засобів   
каф. (сем. 8 год.)  за інд. графіком з 06.11.21 до 27.11.21 
ауд.13 https://join.skype.com/Lx6Dl1sREUEp 

1035–1120 
1125–1210 

Ольшевський С.В. 
Теорія передавання інформації 

(лек. 28 год.) 
https://zoom.us/j/2251523347?pwd=WGhSemZiSlc1VG
12TkliaDNyMWxPZz09 

Хлапонін Ю.І. 
Моделі та побудова систем 
інформаційної безпеки (лек. 
12 год.) 06.09.21 -  11.10.21 
https://meet.google.com/hdr-wrpv-

ykk 

Черняк В.Я. 
Архітектура та побудова 

систем і мереж 
телекомунікацій 
   (лек. 34 год) 

https://meet.google.com/wcv-
idrh-cci 

 

Нікітчин О.М. 
Безпека інформації та конкурентна розвідка в 

інженерії  
(лек. 2год.) за інд. графіком 
https://join.skype.com/pIW8HrMke1Sv

 

1220–1305 
1310–1355 

 Нікітчин О.М. 
Інформаційне 

забезпечення систем 
інформаційної безпеки (лек. 

26 год.) 
https://join.skype.com/pIW8HrMke1

Sv 

Федірчик І.І 
Радіомережі   
  (лек. 30 год) 

https://meet.google.com/uvs
-ouvw-kft 

 

Бех І.І. 
Наноелектроніка та наноструктурні 
елементи радіоелектронних засобів 

(лек.)  https://meet.google.com/smq-xtxv-qks 

Нікітчин О.М. 
Безпека інформації та конкурентна розвідка в інженерії  

(сем.1 год.) (лаб. 1 год.) до 18.10. 21р.  
за інд. графіком https://join.skype.com/pIW8HrMke1Sv 

Нікітчин О.М. 
Безпека інформації та конкурентна 

розвідка в інженерії 
(сем. 14 год.) 

https://join.skype.com/pIW8HrMke1Sv 

 

1405–1450 
1455–1540 

Нікітчин О.М. 
Безпека інформації та конкурентна 

розвідка в інженерії до 
(лек. 12 год.) 

https://join.skype.com/pIW8HrMke1Sv  

Анісімов І.О. 
Актуальні проблеми 
телекомунікацій 

(сем. 30 год.)  
https://join.skype.com/M2L

KP9BkZsEs 
 

Ольшевський С.В. 
Теорія передавання інформації 

(лек. 20 год.) за інд. графіком 
https://zoom.us/j/2251523347?pwd=WGhSemZiSlc1VG12TkliaDNyMWx
PZz09 
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840–925 
930–1015   

Федірчик І.І 
Радіомережі   

  (сем. 14 год) 14.09.  - 26.10.  
(лаб. 10 год.)  02.11. 21– 
30.11.21 
https://meet.google.com/uvs
-ouvw-kft 

 

Власенко Г.М. 
Супутникові інформаційні системи 

(лек. 30 год.) за інд. графіком  
meet.google.com/nye-nean-cpd 

Давиденко А.М. 
Випробування та експертиза засобів захисту інформації  
(лаб. 2 год.) за інд. графіком  22.09.21– 29. 09.21 каф. 

Давиденко А.М. 
Випробування та експертиза засобів захисту інформації ауд.36-б 
(сем. 2 год.) за інд. графіком з 06.10-.13.10 каф. 
https://classroom.google.com/c/Mzk2OTk4ODQxMjI5?cjc=ibbupgr 

1035–1120 
1125–1210 

Аль Шурайфі М.Т. 
Математичне моделювання 

систем і процесів 
(лек. 30 год.) 
https://join.skype.com/MnUXhoRAgl8E 

 

Анісімов І.О. 
Актуальні проблеми 

інформаційної безпеки 
(сем. 30 год.) 

https://join.skype.com/M2LKP
9BkZsEs 

Давиденко А.В 
 Програмне забезпечення систем і 
мереж телекомунікацій (сем. 14 

год.) 14.09.  - 26.10 
(лаб. 6 год.)  02.11.21-16.11.21каф 
 https://classroom.google.com/
c/Mzk2OTk4ODQxMjI5?cjc=ib
bupgr 

 

Довбня С.Я. 
Комплексні системи захисту інформації 

(лек. 30 год.) за інд. графіком 
https://join.skype.com/cAqyHJpRRdqO 

 

Анісімов І.О. 
Актуальні проблеми захисту інформації каф.  

(сем. 3 год.) за інд. графіком 
з 14.09 -12.10 https://join.skype.com/M2LKP9BkZsEs 

 
 

1220–1305 
1310–1355 

Нікітчин О.М. 
Безпека інформації та конкурентна 

розвідка в інженерії 
(лек. 28 год.) 

https://join.skype.com/pIW8HrMke1Sv 

Ольшевський С.В. 
Оптимізація проектування 
радіоелектронних засобів 

(лек. 24 год.)  
https://zoom.us/j/2251523347?pwd=WGhSemZiSlc1VG12TkliaDNyM
WxPZz09 

 

Бех І.І. 
Наноелектроніка та наноструктурні елементи радіоелектронних засобів 

(лаб. 10 год.) за інд. графіком  
 https://meet.google.com/smq-xtxv-qks 

Давиденко А.М. 
Випробування та експертиза засобів захисту інформації 

(лек. 3 год.) за інд. графіком з 14.09 -12.10 
https://classroom.google.com/c/Mzk2OTk4ODQxMjI5?cjc=ibbupgr

Довбня С.Я. 
Комплексні системи захисту інформації каф. 

(лаб. 6 год.)за інд. графіком. 05.10.21;  02.11.21. 
Довбня С.Я. 

Комплексні системи захисту інформації  
(сем. 14 год.) за інд. графіком https://join.skype.com/cAqyHJpRRdqO 

 

 

1405–1450 
1455–1540 

Нечипорук О.Ю. 
Методологія та організація наукових 

досліджень з основами інтелектуальної 
власності (сем. 14год.) 

https://join.skype.com/dfSUFTptEVwn 

Нікітчин О.М. 
Інформаційне забезпечення 
систем інформаційної безпеки 

(лаб. 24 год.) 
https://join.skype.com/pIW8Hr

Mke1Sv 

Довбня С.Я. 
Конструювання 

радіоелектронних засобів 
телекомунікаційних систем  

(лек. 24 год.) 
https://join.skype.com/ijpJd

kGl4r0Y 

Нечипорук О.Ю. 
Методологія та організація наукових досліджень з основами 

інтелектуальної власності (сем. 14 год.) 
https://join.skype.com/dfSUFTptEVwn 

  Нікітчин О.М. 
Безпека інформації та конкурентна розвідка в 

інженерії 
(лаб. 6 год.) 

https://join.skype.com/pIW8HrMke1Sv 

 

   .  
Бех І.І. 

Наноелектроніка та наноструктурні елементи радіоелектронних 
засобів 

(лек.)  https://meet.google.com/smq-xtxv-qks 
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840–925 
930–1015 

Аль Шурайфі М.Т. 
Математичне моделювання 

систем і процесів 
(сем. 14 год.) (лаб. 6 год.) 
https://join.skype.com/MnUXhoRAgl8E 

Довбня С.Я. 
Конструювання 

радіоелектронних засобів 
інформаційної безпеки  

(лек. 24 год.) 
https://join.skype.com/ijpJdkGl4r0Y

 

Конструювання 
радіоелектронних засобів 
телекомунікаційних систем  

(лаб. 20 год.) 
https://join.skype.com/ijpJdkGl4r

0Y 
 

Бех І.І. 
Наноелектроніка та наноструктурні елементи радіоелектронних засобів 

(сем. 10 год.) за інд. графіком  https://meet.google.com/smq-xtxv-
qks 

Дипломна робота магістра Жиров Г.Б. 
Адаптивні системи обробки сигналів 

(лек. 16 год.) за інд. графіком 
https://join.skype.com/FPal2ERl1ooD 

1035–1120 
1125–1210 

Бех І.І. 
Наноелектроніка 

(лек. 30 год.)  
https://meet.google.com/smq-xtxv-qks 

Довбня С.Я.    
https://join.skype.com/ijpJdkGl4r0Y

Конструювання 
радіоелектронних засобів 
інформаційної безпеки 

(сем. 16 год.) – 01.09.  - 01.12. 

Федірчик І.І 
Радіомережі   

  (лек. 16 год) 
https://meet.google.com/uvs
-ouvw-kft 

 

 

Дипломна робота магістра 
  Аль Шурайфі М.Т. 

Оптимізація проектування радіоелектронних засобів 
(сем. 10 год.) -  08.09.21 -17.11.21 каф. 
https://join.skype.com/LGElCktRAllY 

 

Ольшевський С.В. 
Оптимізація проектування радіоелектронних засобів  

каф. (лек. 16 год.) за інд. графіком 
https://zoom.us/j/2251523347?pwd=WGhSemZiSlc1VG12TkliaDNyMWx
PZz09

1220–1305 
1310–1355 

Добронравова І.С., Нікітчин О.М. 
Методологія та організація наукових 

досліджень з основами інтелектуальної 
власності 

(лек. 16 год.) до 20.10.21  
https://meet.google.com/eve-yeyg-aou 

 

Аль Шурайфі М.Т. 
Оптимізація проектування радіоелектронних засобів 

(лаб. 6 год.) –  13.10 -10.11 каф. 
https://join.skype.com/LGElCktRAllY 

 

Добронравова І.С., ас.Нікітчин О.М. 
Методологія та організація наукових досліджень з основами 

інтелектуальної власності   
(лек. 16 год) лекції розом з ІБТСМ , ПФНМ 
https://meet.google.com/eve-yeyg-aou 

 

Дипломна робота магістра 
 

1405–1450 
1455–1540 

Бех І.І. 
Наноелектроніка 

(сем. 20 год.) https://meet.google.com/smq-
xtxv-qks 

  

Жиров Г.Б. 
Адаптивні системи обробки сигналів 

(лаб. 6 год.) 03.11 -17.11 
Адаптивні системи обробки сигналів 

(сем. 8 год.) за інд. графіком 03.11-24.11 
https://join.skype.com/FPal2ERl1ooD 
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840–925 
930–1015 

Жиров Г.Б. 
Адаптивні системи 
обробки сигналів 

(лек. 30 год.) 
https://join.skype.com/FPal2ERl1ooD 

 
Давиденко А.В. 

 Програмне забезпечення систем і 
мереж телекомунікацій (лек. 30 год.) 
 https://classroom.google.com/c/
Mzk2OTk4ODQxMjI5?cjc=ibbup
gr 

Самостійна робота Дипломна робота магістра 

1035–1120 
1125–1210 

Жиров Г.Б. 
Адаптивні системи обробки 

сигналів 
(сем. 14 год.) (лаб. 6 год.) 

https://join.skype.com/FPal2ERl1ooD 

Хлапонін Ю.І. 
Моделі та побудова систем 
інформаційної безпеки 

(сем. 20 год.) каф. 
09.09. – 11.11.21 

(лаб. 6 год.)  14.10. – 28.10. 
https://meet.google.com/hdr-wrpv-

ykk 

Довбня С.Я. 
Конструювання 

радіоелектронних засобів 
телекомунікаційних систем  

(сем. 16  год.)  
16.09.  - 04.11 

https://join.skype.com/ijpJdkGl4r0
Y 

Самостійна робота Дипломна робота магістра 

1220–1305 
1310–1355 

Борецький В.Ф. 
Наноелектроніка 

(лаб. 10 год.) 
https://meet.google.com/sm
q-xtxv-qks 

 

 Давиденко А.М. 
Конструювання 

радіоелектронних засобів 
інформаційної безпеки 

(лаб. 20 год.) 
https://join.skype.com/ijpJdk

Gl4r0Y 

Черняк В.Я. 
Архітектура та побудова 

систем і мереж 
телекомунікацій (сем. 20 
год) 09.09.21 – 11.11.21 

(лаб. 6 год.)  11.11. – 25.11 
https://meet.google.com/wcv-idrh-
cci 

Самостійна робота Дипломна робота магістра 
 

Борецький В.Ф. 
Наноелектроніка (лаб. 10 
год.) 
https://meet.google.com/sm
q-xtxv-qks 

 
 

1405–1450 
1455–1540      

п‘
ят
ни
ця

 

840–925 
930–1015 Самостійна робота Асистентська практика 

Власенко Г.М. 
Супутникові інформаційні системи каф. 403 

(сем. 14 год.) за інд. графіком  meet.google.com/xbq-gpvv-joo 
Власенко Г.М. 

Супутникові інформаційні системи каф. 

(лаб. 6 год.) за інд. графіком meet.google.com/xbq-gpvv-joo    
Дипломна робота магістра 

1035–1120 
1125–1210 Самостійна робота Асистентська практика Самостійна робота Дипломна робота магістра 

1220–1305 
1310–1355 Самостійна робота Науково-виробнича 

практика Самостійна робота Дипломна робота магістра 

1405–1450 
1455–1540    

*У студентів 2 курсу магістратури з 01 вересня по 12 жовтня – науково-виробнича практика. Заняття за розкладом починаються з 13 жовтня. 
 
Декан                     А.В. Нетреба 
НМЦ організації навчального процесу  


