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занять студентів факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем 
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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) 
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840–925 
930–1015 

 

  
Хлапонін Ю.І 

Основи радіолокації та 
радіонавігації 

(34 год.) 
(лек.онлайн) 

https://us05web.zoom.us/j/88103070258?p
wd=K01lQXpHRlIyTC9yUmhlb3VZd24rU

T09 

Кононов М.В. 
Візуалізація інформації 

(32  год.) 
(лек.онлайн) 

https://us04web.zoom.us/j/76925
680043?pwd=anpHckRPM1Fvd0

xVTmNKM3IwZDVqdz09 

Кельник О.І. 
Метрологія та 

радіовимірювання 
(37 год.) 

(лек.онлайн) 
https://us02web.zoom.us/j/83678978177?pwd=

Yy9JdS9YVHpkOFpvSnhJdU8wRnlFdz09 

Хлапонін Ю.І 
Основи радіолокації та 

радіонавігації 
(34 год.) 

(лек.онлайн) 
https://us05web.zoom.us/j/88103070258?pwd=K01lQ

XpHRlIyTC9yUmhlb3VZd24rUT09 

Кононов М.В. 
Візуалізація інформації (30 год.) 

(лек.онлайн) 
https://us04web.zoom.us/j/76925680043?pwd=anpHckRP

M1Fvd0xVTmNKM3IwZDVqdz09 

Богданов Р.В. 
Програмні 

засоби  
телекомунікацій 
(14 год.) (лаб.) каф. 

223��(онлайн) 

 

1035–1120 
1125–1210 

Кононов М.В. 
Комп‘ютерні технології

(38 год.) 
(лек.онлайн) 

https://us04web.zoom.u
s/j/73223264635?pwd=
ZHd1d0ZvUnNoMUZlK

zcxRk50Y0Vudz09
 

Ольшевський С.В. 
Цифрове оброблення сигналів 

(10 год.) (з 24.01.22 по 21.03.22) 
(лек.онлайн) 

https://zoom.us/j/2251523347?pwd=
WGhSemZiSlc1VG12TkliaDNyM

WxPZz09 

Хлапонін Ю.І 
Основи радіолокації та радіонавігації (8 

год.) 
(з 24.01.22  по 07.03.22 ) (лек.онлайн) 

 
https://us05web.zoom.us/j/88103070258?p
wd=K01lQXpHRlIyTC9yUmhlb3VZd24rU

T09 

Жиров Г.Б. 
Надійність і технічна 

діагностика 
радіоелектронних засобів 

(32 год.) 
(лек.онлайн) 

https://join.skype.com/FiFrV
16dADtG 

 

Ольшевський С.В. 
Цифрове оброблення сигналів 

(10 год.) (з 24.01.22 по 21.03.22) 
(лек.онлайн) 

https://zoom.us/j/2251523347?pwd=W
GhSemZiSlc1VG12TkliaDNyMWxPZz

09 

Хлапонін Ю.І 
Основи радіолокації та 

радіонавігації 
(8 год.) (з 24.01.22  по 07.03.22 ) 

(лек.онлайн) 
https://us05web.zoom.us/j/88103070258?pwd=K01lQ

XpHRlIyTC9yUmhlb3VZd24rUT09

Лень Ю.А. 
Основи побудови та 
застосування засобів 
інформаційної безпеки 

(26 год.) 
лек. онлайн 

https://join.skype.com/NlA
HUpM1x74E. 

Нікітчин О.М 
Інформаційне забезпечення 
телекомунікаційних систем 

(30 год.) 
(лек.онлайн) 

https://meet.google.com/doo-nojn-
kcc 

Бех І.І. 
Цифрові пристрої 

(10 год.) (з 24.01.22 по 
21.03.22) 

(лек.онлайн) 
https://meet.google.com/xwt-

exvt-vgs 

Аль-ШурайфіМ.Т 
Телекомунікаційні 

мережі (12 год.) 
https://join.skype.com/zZ

g1j5JJ9P68 
(з 31.01 .22 по 11.04.22) (лек.онлайн) 

 

Бех І.І. 
Цифрові пристрої 

(10 год.) (з 24.01.22 по 21.03.22) 
(лек.онлайн) 

 https://meet.google.com/xwt-exvt-
vgs 

1220–1305 
1310–1355 

Карлаш Г.Ю. 
Висоцький М.В. 

Загальна фізика (38 год.) 
(лек.онлайн) 

https://meet.google.com/gwi
-bntz-tkj 

 
Масютка О.Ю. 

Спеціальні розділи вищої 
математики  

 (30 год.) лек.онлайн 

Ольшевський С.В 
Основи теорії передавання 

інформації (34 год.) 
(лек.онлайн) 

Жиров Г.Б. 
Надійність і технічна 

діагностика радіоелектронних 
засобів (14 год.) (пр.)  онлайн 

https://join.skype.com/FiFrV16dADtG

Горбовцова Н.В. 
Ястремський І.О 
Вища математика  

(38  год.) 
лек.онлайн 

Борецький В.Ф. 
Цифрова схемотехніка та 

електроніка 
(19 год.) (лек.онлайн) 

https://meet.google.com/njr-gdds-soe 

Нікітчин О.М 
Комп’ютерне 
проектування 

та конструювання 
радіоелектронних засобів 

( 26 год.) (лек.онлайн) 
https://meet.google.com/doo-

nojn-kcc 

 
Котов М.М 

Комп’ютерні мережі 
(30 год.) 

(лек.онлайн) 
  

 

1405–1450 
1455–1540 

Радченко О.М 
Вища математика 

(38 год.) 
(лек.онлайн) 

Кононов М.В 
Прикладне програмування в 

телекомунікаційних системах 
(12 год.) 24.01-04.04 

(лек.) 
https://us04web.zoom.us/j/79867486
463?pwd=MmdMdERmc21CNi9kV

2xXUzZiZGVSdz09     

 Лень Ю.А. 
Основи побудови та 
застосування засобів 
інформаційної безпеки 
(8 год.) (21.03- 02.05) 

лек. Онлайн 
https://join.skype.com/NlAHUp

M1x74E. 
 

 

Богданов Р.В. 
Програмні 

засоби  
телекомунікацій
(14 год.) (лаб.) каф. 

223 �(онлайн)
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840–925 
930–1015 

Кононов М.В. 
Комп‘ютерні технології  

(38 год.) 
(лек.онлайн) 

https://us04web.zoom.u
s/j/73223264635?pwd=
ZHd1d0ZvUnNoMUZlK

zcxRk50Y0Vudz09 

 

Хлапонін Ю.І. 
Основи радіолокації та 

радіонавігації  
(34 год.)  

(лек.онлайн) 
https://us05web.zoom.us/j/88103070258?p
wd=K01lQXpHRlIyTC9yUmhlb3VZd24rU

T09 
 

Давиденко А.М. 
Основи безпеки 

інформаційних технологій 
(30 год.) (лек.онлайн) 

Слюсаренко І.І. 
Основи теорії кіл (38 год.) 

(лек.онлайн) 
https://join.skype.com/B2XUyvq

OUWcg 
 

Хлапонін Ю.І 
Основи радіолокації та радіонавігації 

 (34 год.) 
(лек.онлайн) 

https://us05web.zoom.us/j/88103070258?pwd=K01lQ
XpHRlIyTC9yUmhlb3VZd24rUT09 

 

Гахович С.В. 
Інформаційно-

телекомунікаційні 
системи (26 год.)  

(лек.онлайн 
https://join.skype.com/E

3eMhvkdn2dD 

Котов М.М. 
 Комп’ютерні мережі 

(30 год.)  
(лек.онлайн) 

 

1035–1120 
1125–1210 

Малишев В.Ю 
Матеріали сучасної 

електроніки (30 год.) 
(лек.онлайн) 
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Бех І.І. 
Цифрові пристрої  

(34 год.) 
(лек.онлайн) 

 https://meet.google.com/xwt-
exvt-vgs 

Ольшевський С.В  
Основи теорії передавання 

інформації (26 год.) (з 25.01 по 
19.04) 

(лек.онлайн) 

Кононов М.В. 
Візуалізація інформації (14 

год.)  
https://us04web.zoom.us/j/76925
680043?pwd=anpHckRPM1Fvd0

xVTmNKM3IwZDVqdz09 
(лек.онлайн)

Малишев В.Ю 
Матеріали сучасної електроніки 

(30 год.)  
(лек.онлайн) 

��������	 
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Бех І.І. 
Цифрові пристрої 

 (34 год.) 
(лек.онлайн) 

 https://meet.google.com/xwt-exvt-vgs 

Кононов М.В. 
Візуалізація інформації (16 год.)  

(лек.онлайн) 
https://us04web.zoom.us/j/76925680043?pwd=anpHckRPM1

Fvd0xVTmNKM3IwZDVqdz09 

 Нікітчин О.М. 
Інформаційне забезпечення 
телекомунікаційних систем 

(16 год.)  (лек) 
https://meet.google.com/doo-nojn-kcc 

Жиров Г.Б. 
Надійність і технічна діагностика 
радіоелектронних засобів (14 год.)  

(лек.онлайн) 
https://join.skype.com/FiFrV16dADtG 

1220–1305 
1310–1355 

Карлаш Г.Ю. 
Висоцький М.В. 

Загальна фізика ( 22 год). 
(25.01.22 -  05.04.22 р) 

(лек.онлайн) 
https://meet.google.com/gwi-

bntz-tkj 
Радченко О.М 

Вища математика 
 (12 год. 

(12.04.22 - 17.05.22 р) 
(лек.онлайн)

Ольшевський С.В. 
Цифрове оброблення 

сигналів (34 год.) 
(лек.онлайн) 

https://zoom.us/j/2251523347?pwd=
WGhSemZiSlc1VG12TkliaDNyM

WxPZz09 

Пустовіт.Ю.В., 
 доц. Коваленко А. В. 

Генерування, формування та 
передавання сигналів 

 (12 год.) (з 25.01.22  по05.04.22) 
(лек.онлайн) https://meet.google.com/fqt-

avgf-diy 

Жиров Г.Б. 
Надійність і технічна 

діагностика 
радіоелектронних засобів 

(28 год.)  
(лек.онлайн) 

https://join.skype.com/FiFrV16dADtG

Ольшевський С.В. 
Цифрове оброблення сигналів 

 (34 год.) 
(лек.онлайн) 

https://zoom.us/j/2251523347?pwd=W
GhSemZiSlc1VG12TkliaDNyMWxPZz

09 
 

Пустовіт Ю.В, 
 Коваленко А. В. 

Генерування, формування та передавання 
сигналів  

(12 год.) (з 25.01.22  по05.04.22)  
(лек.) онлайнhttps://meet.google.com/fqt-avgf-diy 

 

Гахович С.В. 
Інформаційно-

телекомунікаційні 
системи (20 год.)  

(лек.онлайн) 
https://join.skype.com/E

3eMhvkdn2dD 

 Кононов М.В  
Програмні засоби 

телекомунікацій (30 год.) 
(лек.онлайн) 

https://us04web.zoom.us/j/71371
927163?pwd=d3o1S2JRbDV6eG
RTMmowT3JqVjNudz09 

Загородній В.В 
Засоби мікрохвильового діапазону та 

антенні системи  телекомунікацій 
(12 год.) (з 25..01.22  по 29.03.22 ) 

(лек.онлайн) 

  

1405–1450 
1455–1540 

 
 Радченко О.М 

Вища математика 
 (10 год. 

(25.01.22 - 22.03. 22 р) 
(лек.онлайн) Горбовцова Н.В. 

Дискретна математика 
 (34 год.) лек. онлайн 

Загородній В.В 
Засоби мікрохвильового 

діапазону та антенні системи  
телекомунікацій 

(34 год.) 
(лек.) (онлайн) 

 

 

Ольшевський С.В. 
Основи теорії передавання 

інформації 
 (18 год.) 
(лек.онлайн) 

  

   

се
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840–925 
930–1015  

Сигнаєвський Є.М. 
Основи екології 

(лек. ) 
https://us04web.zoom.us/j/815901
8842?pwd=aC9kaXkzd2ZQVjFLV

FI0dXF5ZjNTZz09 
Ид: 815 901 8842  

Код: 1nqrnK  

  
Нікітчин О.М. 

Інформаційне забезпечення 
телекомунікаційних систем 

 (14 год.) (лаб.) (онлайн) 
 

Аль-ШурайфіМ.Т Телекомунікаційні 
мережі 

( пр. )(10 год.) каф. 223  
 https://join.skype.com/HhUbGT2b1Hpv 
Аль-ШурайфіМ.Т Телекомунікаційні 

мережі 
(лаб.. ) (8 год.) каф.223 

Жиров Г.Б. 
Надійність і технічна діагностика 
радіоелектронних засобів (30 год.)  

(лек.онлайн) 
 

https://join.skype.com/FiFrV16dADtG 
 
 

Аль-Шурайфі М.Т Основи 
теорії передавання інформації пр. 

(14 год.)  
https://join.skype.com/COSi8vh6iek

U 
ауд. 11 (онлайн) 

 

Малишев В.Ю 
Матеріали сучасної електроніки 

(11 год.) (пр) ауд.22 (онлайн) 
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Ольшевський С.В. 
Основи теорії передавання інформації 

(пр.) (8 год.)  
https://join.skype.com/KFAz1lS0

KGmv 
Ауд.12 (онлайн) 

1035–1120 
1125–1210 

 
Александрук І.В. 
Англійська мова  

(38 год.) 
Каф.(приєднано до ПФ) 

(онлайн) 

 
Масютка О.Ю. 

Спеціальні розділи вищої 
математики 
(пр) (30 год.) 

(онлайн) 

Малишев В.Ю. 
Генерування, формування та 

передавання сигналів 
(лаб.) (14 год.) 

Каф (онлайн) https://meet.google.com/dcd-
vgmd-ysf Код класу: 2zid5te  

Котовв М.М. 
Візуалізація інформації (лаб.) 

(10 год.) (онлайн) Фелінський Г.С.  ауд. 24 
Загальна фізика (24 год.) 

(пр) 
https://join.skype.com/jf4NPaz3tgQN

 

Малишев В.Ю. 
Генерування, формування та 

передавання сигналів 
(лаб.) (14 год.) Каф (онлайн) 

https://meet.google.com/dcd-vgmd-ysf 

Лень Ю.А. 
Основи побудови та 
застосування засобів 

інформаційної безпеки
(26 год.)  

(лек.онлайн) 
https://join.skype.com/NlAHUpM
1x74E. 

Нікітчин О.М 
Інформаційне забезпечення 
телекомунікаційних систем  

(14 год.) лаб. каф. 223 

Котов М.М. 
Основи радіолокації та 

радіонавігації  
 (пр.) (10 год.) ауд.13  

https://us02web.zoom.us/j/81005236
449?pwd=VWdVZ0FRZ2orZWVkc

HFnYmdrNmFFdz09 (онлайн)

Довбня С.Я. 
Основи безпеки 

інформаційних технологій
(10 год.) (лаб.) (онлайн) 

Котов М.М. 
Основи радіолокації та радіонавігації  

 (пр.) (10 год.) ауд.13 
https://us02web.zoom.us/j/810052364
49?pwd=VWdVZ0FRZ2orZWVkcHF

nYmdrNmFFdz09 (онлайн) 

Телекомунікаційні 
безпроводові системи 

 Лаб. (14 год.) каф. 



1220–1305 
1310–1355 

Масютка О.Ю 
Вища математика 

 (пр) (38 год.) 
ауд. 22 (онлайн) 

 

 

 
Котов М.М. 

Основи радіолокації та 
радіонавігації 

(пр.) (34 год.) ауд. 13 
 

https://us02web.zoom.us/j/81005236
449?pwd=VWdVZ0FRZ2orZWVkc

HFnYmdrNmFFdz09 (онлайн) 

Телекомунікаційні 
безпроводові системи 
 Лаб. (12 год.) (онлайн) 

Кельник О.І.. 
Метрологія та радіовимірювання  

(14 год.) (лаб.) 
(онлайн) Котов М.М  

Основи радіолокації та 
радіонавігації 
 пр. (34 год.)  

ауд. 13 
https://us02web.zoom.us/j/81005236449?pwd=

VWdVZ0FRZ2orZWVkcHFnYmdrNmFFdz09  
(онлайн) 

 
 

Фелінський Г.С. 
Телекомунікаційні 

безпроводові системи 
(30 год.) (пр)  

ауд. 42   

Нікітчин О.М 
Комп’ютерне 
проектування 

та конструювання 
радіоелектронних засобів

( 4 год.) (15.03-29.03) 
(лек.онлайн) 

https://meet.google.com/doo-
nojn-kcc 

1405–1450 
1455–1540 

Александрук І.В. 
Англійська мова 

(38 год.) 
ауд.32 (приєднано до ПФ) 

(онлайн) 

Горбовцова Н.В 
Дискретна 

 математика 
 (34 год.) (пр.) ауд. 43 

(онлайн) 

 

Фелінський Г.С. 
Телекомунікаційні 

безпроводові системи 
 (Пр.) (14 год.) каф.      
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840–925 
930–1015 

 

Овечко В.С. 
.Присяжна О.В. 
Загальна фізика  
(пр) 
 (38 год.) 
(онлайн) 
https://join.skype.com/epfn3
AHQAgUN 
 
https://meet.google.com/bkg
-onyc-euq 

 

Кононов М.В 
Програмні засоби 
телекомунікацій 
(34 год.) (лек.онлайн) 

https://us04web.zoom.us/j/79867486
463?pwd=MmdMdERmc21CNi9kV

2xXUzZiZGVSdz09 

Пустовіт Ю.В., 
 Коваленко А. В. 

Генерування, формування та 
передавання сигналів 

 (34 год)   
 (лек.онлайн)  

Дружинін В.А. 
Телекомунікаційні 

безпроводові системи 
(32 год.)  

(лек.онлайн) 
 

Слюсаренко І.І. 
Основи теорії кіл (21 год.) 

(лек.онлайн) 
https://join.skype.com/B2XUyvqOU

Wcg 
(онлайн) 

Пустовіт Ю.В, 
Коваленко А. В. 

Генерування, формування та 
передавання сигналів 

(34 год.) 
(лек.онлайн)  

Лень Ю.А. 
Основи побудови та 
застосування засобів 

інформаційної безпеки 
(26 год.)  пр. 

ауд.31   

Дружинін В.А.  
Телекомунікаційні 

безпроводові системи 
(30 год.)  

(лек.онлайн) 

1035–1120 
1125–1210 

Александрук І.В. 
Англійська мова  

(38 год.) 
ауд. (приєднано до ПФ) 

(онлайн) 

Нетреба А.В. 
Електродинаміка та 

поширення радіохвиль 
(34 год.) лек. онлайн 

 

Кузьменко Г.В. 
ID: 971 483 6644 Код: 8uV2G6 

Іншин М.І. 
ID: 871 4682 3497 Код: 582675 

Вибрані розділи трудового права 
і основ підприємницької 

діяльності (30 год.лек.онлайн) 

Дружинін В.А.  
Фелінський Г.С. 

Телекомунікаційні 
безпроводові системи 

(28 год.)  
(лек.онлайн) 

Горбовцова Н.В. 
Ястремський І.О. 

Вища математика (10 год.) 
  ( з 27.01.22по24.03.22) лек. онлайн 

 Аль-Шурайфі М.Т 
Телекомунікаційні мережі 

 (18 год.)  
(лек.онлайн) 

https://join.skype.com/HhUbGT2b1Hpv 

Лень Ю.А. 
Основи побудови та 
застосування засобів 

інформаційної безпеки 
(20 год.)  пр. Ауд.12 

 Дружинін В.А. 
Фелінський Г.С. 

Телекомунікаційні 
безпроводові системи 

(30 год.)  
(лек.онлайн)   

1220–1305 
1310–1355 

Александрук І.В. 
Англійська мова 

 (6 год.по 03.03. 2022 р) 
ауд. 6. (приєднано до ПФ)

(онлайн) 
 

Нетреба А.В. 
Електродинаміка та 

поширення радіохвиль 
 (10 год.) (з 27.01.22 по 
24.03.22)лек. онлайн 

  

Фелінський Г.С. 
Загальна фізика (35 год.) 

(лек.онлайн) 
https://join.skype.com/jf4NPaz3tgQN

 

Бех І.І. 
Аналогові електронні пристрої  

(26 год.)  
(лек.онлайн) 

 https://meet.google.com/jhx-qysh-kje 
 

Гахович С.В. 
Інформаційно-

телекомунікаційні 
системи 

лаб. (14 год.) каф 

Богданов Р.В. 
Програмні засоби 
телекомунікацій  
(14 год.) (лаб.)  

каф. 

Кононов М.В 
Програмні засоби 
телекомунікацій 

(12 год.) (з 03.02.22 по 14.04.22) 
(лек.онлайн) 

https://us04web.zoom.us/j/79867486
463?pwd=MmdMdERmc21CNi9kV
2xXUzZiZGVSdz09 

Лень Ю.А. 
Основи побудови та 
застосування засобів 

інформаційної безпеки 
(14 год.)  лаб. 

Котов М.М. 
 Комп’ютерні мережі 

(14 год.)  
(лаб). каф 

 

1405–1450 
1455–1540 

Малишев В.Ю 
Матеріали сучасної електроніки 

(пр) (14 год.) 
 ауд. 12 (онлайн 

��������	 

�����
��	 ���

����	 ������

Кононов М.В 
Прикладне 

програмування в 
телекомунікаційних 

системах 
 (34 год.)(лек.онлайн) 

https://us04web.zoom.us/j/79867486
463?pwd=MmdMdERmc21CNi9kV
2xXUzZiZGVSdz09 

 

Кузьменко Г.В.
ID: 971 483 6644 Код: 8uV2G6 

https://us02web.zoom.us/j/9714836644?
pwd=LzVLb1JmVlM4UkZRd3Q5dG92Uz

lHZz09 
Вибрані розділи трудового права і 
основ підприємницької діяльності 

 (14 год.) сем. (онлайн) 

   

Нікітчин О.М 
Комп’ютерне 
проектування  

та конструювання  
радіоелектронних засобів 

(14 год.) лаб.   
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840–925 
930–1015 

Овечко В.С, 
Загальна фізика 

(пр) (8 год.) 
каф.703 

https://join.skype.c
om/epfn3AHQAg
UN 

 

Котов М.М. 
Комп‘ютерні 

технології (лаб) 
 (14 год.)каф. 223 

(онлайн) 

   
Аль-ШурайфіМ.Т 

Телекомунікаційні мережі  
(34  год.)  

(лек.онлайн) 
 

 https://join.skype.com/zZg
1j5JJ9P68 

Науково–дослідна 
виробнича практика 

(з 24.01.22  
по 13.02.22) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Випускна 
робота 

бакалавра 

Горбовцова Н.В. 
Ястремський І.О. 
Вища математика 

(35 год.) (пр) Ауд.11 

 

Науково–дослідна виробнича 
практика 

(з 24.01.22 по 13.02.22) 
 

Випускна 
робота 

бакалавра 

Котов М.М. 
Комп‘ютерні 

технології 
(лаб) (14 

год.)каф. 223
(онлайн)  

Овечко В.С. 
Присяжна О.В. 

Загальна фізика (пр) 
(8 год.) 

(онлайн) 
https://join.skype.com
/epfn3AHQAgUN 
 
https://meet.google.co
m/bkg-onyc-euq 
 

Коломієць О.В. 
Цифрове оброблення сигналів 

(пр) (14 год.) (онлайн) 

Бех І.І 
Аналогові електронні пристрої 

(10 год.) (пр.)  
https://meet.google.com/jhx-qysh-kje 

 
ауд. 37   (04.03.22-15.04.22) 

1035–1120 
1125–1210 

Загальна фізика (лаб)  
(14 год.)  
(онлайн) 

Ястремський І.О. 
Електродинаміка та 

поширення радіохвиль  
ID: 534 868 2122 Код: 4YkE2F 

(16 год.) (пр.) ауд. 38 (онлайн) 

Аль-ШурайфіМ.Т 
Телекомунікаційні 

мережі (14 год.) 
 https://join.skype.com/z

Zg1j5JJ9P68 (пр.) каф. 

Слюсаренко І.І 
Основи теорії кіл  

(пр) (24 год.) 
https://join.skype.com/B2XUyvq

OUWcg 
ауд. 5  

Борецький В.Ф. 
Цифрова схемотехніка та електроніка 

(пр.) (8 год.)  К.20 (28.01.22-12.03.22) 
Борецький В.Ф. 

Цифрова схемотехніка та електроніка 
  (лаб. )(8 год.) К.20 (25.03.22-06.05.22) 

Масютка О.Ю 
Вища математика 

6 год.(пр.)  
(з 15.04.22  по 29.04. 22) 

ауд. 29 
(онлайн) 

Цифрові пристрої 
 (10 год.) (лаб.) 

Каф. (04.03.22-15.04.22) 
 

Богданов Р.В. 
Прикладне 

програмування в 
телекомунікаційн
их системах (14 

год.)(лаб). 
(онлайн) 

Цифрові пристрої
(16 год.) (лаб.) 

https://us02web.zoom.us/j
/86827097776?pwd=bGp
LTXVEakNlT2JqT3YrN

0MrSVNiZz09 
(онлайн) 

Загородній В.В 
Засоби мікрохвильового діапазону 

та антенні системи  
телекомунікацій 

 Сем. (14 год.) (онлайн) 

1220–1305 
1310–1355 

Овечко В.С. 
Загальна 

фізика (пр) 
(38 год.) 

(онлайн)https://jo
in.skype.com/epfn
3AHQAgUN 

 

 

Цифрові 
пристрої 

(16 год.) (лаб.)  
https://us02web.zoom
.us/j/86827097776?p
wd=bGpLTXVEakN
lT2JqT3YrN0MrSV
NiZz09 (онлайн) 

Богданов Р.В. 
Прикладне 

програмування в 
телекомунікаційних 

системах  
(14 год.) (лаб) 

(онлайн) 

Пустовіт Ю.В, 
Генерування, формування та 

передавання сигналів 
(пр.) (30 год.) (онлайн) 

meet.google.com/ooq-ndya-tsu 

Коломієць О.В. 
Цифрове оброблення сигналів 

(пр)  
(11 год.) ауд. 25  

Пустовіт Ю.В 
Генерування, формування та 

передавання сигналів  
пр. (30 год.) 

 каф 
meet.google.com/ooq-ndya-tsu 

Горбовцова Н.В 
Дискретна 

 математика 
 (6 год.) (пр.)  

(з 28.01.22 по 11.02.22) (онлайн)

Фелінський Г.С 
Загальна фізика (16 год.) 

(лаб.) 
Ауд.25  

1405–1450 
1455–1540  

Практика з дослідження 
радіоелектронних пристроїв 

телекомунікацій 
 ( 23.05.22 -05.06.22) 

Практика з дослідження, 
технічного діагностування та 

моделювання радіоелектронних 
засобів і систем телекомунікацій 

(23.05.22 -05.06.22) 

    

 
 

Декан                      А.В. Нетреба 
НМЦ організації навчального процесу  


