
Розклад 
занять студентів факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
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172 Телекомунікації та радіотехніка 
Інформаційна безпека телекомунікаційних 

систем і мереж 

1 магістр 2 магістр 

ІБТКСМ       10 ІБТКСМ        23 

 «Засоби та системи 
інформаційної безпеки»   13 

«Системи та мережі 
телекомунікацій»    10 

по
не
діл

ок
 

840–925 
930–1015  

Довбня С.Я. 
Будова та технічна експлуатація систем і 

комплексів інформаційної безпеки  
(24 год) лек. Онлайн 

https://join.skype.com/ijpJdkGl4r0Y 

 

1035–1120 
1125–1210  

.Довбня С.Я. 
Будова та технічна експлуатація систем і 

комплексів інформаційної безпеки  
(24 год) Лек.онлайн 

https://join.skype.com/ijpJdkGl4r0Y 
 

Кельник О.І.  
Лінії зв’язку (22 год.) 

Лек.онлайн 
https://us02web.zoom.us/j/86021413723?pwd=WXVEd2h4

UUdaYkxsZDFyb01jcFhHZz09 

1220–1305 
1310–1355 

Дружинін В.А. 
Новітні антенні системи радіоелектронних засобів (30 год)  (лек.онлайн) 

https://join.skype.com/pGPQCWrj2NBJ 
 

  

1405–1450 
1455–1540 

Бех І.І. 
Наноструктурні елементи радіоелектронних засобів 

 (30 год) (лек. онлайн) 
Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/91388860192?pwd=SEZYOC9tQ2ZxTFlEaGFFbDVpc2Rhdz09 
Meeting ID: 913 8886 0192 

Passcode: Rn2u1f 

Довбня С.Я. 
Будова та технічна експлуатація систем і комплексів 
інформаційної безпеки (сем) (14 год.) ауд.36-б 

https://join.skype.com/ijpJdkGl4r0Y 

Кельник О.І.  
Лінії зв’язку (24 год.) 

Лек.онлайн 
https://us02web.zoom.us/j/86021413723?pwd=WXVEd2h4

UUdaYkxsZDFyb01jcFhHZz09  



вів
то
ро
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840–925 
930–1015    

1035–1120 
1125–1210 

Власенко Г.М 
Супутникові інформаційні системи  

(34 год)  (лек.онлайн) 
meet.google.com/pjp-enue-cab 

Давиденко А.М 
Випробовування та експертиза засобів 

інформаційної безпеки  
(24 год) Лек.онлайн 

https://us04web.zoom.us/j/9614403827?pwd=b2dlM
U1aQUQzSTkrMk9XMXFJb0xXZz09 

Анісімов І.О. 
Актуальні проблеми телекомунікацій (24 год.) 

(сем.) каф. 215 

1220–1305 
1310–1355 

Власенко Г.М. 
Новітні антенні системи радіоелектронних засобів (сем) (14 год) ауд. 215  

https://meet.google.com/ywu-wpux-ppa  

Давиденко А.М 
Випробовування та експертиза засобів 

інформаційної безпеки (22 год) лаб. ауд. 36-Б 
https://classroom.google.com/c/NDY2MTE3MjU1ND

M3?cjc=f2e3qpz 

Кельник О.І.  
Лінії зв’язку (10 год.) (лаб.)Каф. Кельник О.І. 

(25.01.22-05.04.22) 
Лінії зв’язку (2 год.) (сем.)Каф (19.04.22) 

доц.Бех І.І. 
Наноструктурні елементи радіоелектронних засобів (сем) 10 год  каф. 

Кельник О.І.  
Лінії зв’язку (12 год.) (сем.)Каф. 

1405–1450 
1455–1540 

Власенко Г.М 
Супутникові інформаційні системи  

(сем.)  20 год. 
Каф. 223 https://meet.google.com/ywu-wpux-ppa  Давиденко А.М 

Випробовування та експертиза засобів 
інформаційної безпеки (сем) (14 год.) ауд.29 

Анісімов І.О. 
Актуальні проблеми телекомунікацій (6 год.) 

(сем.) каф. 215 (15.03.22-12.04.22) 

  

се
ре
да

 

840–925 
930–1015 

Іванюта О.М., . Подолян Г.П. 
Професійна та корпоративна етика (16 год.)  (лек. онлайн) 

https://join.skype.com/pUNZkh2wmDAQ 
https://us02web.zoom.us/j/4644812215?pwd=QTNLMFpWRVQ5NmxhNkdPWHZUdGZGUT09 

Идентификатор конференции: 464 481 2215 Код доступа: 89ogyfto Дипломна робота магістра 

 

1035–1120 
1125–1210 

Довбня С.Я. 
Комплексні системи інформаційної безпеки (сем.) (20 год) 

каф. 36-б 
 https://join.skype.com/ijpJdkGl4r0Y 

Дипломна робота магістра 
Іванюта О.М., . Коробко М.І. 

Професійна та корпоративна етика (сем) (14 год.)  (ОНЛАЙН)  
https://join.skype.com/pUNZkh2wmDAQ 

https://classroom.google.com/c/MjU3MDE4MzkyNzEz?cjc=jvoq24p 

1220–1305 
1310–1355 

Довбня С.Я. 
Комплексні системи інформаційної безпеки (34 год)  (лек.онлайн) 

https://join.skype.com/ijpJdkGl4r0Y 
Дипломна робота магістра 

1405–1450 
1455–1540 
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840–925 
930–1015 

Власенко Г.М 
Супутникові інформаційні системи  

(6 год)  лаб.  каф. 215  (24.03.22- 21.04.22) 
  Анісімов І.О. 

Актуальні проблеми інформаційної безпеки  
(семінар) (24 год) ауд.215 

Дипломна робота магістра 
Власенко Г.М. 

Новітні антенні системи радіоелектронних засобів (6 год) (лаб) ауд.215 (31.03.22- 28.04.22) 

1035–1120 
1125–1210 

Бех І.І. 
Науковий семінар за спеціальністю  

(30 год) (сем.) 
ауд.215. 

https://meet.google.com/deh-iyzu-wss 

Довбня С.Я. 
Будова та технічна експлуатація систем і 

комплексів інформаційної безпеки (10 год) (лаб) 
ауд. 36-Б Дипломна робота магістра 
Довбня С.Я. 

Будова та технічна експлуатація систем і комплексів 
інформаційної безпеки (8 год) лек. Онлайн 

https://join.skype.com/ijpJdkGl4r0Y 

1220–1305 
1310–1355 

  
 

Анісімов І.О. 
Актуальні проблеми інформаційної безпеки  

(семінар) ( 6 год) ауд.215 Дипломна робота магістра 
Довбня С.Я. 

Комплексні системи інформаційної безпеки (6 год) лаб. (24.03.22- 21.04.22) 
Ауд. 36-Б 

 

1405–1450 
1455–1540 

    

п‘
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ни
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840–925 
930–1015   

1035–1120 
1125–1210 

Асистентська практика 
 Дипломна робота магістра 

1220–1305 
1310–1355 Асистентська практика Дипломна робота магістра 

1405–1450 
1455–1540 

Асистентська практика 
 Дипломна робота магістра 

 

                 Декан                 А.В.Нетреба 
 

НМЦ організації навчального процесу 


