
“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Проректор 

Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

__________________________ 

“____”_______________2020 р. 
 

 

РОЗКЛАД ІСПИТІВ  
 

для студентів І - курсу денної форми навчання 

 факультету  електроніки  та комп’ютерних технологій на ІІ-й семестр 2019/2020 н.р. 

(сесія з 1.06.2020 р. по 21.06.2020 р.) 

 

Дата/Групи 

 
ФЕІ-11 ФЕІ-12 ФЕІ-13 ФЕІ-14 ФЕМ-11 ФЕМ-12 ФЕС-11 ФЕП -11 

01.06.20 р. 

понеділок 

Матаналіз 

доц. Цаповська 

Ж.Я. ауд1 

  Дискретна матем. 

доц.Вельгош С.Р. 

к.к. №1 

Програмування 

доц.Лис Р.М. 

к.к. №4 

   

02.06.20 р. 

вівторок 

 

 

Матаналіз 

доц. Цаповська 

Ж.Я. ауд1 

   Програмування 

доц.Лис Р.М. 

к.к. №4 

 Вища матем. 

доц.Мильо О.Я. 

ауд.2 

03.06.20 р. 

середа 

  Матаналіз 

доц. Цаповська 

Ж.Я. ауд1 

   Алгоритми та 

структури даних 

доц.Вельгош С.Р. 

к.к.№1 

 

04.06.20 р. 

четвер 

        

05.06.20 р. 

п’ятниця 

ООП 

доц.Хвищун І.О. 

к.к. №6 

  Матаналіз 

доц. Цаповська 

Ж.Я. ауд1 

Загальна фізика 

проф. Стасюк 

З.В., ауд.3 

   

06.06.20 р.  

субота 

 

 

       

07.06.20 р. 

неділя 

        

08.06.20 р. 

понеділок 

  

 

ООП 

доц.Хвищун І.О. 

к.к. №6 

   Вища матем. 

доц. Цаповська 

Ж.Я. ауд.2 

Вища матем. 

доц.Зеліско Г.В. 

ауд.130 

Дискретна матем. 

доц.Вельгош С.Р. 

к.к.№1 

09.06.20 р. 

вівторок 

Дискретна матем. 

доц.Вельгош С.Р. 

к.к. №1 

 

 

ООП 

доц.Хвищун І.О. 

к.к. №6 

 Вища матем. 

доц. Цаповська 

Ж.Я. ауд.2 

   



10.06.20 р. 

середа 

   ООП 

доц.Хвищун І.О. 

к.к. №6 

    

11.06.20 р. 

четвер 

 

 

Дискретна матем. 

доц.Вельгош С.Р. 

к.к. №1 

      

12.06.20 р. 

п’ятниця 

   

 

  Загальна фізика 

проф. Стасюк 

З.В. 

ауд.3 

ООП 

доц.Злобін Г.Г. 

ауд.313 

ООП  

доц.Кушнір О.О. 

к.к. №6 

13.06.20 р. 

субота 

        

14.06.20 р. 

неділя 

        

15.06.20 р. 

понеділок 

Іноземна мова 

доц. Ісаєва Г.Т.  

ауд. 80 

Іноземна мова 

ас. Онуфрів А.Р. 

ауд. 72 

 

Іноземна мова 

ас. Шумська О.А. 

ауд. 4 

Іноземна мова 

ас.Шандра Н.А.  

ауд. 413 

Савчин Т.Ф.  

ауд. 5 

    

16.06.20 р. 

вівторок 

   

 

 Іноземна мова 

доц. Годісь Ю.А.  

ауд. 88 

Іноземна мова 

ас. Шумська О.А. 

ауд. 5 

Шандра Н.А. 

ауд.413 

Іноземна мова 

Смолікевич Н.Р.   

ауд. 76 

 

Іноземна мова 

доц. Ісаєва Г.Т.  

ауд. 80 

17.06.20 р. 

середа 

        

 

18.06.20 р. 

четвер 

        

19.06.20 р. 

п’ятниця 

  Дискретна матем. 

доц.Вельгош С.Р. 

к.к. №1 

     

20.06.20 р. 

субота 

 

 

       

 

21.06.20 р. 

неділя 

        

Початок  іспитів о 9.00 год. 

                 

Декан 

факультету електроніки та комп’ютерних технологій       Ю.М.Фургала 



 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Проректор 

Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

__________________________ 

“____”_______________2020 р. 
 

 

РОЗКЛАД ІСПИТІВ  
 

для студентів ІІ - курсу денної форми навчання 

 факультету  електроніки  та комп’ютерних технологій на ІІ-й семестр 2019/2020 н.р. 

(сесія з 1.06.2020 р. по 21.06.2020 р.) 
 

Дата/Групи 

 
ФЕІ-21 ФЕІ-22 ФЕІ-23 ФЕМ-21 ФЕС -21 ФЕС -22 

01.06.20 р. 

понеділок 

Організація баз 

даних та знань 

ас.Парубочий В.О. 

к.к. №11 

 

Обч. геометрія і 

комп. графіка 

доц. Демків Л.С.  

к.к. №5 

Біофізика 

проф.Бордун О.М. 

ауд.2 

  

02.06.20 р. 

вівторок 
 

Організація баз 

даних та знань 

ас.Парубочий В.О. 

к.к. №5 

  

Чисельні методи 

доц.Шувар Р.Я. 

к.к.№11 

 

 

03.06.20 р. 

середа     

 Чисельні методи 

доц.Шувар Р.Я. 

к.к.№11 

04.06.20 р. 

четвер 
  

Організація баз 

даних та знань 

ас.Парубочий В.О. 

к.к. №11 

 

  

05.06.20 р. 

п’ятниця 

Обч. геометрія і 

комп. графіка 

доц. Демків Л.С.  

к.к. №5 

  

Аналогово-цифрова 

схем  

Гаврилюх В. 

к.к. №8 

  

06.06.20 р.  

субота 
    

  

07.06.20 р. 

неділя 
    

  

08.06.20 р. 

понеділок    

Іноземна мова 

Савчин Т.Ф. 

ауд. 213 

Іноземна мова 

ас.Шандра Н.А. 

ауд. 413 

Іноземна мова 

Онуфрів А.Р. 

ауд. 88 



Брона О.А. 

ауд. 5 

09.06.20 р. 

вівторок 

Іноземна мова 

ас.Шандра Н.А. 

ауд. 413 

Брона О.А. 

ауд. 5 

Іноземна мова 

Шумська О.А. 

ауд. 76 

Іноземна мова 

Савчин Т.Ф. 

ауд. 129а  

  

10.06.20 р. 

середа 
   

   

11.06.20 р. 

четвер 
 

     

12.06.20 р. 

п’ятниця   

 Теоретична фізика 

доц.Ровенчак А.А.,  

ауд.2 

Бази даних та знань 

ас.Парубочий В.О. 

к.к. №11 

 

13.06.20 р. 

субота 

 

 
   

  

14.06.20 р. 

неділя 

 

 
   

  

15.06.20 р. 

понеділок  

 

Обч. геометрія і 

комп. графіка 

доц. Демків Л.С.  

к.к. №5 

Арх.обч.систем та 

комп. схемот. 

проф. Коман Б.П. 

к.к. №8 

 

 Бази даних та знань 

ас.Парубочий В.О. 

к.к. №11 

16.06.20 р. 

вівторок 
    

  

17.06.20 р. 

середа 
    

  

18.06.20 р. 

четвер 

Арх.обч.систем та 

комп. схемот. 

проф. Коман Б.П. 

к.к. №8 

   

  

19.06.20 р. 

п’ятниця 
 

Арх.обч.систем та 

комп. схемот. 

проф. Коман Б.П. 

к.к. №8 

  

  

20.06.20 р. 

субота 
    

  

21.06.20 р. 

неділя 
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“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Проректор 

Львівського національного 
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__________________________ 
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РОЗКЛАД ІСПИТІВ  
 

для студентів ІІІ - курсу денної форми навчання 

 факультету  електроніки  та комп’ютерних технологій на ІІ-й семестр 2019/2020 н.р. 

(сесія з 1.06.2020 р. по 21.06.2020 р.) 
 

Дата/Групи ФЕІ-31 ФЕІ-32 ФЕІ-33 ФЕІ-34 ФЕМ-31 ФЕМ-32 ФЕС-31 ФЕС-33 
01.06.20 р. 

понеділок 

   Техн.створ. 

прогр. прод. 

ас.Кушнір О.О. 

к.к.№6 

  Техн. зах. інф. 

проф. 

Монастирський 

Л.С. , к.к.№10 

 

02.06.20 р. 

вівторок 

Проектування 

інформ. систем 

доц. Ненчук 

Т.М., к.к.№9 

      Техн. зах. інф. 

проф. 

Монастирський 

Л.С. , к.к.№10 

03.06.20 р. 

середа 

 Проектування 

інформ. систем 

доц. Ненчук 

Т.М., к.к.№9 

  Обч. техн. і авт. 

фіз. експ. 

ас.Кушлик М.О. 

ауд. 129a 

   

04.06.20 р. 

четвер 

  Проектування 

інформ. систем 

доц. Ненчук 

Т.М., к.к.№9 

  Обч. техн. і авт. 

фіз. експ. 

ас.Кушлик М.О. 

ауд. 129a 

  

05.06.20 р. 

п’ятниця 

  

 

 

 

 Проектування 

інформ. систем 

доц. Ненчук 

Т.М., к.к.№9 

  Проект розумн. 

об'єктів.  

Соколовський 

Б.С., к.к.№10 

 

06.06.20 р.  

субота 

        

07.06.20 р. 

неділя 

  

 

      

08.06.20 р. 

понеділок 

Техн.створ. 

прогр. прод. 

ас.Кушнір О.О. 

к.к.№4 

   

 

Матеріали 

ел.техніки 

доц.Матвіїшин 

І.М., ауд.413 

  Сучасні парад. 

програмув. 

доц. Паночко 

Г.І., к.к. №7 



09.06.20 р. 

вівторок 

 Техн.створ. 

прогр. прод. 

ас.Кушнір О.О. 

к.к.№4 

   Матеріали 

ел.техніки 

доц.Матвіїшин 

І.М., ауд.413 

  

10.06.20 р. 

середа 

  Техн.створ. 

прогр. прод. 

ас.Кушнір О.О. 

к.к.№4 

   Сучасні парад. 

програмув. 

доц. Паночко 

Г.І., к.к. №7 

 

11.06.20 р. 

четвер 

        

12.06.20 р. 

п’ятниця 

Мат. мет. досл. 

операцій 

доц. Паночко 

Г.І., к.к. №4 

      Глибоке 

навчання  

ас. Рибак А. 

Б.С., к.к.№9 

13.06.20 р. 

субота 

 

 

       

14.06.20 р. 

неділя 

 

 

       

15.06.20 р. 

понеділок 

 

 

Мат. мет. досл. 

операцій 

доц. Паночко 

Г.І. к.к. №4 

  Напівпров. 

електроніка 

проф.Галій П.В. 

ауд.3 

 Обр.та аналіз. 

цифр.сигн. 

Мочульський 

Ю.С., ауд.313 

 

16.06.20 р. 

вівторок 

  Мат. мет. досл. 

операцій 

доц. Паночко 

Г.І., к.к. №4 

  Напівпров. 

електроніка 

проф.Галій П.В. 

ауд.3 

  

 

17.06.20 р. 

середа 

 

 

  Мат. мет. досл. 

операцій 

доц. Паночко 

Г.І., к.к. №4 

   Аналітика 

даних 

проф.Балицький 

О.О., к.к. №9 

18.06.20 р. 

четвер 

        

19.06.20 р. 

п’ятниця 

        

20.06.20 р. 

субота 

 

 

       

21.06.20 р. 

неділя 
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для студентів IV - курсу денної форми навчання 

 факультету  електроніки  та комп’ютерних технологій на ІІ-й семестр 2019/2020 н.р. 

(сесія з 1.06.2020 р. по 14. 06.2020 р.) 
 

Дата/Групи ФЕІ-41 ФЕІ-42 ФЕІ-43 ФЕІ-44 ФЕМ-41 ФЕМ-42 
01.06.20 р. 

понеділок 

 

 

     

02.06.20 р. 

вівторок 

Методи та системи 

штучного інтелекту 

доц. Грабовський 

В.А., к.к. №7 

   

 

  

03.06.20 р. 

середа 

 Методи та системи 

штучного інтелекту 

доц. Грабовський 

В.А., к.к. №7 

  Фізичні осн.мет. 

мед.діагност. 

проф.Бордун  О.М. 

ауд.2 

 

04.06.20 р. 

четвер 

  Методи та системи 

штучного інтелекту 

доц. Грабовський 

В.А., к.к. №7 

  Фізичні осн.мет. 

мед.діагност. 

проф.Бордун  О.М. 

ауд.2 

05.06.20 р. 

п’ятниця 

   Методи та системи 

штучного інтелекту 

доц. Грабовський 

В.А., к.к. №7 

  

06.06.20 р.  

субота 

      

07.06.20 р. 

неділя 

      

08.06.20 р. 

понеділок 

Моделювання систем 

доц. Флюнт О.Є. 

к.к. №10 

     

09.06.20 р. 

вівторок 

 Моделювання систем 

доц. Флюнт О.Є. 

к.к. №10 

  Квантова електроніка 

доц.Костик Л.В. 

ауд.130 

 



10.06.20 р. 

середа 

  Моделювання систем 

доц. Флюнт О.Є. 

к.к. №10 

  Квантова електроніка 

доц.Костик Л.В. 

ауд.130 

11.06.20 р. 

четвер 

   Моделювання систем 

доц. Флюнт О.Є. 

к.к. №10 

  

12.06.20 р. 

п’ятниця 

      

13.06.20 р. 

субота 

 

 

     

14.06.20 р. 

неділя 

      

Початок  іспитів о 9.00 год. 
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“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Проректор 

Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

__________________________ 

“____”_______________2020 р. 
 

 

 

РОЗКЛАД ІСПИТІВ  
 

для студентів І - курсу магістратури денної форми навчання 

 факультету електроніки  та комп’ютерних технологій на ІІ-й семестр 2019/2020 н.р. 

(сесія з 1.06.2020 р. по 21.06.2020 р.) 
 

Дата/Групи ФЕІм-51 ФЕІм-52 ФЕІм-53 ФЕІм-54 ФЕМм-51 ФЕМм-52 

01.06.20 р. 

понеділок 

    Сучасні методи мед. 

діагн. 

доц. Кухарський І.Й. 

ауд.3 

 

02.06.20 р. 

вівторок 

Метод. наук. досл. 

проф. Болеста І.М. 

ауд.312 

    Сучасні методи мед. 

діагн. 

доц. Кухарський І.Й. 

ауд.3 

03.06.20 р. 

середа 

 Метод. наук. досл. 

проф. Болеста І.М. 

ауд.312 

    

04.06.20 р. 

четвер 

  Метод. наук. досл. 

проф. Болеста І.М. 

ауд.312 

   

05.06.20 р. 

п’ятниця 

   Метод. наук. досл. 

проф. Болеста І.М. 

ауд.312 

Акт. питання сенсор. 

електроніки 

проф. Павлик Б,В. 

ауд.413 

 

06.06.20 р.  

субота 

      

07.06.20 р. 

неділя 

      

08.06.20 р. 

понеділок 

Кв. комп. і кв. обчисл. 

проф. Болеста І.М. 

ауд.312 

    Акт. питання сенсор. 

електроніки 

проф. Павлик Б,В. 

ауд.129 



09.06.20 р. 

вівторок 

 Соціальн. комп’ютинг 

доц. Стахіра Р.Й. 

к.к. №8 

Цифрова обр. і клас. 

зобр. 

проф. Половинко І.І. 

к.к. №7 

   

10.06.20 р. 

середа 

   Програм. на мові Python 

доц. Бабич О.Й. 

к.к. №8 

  

11.06.20 р. 

четвер 

    Елект.явища в 

нанорозм.сист. 

доц.Коман Б.П.,  

ауд.4 

 

12.06.20 р. 

п’ятниця 

Хмаркові технології 

доц. Карбовник І.Д. 

к.к. №1 

    Елект.явища в 

нанорозм.сист. 

доц.Коман Б.П.,  

ауд.4 

13.06.20 р. 

субота 

      

14.06.20 р. 

неділя 

      

15.06.20 р. 

понеділок 

 Проект. інтел. самоорг. 

сист. 

проф. Юзевич В.М. 

к.к. №9 

Теорія ігор 

доц. Катеринчук І.М. 

ауд.224 

   

16.06.20 р. 

вівторок 

   Проект. інт. сис. на базі 

МК Raspberry Pi 

доц. Бабич О.Й. 

к.к. №10 

  

17.06.20 р. 

середа 

      

18.06.20 р. 

четвер 

      

19.06.20 р. 

п’ятниця 

       

20.06.20 р. 

субота 

      

21.06.20 р. 

неділя 

      

Початок  іспитів о 9.00 год. 
8 
 

    Декан 

 факультету електроніки та комп’ютерних технологій       Ю.М.Фургала 

 


