
 
 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО” 

 

Н А К А З  № _302-с_ 
 

м. Київ                                                                                                    “ _25_”       01        2021р. 
 

Про проведення науково-дослідної практики магістрів   

 

За студентським складом Інституту прикладного системного аналізу 

денна форма навчання   
 

 

Відповідно до навчального плану  на 2020/2021 навчальний рік, укладених 

договорів та Положення про проведення  практики  студентів  вищих навчальних 

закладів України,  затвердженого наказом Міністерства освіти від 08.04.1993 № 93,  

 
 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1.  Затвердити списки розподілу студентів для проходження науково-

дослідної практики згідно з додатками 1-2. 

 

2. Завідувачам кафедрами направити студентів 2 курсу другого 

(магістерського) рівня вищої освіти на науково-дослідну практику з 01.02.2021 по 

07.03.2021 під керівництвом викладачів, зазначених у списках розподілу студентів 

для проходження практики.  

  

3. Керівникам практики  взяти під контроль початок і закінчення практики і 

нести відповідальність за її проведення протягом всього часу проходження 

практики. 

 
  

 

 

Заступник директора ІПСА              Віктор РОМАНЕНКО 
 

 



 

Додаток 1 

до наказу № __302-с__від_25.01.2021__ 

 
  

СПИСОК 

 

Розподілу  студентів 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти, група 

КА-93мн для проходження науково-дослідної  практики з 01.02.2021 по 07.03.2021  

за державним замовленням. 

 

 Кафедра     Математичних методів системного аналізу   

 Факультет  Інститут прикладного системного аналізу  

 

Місце проходження 

практики 

(місто і назва 

підприємства) 

№ 

п/п 

Прізвище, ім`я та по-батькові 

студентів 

(старшого групи виділити) 

Вчене звання, прізвище, 

ініціали керівника 

практики від кафедри, 

термін відрядження 

(керування) 

м.Київ, ННК 

«ІПСА» 

1.  Дровальов Антон Андрійович к.т.н., доцент  

Тимощук О.Л. 

м.Київ, ННК 

«ІПСА» 

2.  Срібний Андрій Євгенович к.т.н., доцент  

Тимощук О.Л. 

м.Київ, ННК 

«ІПСА» 

3.  Стець Сергій Юрійович к.т.н., доцент  

Тимощук О.Л. 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри              __________________  Оксана ТИМОЩУК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу № 302-с__від_25.01.2021__ 

 
  

СПИСОК 

 

Розподілу  студентів 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти, група 

ДА-91мп для проходження науково-дослідної  практики з 01.02.2021 по 07.03.2021   

за державним замовленням. 

 

 Кафедра     Системного проектування   

 Факультет  Інститут прикладного системного аналізу  

 
Місце проходження 

практики 

(місто і назва 

підприємства) 

№ 

п/п 

Прізвище, ім`я та по-батькові студентів 

(старшого групи виділити) 

Вчене звання, прізвище, 

ініціали керівника практики від 

кафедри, термін відрядження 

(керування) 

м. Київ ННК 

«ІПСА» 

1.  Болобан Олег Анатолійович к.т.н., доцент  

Булах Б.В. 

м. Київ ННК 

«ІПСА» 

2.  Борисов Руслан Олександрович к.т.н., доцент  

Булах Б.В. 

ТОВ «ДІТРАН» 3.  Голубець Богдан Віталійович к.т.н., доцент  

Булах Б.В. 

м. Київ ННК 

«ІПСА» 

4.  Гузєв Артем Олексійович к.т.н., доцент  

Булах Б.В. 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри              __________________  А.І.Петренко  

 


