
 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО” 

НАКАЗ № ________ 
м. Київ      «___»_________ 20____ 

 
Про поновлення та допуск до повторної атестації 

 

По студентському складу факультету інформатики та обчислювальної техніки  

заочна форма навчання 
 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

НАКАЗУЮ: 

1. Горюна ДмитраСергійовича,відрахованого наказом№ 1873-с від 

25.06.2018 за невиконання навчального плану як такого, що повністю виконав 

теоретичний курс навчання, але не подав дипломний проект бакалавра до 

захисту, поновити студентом 4 курсу гр. ІА-з41впершого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти,напрям підготовки 6.050201«Системна інженерія», для 

допуску до повторного захисту дипломного проекту 19 червня 2019 року. 

Тема дипломного проекту: «Аналізатор бази користувачів соціальної мережі». 

Керівник дипломного проекту: ст. викл. Тимофєєва Ю.С. Поновлюється 

вперше. 

Підстава: заява Горюна Д.С. з візою декана, згода завідувача кафедри. 
 

2. Донченка Максима Олександровича,відрахованого наказом№ 1873-с 

від 25.06.2018 за невиконання навчального плану як такого, що повністю 

виконав теоретичний курс навчання, але не подав дипломний проект 

бакалавра до захисту, поновити студентом 4 курсу гр. ІП-з41впершого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти,напрям підготовки 6.050103 «Програмна 

інженерія», для допуску до повторного захисту дипломного проекту18червня 

2019 року.Тема дипломного проекту: «Динамічний пошук вільних паркомісць 

за геолокацією користувача». Керівник дипломного проекту: к.т.н., доцент 

Баклан І.В. Поновлюється вперше. 

Підстава: заява Донченка М.О. з візою декана, згода завідувача кафедри. 



3. Клименка Данила Євгеновича,відрахованого наказом№ 1873-с від 

25.06.2018 за невиконання навчального плану як такого, що повністю виконав 

теоретичний курс навчання, але не подав дипломний проект бакалавра до 

захисту, поновити студентом 4 курсу гр. ІП-з41впершого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти,напрям підготовки 6.050103 «Програмна інженерія», для 

допуску до повторного захисту дипломного проекту 19 червня 2019 року. 

Тема дипломного проекту: «Система моніторингу шлюбного польоту мурах». 

Керівник дипломного проекту: ас. Коротенко А.А. Поновлюється вперше. 

Підстава: заява Клименка Д.Є. з візою декана, згода завідувача кафедри. 

 

4. Круглова Ігоря Миколайовича, відрахованого наказом№ 2042-с від 

30.06.2017 за невиконання навчального плану як такого, що повністю виконав 

теоретичний курс навчання, але не подав дипломний проект бакалавра до 

захисту, поновити студентом 4 курсу гр. ІК-з31впершого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти,напрям підготовки 6.050201«Системна інженерія», для 

допуску до повторного захисту дипломного проекту 19 червня 2019 року. 

Тема дипломного проекту: «Автоматизація діагностування зернопереробного 

обладнання». Керівник дипломного проекту: к.т.н., доцент Лісовиченко О.І. 

Поновлюється вперше. 

Підстава: заява Круглова І.М. з візою декана, згода завідувача кафедри. 

 

5. Кухтіна МикитуЮрійовича,відрахованого наказом№ 1873-с від 

25.06.2018 за невиконання навчального плану як такого, що повністю виконав 

теоретичний курс навчання, але не подав дипломний проект бакалавра до 

захисту, поновити студентом 4 курсу гр. ІА-з41впершого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти,напрям підготовки 6.050201«Системна інженерія», для 

допуску до повторного захисту дипломного проекту 19 червня 2019 року. 

Тема дипломного проекту: «Система автоматичного полива та контролю 

клімату у теплицях». Керівник дипломного проекту: ст. викл. Тимофєєва Ю.С. 

Поновлюється вперше. 

Підстава: заява Кухтіна М.Ю. з візою декана, згода завідувача кафедри. 

 

6. Сорочинського Руслана Володимировича,відрахованого 

наказом№ 1873-с від 25.06.2018 за невиконання навчального плану як такого, 

що повністю виконав теоретичний курс навчання, але не подав дипломний 

проект бакалавра до захисту, поновити студентом 4 курсу гр. ІП-з41впершого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти,напрям підготовки 6.050103 «Програмна 

інженерія», для допуску до повторного захисту дипломного проекту 19 червня 

2019 року. Тема дипломного проекту: «Комплекс програм для віддаленого 



доступу до бази знань патернів аномалії роботи серця людини». Керівник 

дипломного проекту: к.т.н., доцент Баклан І.В. Поновлюється вперше. 

Підстава: заява Сорочинського Р.В. з візою декана, згода завідувача кафедри. 

 
 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

(навчально-виховний напрям)     П.О. Киричок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект наказу вносить 
 

Декан ФІОТ ______________ С.Ф.Теленик 

Дата____________ 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник ВКАС     _________________ __________________ 
         

 

Юрисконсульт     __________________ __________________ 
        

 

Голова студентської ради     ________________ ____________________ 

 

 

 

 

Перевірив ст.інспектор ВКАС_______ ________________ 

 

Список розсилки: 

1. відділ кадрів та архівної справи – паперовий оригінал та копія; 
2. деканат факультету; 

3. департамент економіки та фінансів; 
4. департамент навчальної роботи: 

a) відділ акредитації.  
b) навчальний відділ; 

5. департамент перспективного розвитку: 

a) відділ інформатизації; 
6. бібліотека. 

 

 

_____ФІОТ__________ 

(структурний підрозділ) 

Виконавець 

Коренко О.В. 

тел. 204-98-26 

 



 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Факультет інформатики та обчислювальної техніки  

ВИТЯГ 

З наказу № ___ ___             від  «____».__________20____ 

_____________________________________________________________________ 

Горюна ДмитраСергійовича,відрахованого наказом№ 1873-с від 

25.06.2018 за невиконання навчального плану як такого, що повністю 

виконав теоретичний курс навчання, але не подав дипломний проект 

бакалавра до захисту, поновити студентом 4 курсу гр. ІА-з41впершого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти,напрям підготовки 6.050201«Системна 

інженерія», для допуску до повторного захисту дипломного проекту 19 

червня 2019 року. Тема дипломного проекту: «Аналізатор бази користувачів 

соціальної мережі». Керівник дипломного проекту: ст. викл. Тимофєєва Ю.С. 

Поновлюється вперше. 

 
 

 
 
 

 
ВІРНО:                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Факультет інформатики та обчислювальної техніки  

ВИТЯГ 

З наказу № ___ ___             від  «____».__________20____ 

_____________________________________________________________________ 

Донченка Максима Олександровича,відрахованого наказом№ 1873-с 

від 25.06.2018 за невиконання навчального плану як такого, що повністю 

виконав теоретичний курс навчання, але не подав дипломний проект 

бакалавра до захисту, поновити студентом 4 курсу гр. ІП-з41впершого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти,напрям підготовки 6.050103 «Програмна 

інженерія», для допуску до повторного захисту дипломного проекту 18 

червня 2019 року. Тема дипломного проекту: «Динамічний пошук вільних 

паркомісць за геолокацією користувача». Керівник дипломного проекту: 

к.т.н., доцент Баклан І.В. Поновлюється вперше. 

 
 
 

 
 

 
ВІРНО:                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Факультет інформатики та обчислювальної техніки  

ВИТЯГ 

З наказу № ___ ___             від  «____».__________20____ 

_____________________________________________________________________ 

Клименка Данила Євгеновича,відрахованого наказом№ 1873-с від 

25.06.2018 за невиконання навчального плану як такого, що повністю 

виконав теоретичний курс навчання, але не подав дипломний проект 

бакалавра до захисту, поновити студентом 4 курсу гр. ІП-з41впершого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти,напрям підготовки 6.050103 «Програмна 

інженерія», для допуску до повторного захисту дипломного проекту 19 

червня 2019 року. Тема дипломного проекту: «Система моніторингу 

шлюбного польоту мурах». Керівник дипломного проекту: ас. Коротенко 

А.А. Поновлюється вперше. 

 
 
 

 
 

 
ВІРНО:                                           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Факультет інформатики та обчислювальної техніки  

ВИТЯГ 

З наказу № ___ ___             від  «____».__________20____ 

_____________________________________________________________________ 

Круглова Ігоря Миколайовича, відрахованого наказом № 2042-с від 

30.06.2017 за невиконання навчального плану як такого, що повністю 

виконав теоретичний курс навчання, але не подав дипломний проект 

бакалавра до захисту, поновити студентом 4 курсу гр. ІК-з31впершого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти,напрям підготовки 6.050201«Системна 

інженерія», для допуску до повторного захисту дипломного проекту 19 

червня 2019 року. Тема дипломного проекту: «Автоматизація діагностування 

зернопереробного обладнання». Керівник дипломного проекту: к.т.н., доцент 

Лісовиченко О.І. Поновлюється вперше. 

 
 
 

 
 

 
ВІРНО:                                           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Факультет інформатики та обчислювальної техніки  

ВИТЯГ 

З наказу № ___ ___             від  «____».__________20____ 

_____________________________________________________________________ 

Кухтіна МикитуЮрійовича,відрахованого наказом№ 1873-с від 

25.06.2018 за невиконання навчального плану як такого, що повністю 

виконав теоретичний курс навчання, але не подав дипломний проект 

бакалавра до захисту, поновити студентом 4 курсу гр. ІА-з41впершого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти,напрям підготовки 6.050201«Системна 

інженерія», для допуску до повторного захисту дипломного проекту 19 

червня 2019 року. Тема дипломного проекту: «Система автоматичного 

полива та контролю клімату у теплицях». Керівник дипломного проекту: ст. 

викл. Тимофєєва Ю.С. Поновлюється вперше. 

 
 
 

 
 

 
ВІРНО:                                           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Факультет інформатики та обчислювальної техніки  

ВИТЯГ 

З наказу № ___ ___             від  «____».__________20____ 

_____________________________________________________________________ 

Сорочинського Руслана Володимировича,відрахованого наказом№ 

1873-с від 25.06.2018 за невиконання навчального плану як такого, що 

повністю виконав теоретичний курс навчання, але не подав дипломний 

проект бакалавра до захисту, поновити студентом 4 курсу гр. ІП-з41впершого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти,напрям підготовки 6.050103 «Програмна 

інженерія», для допуску до повторного захисту дипломного проекту 19 

червня 2019 року. Тема дипломного проекту: «Комплекс програм для 

віддаленого доступу до бази знань патернів аномалії роботи серця людини». 

Керівник дипломного проекту: к.т.н., доцент Баклан І.В. Поновлюється 

вперше. 

 

 
 

 
 

 
ВІРНО:                                           
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


