
Декану Факультету інформатики та 

обчислювальної техніки  

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

___________________________________ 
                                                                                                                       прізвище, ініціали 

 

студента ФІОТ ________________________  
прізвище 

________________________________ 
ім`я та по батькові 

 

який навчається на 1 курсі другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, 

гр.______ 

на _________________формі навчання  
                                                  денній/заочній 

на ________________________ основі 
бюджетній/договірній 

 

 

 

ЗАЯВА 

При закріпленні студентів за навчальними групами (освітніми 

програмами/спеціалізаціями) в межах спеціальності 121 Інженерія програмного 

забезпечення Факультету інформатики та обчислювальної техніки на 

конкурсній основі за результатами першого року навчання бажаю продовжити 

навчання в групі _______ в рамках освітньої програми/спеціалізації Інженерія 

програмного забезпечення комп’ютеризованих систем по кафедрі 

Автоматизованих систем обробки інформації і управління. 

 

Середній бал за перший рік навчання становить ____ балів 

 « ___ » __________ 2019 р.     __________________ 
                                                                                                                            підпис студента 



Декану Факультету інформатики та 

обчислювальної техніки  

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

___________________________________ 
                                                                                                                       прізвище, ініціали 

 

студента ФІОТ ________________________  
прізвище 

________________________________ 
ім`я та по батькові 

 

який навчається на 1 курсі другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, 

гр.______ 

на _________________формі навчання  
                                                  денній/заочній 

на ________________________ основі 
бюджетній/договірній 

 

 

 

ЗАЯВА 

При закріпленні студентів за навчальними групами (освітніми 

програмами/спеціалізаціями) в межах спеціальності 121 Інженерія програмного 

забезпечення Факультету інформатики та обчислювальної техніки на 

конкурсній основі за результатами першого року навчання бажаю продовжити 

навчання в групі _______ в рамках освітньої програми/спеціалізації Інженерія 

програмного забезпечення комп’ютерних систем по кафедрі Обчислювальної 

техніки. 

 

Середній бал за перший рік навчання становить ____ балів 

 « ___ » __________ 2019 р.     __________________ 
                                                                                                                                         підпис студента 



Декану Факультету інформатики та 

обчислювальної техніки  

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

___________________________________ 
                                                                                                                       прізвище, ініціали 

 

студента ФІОТ ________________________  
прізвище 

________________________________ 
ім`я та по батькові 

 

який навчається на 1 курсі другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, 

гр.______ 

на _________________формі навчання  
                                                  денній/заочній 

на ________________________ основі 
бюджетній/договірній 

 

 

 

ЗАЯВА 

При закріпленні студентів за навчальними групами (освітніми 

програмами/спеціалізаціями) в межах спеціальності 121 Інженерія програмного 

забезпечення Факультету інформатики та обчислювальної техніки на 

конкурсній основі за результатами першого року навчання бажаю продовжити 

навчання в групі _______ в рамках освітньої програми/спеціалізації Інженерія 

програмного забезпечення комп’ютерних систем по кафедрі Автоматики та 

управління в технічних системах. 

 

Середній бал за перший рік навчання становить ____ балів 

 « ___ » __________ 2019 р.     __________________ 
                                                                                                                                           підпис студента 

  



Декану Факультету інформатики та 

обчислювальної техніки  

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

___________________________________ 
                                                                                                                       прізвище, ініціали 

 

студента ФІОТ ________________________  
прізвище 

________________________________ 
ім`я та по батькові 

 

який навчається на 1 курсі другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, 

гр.______ 

на _________________формі навчання  
                                                  денній/заочній 

на ________________________ основі 
бюджетній/договірній 

 

 

 

ЗАЯВА 

При закріпленні студентів за навчальними групами (освітніми 

програмами/спеціалізаціями) в межах спеціальності 121 Інженерія програмного 

забезпечення Факультету інформатики та обчислювальної техніки на 

конкурсній основі за результатами першого року навчання бажаю продовжити 

навчання в групі _______ в рамках освітньої програми/спеціалізації Інженерія 

програмного забезпечення комп’ютеризованих систем по кафедрі Технічної 

кібернетики. 

 

Середній бал за перший рік навчання становить ____ балів 

 « ___ » __________ 2019 р.     __________________ 
                                                                                                                                           

підпис студента 



Декану Факультету інформатики та 

обчислювальної техніки  

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

___________________________________ 
                                                                                                                       прізвище, ініціали 

 

студента ФІОТ ________________________  
прізвище 

________________________________ 
ім`я та по батькові 

 

який навчається на 1 курсі другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, 

гр.______ 

на _________________формі навчання  
                                                  денній/заочній 

на ________________________ основі 
                 бюджетній/договірній 

 

 

ЗАЯВА 

При закріпленні студентів за навчальними групами (освітніми 

програмами/спеціалізаціями) в межах спеціальності 126 Інформаційні системи 

та технології Факультету інформатики та обчислювальної техніки на конкурсній 

основі за результатами першого року навчання бажаю продовжити навчання в 

групі _______ в рамках освітньої програми/спеціалізації Інформаційні 

управляючі системи та технології по кафедрі Автоматизованих систем 

обробки інформації і управління. 

 

Середній бал за перший рік навчання становить ____ балів 

 « ___ » __________ 2019 р.     __________________ 
                                                                                                                            підпис студента 



Декану Факультету інформатики та 

обчислювальної техніки  

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

___________________________________ 
                                                                                                                       прізвище, ініціали 

 

студента ФІОТ ________________________  
прізвище 

________________________________ 
ім`я та по батькові 

 

який навчається на 1 курсі другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, 

гр.______ 

на _________________формі навчання  
                                                  денній/заочній 

на ________________________ основі 
                 бюджетній/договірній 

 

 

ЗАЯВА 

При закріпленні студентів за навчальними групами (освітніми 

програмами/спеціалізаціями) в межах спеціальності 126 Інформаційні системи 

та технології Факультету інформатики та обчислювальної техніки на конкурсній 

основі за результатами першого року навчання бажаю продовжити навчання в 

групі _______ в рамках освітньої програми/спеціалізації Інтегровані 

інформаційні системи по кафедрі Автоматики та управління в технічних 

системах. 

 

Середній бал за перший рік навчання становить ____ балів 

 « ___ » __________ 2019 р.     __________________ 
                                                                                                                            підпис студента 

  

 



Декану Факультету інформатики та 

обчислювальної техніки  

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

___________________________________ 
                                                                                                                       прізвище, ініціали 

 

студента ФІОТ ________________________  
прізвище 

________________________________ 
ім`я та по батькові 

 

який навчається на 1 курсі другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, 

гр.______ 

на _________________формі навчання  
                                                  денній/заочній 

на ________________________ основі 
                 бюджетній/договірній 

 

 

ЗАЯВА 

При закріпленні студентів за навчальними групами (освітніми 

програмами/спеціалізаціями) в межах спеціальності 126 Інформаційні системи 

та технології Факультету інформатики та обчислювальної техніки на конкурсній 

основі за результатами першого року навчання бажаю продовжити навчання в 

групі _______ в рамках освітньої програми/спеціалізації Інформаційне 

забезпечення робототехнічних систем по кафедрі Технічної кібернетики. 

 

Середній бал за перший рік навчання становить ____ балів 

 « ___ » __________ 2019 р.     __________________ 
підпис студента 



Декану Факультету інформатики та 

обчислювальної техніки  

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

___________________________________ 
                                                                                                                       прізвище, ініціали 

 

студента ФІОТ ________________________  
прізвище 

________________________________ 
ім`я та по батькові 

 

який навчається на 1 курсі другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, 

гр.______ 

на _________________формі навчання  
                                                  денній/заочній 

на ________________________ основі 
                бюджетній/договірній 

 

 

ЗАЯВА 

При закріпленні студентів за навчальними групами (освітніми 

програмами/спеціалізаціями) в межах спеціальності 123 Комп’ютерна 

інженерія Факультету інформатики та обчислювальної техніки на конкурсній 

основі за результатами першого року навчання бажаю продовжити навчання в 

групі _______ в рамках освітньої програми/спеціалізації Комп’ютерні системи 

та мережі по кафедрі Обчислювальної техніки. 

 

Середній бал за перший рік навчання становить ____ балів 

 « ___ » __________ 2019 р.     __________________ 
                                                                                                                            підпис студента 

 

 


