
Підводимо підсумки студентської практики 

 

Як відомо, обов'язковим елементом навчального процесу в університеті є практика. Вона 

організовується для того, щоб дати можливість студенту в реальній діяльності застосувати 

отримані під час навчання знання, а також зібрати матеріал для диплому.  

У 2017/2018 начальному році навчальним планом підготовки студентів спеціальності 151 - 

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (спеціалізація «Комп'ютерно-

інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів») передбачено проведення 

у період з 05.02 по 11.03.2018 р.: 

- переддипломної практики –  для студентів четвертого курсу; 

- науково-дослідної практики  – для студентів-магістрантів другого року навчання. 

 

Відповідно до правил, прийнятих в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», керівник практики 

від кафедри В.І. Бендюг напередодні початку практики провів організаційні збори зі 

студентами; видав студентам індивідуальні завдання для проходження практики; 

забезпечував науково-методичне керівництво практикою у відповідності з навчальним 

планом, програмами практики, а також відповідно до індивідуальних завдань студентів.  

 

Студенти, що проходили практику, виконували доручену їм роботу і вказівки керівника 

практики; повідомляли керівнику від кафедри про хід проходження практики; 

накопичували матеріали для звіту про практику: проводили дослідження, спостереження, 

розрахунки, збір і обробку матеріалів відповідно до місця проведення практики та 

індивідуального завдання. 

 

У 2017/2018 начальному році розподіл студентів за базами практики був таким: 

 

 
Студенти 4 курсу бакалаврату (група ХА-41). Проходження переддипломної практики 

 

Місце практики (місто і назва 

організації) 

№ 

п/п 

П.І.Б. студента 

(старшого групи 

підкреслити) 

Вчене звання, П.І.Б. керівника 

практики від кафедри, термін 

відрядження (керування) 

м. Київ, Кафедра кібернетики ХТП 

НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського» 
1 Білоус Євгеній 

Олександрович 

доц., к.тн.  Бондаренко Сергій 

Григорович 

м. Київ, Приватний вищий 

навчальний заклад «Міжнародний 

інститут менеджменту (МІМ-

Київ)» 

2 Ботвинко Тамара 

Володимирівна 

доц., к.т.н. Бондаренко Сергій 

Григорович 

м. Київ, Кафедра кібернетики ХТП 

НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського» 
3 Жежерун Яна 

Володимирівна 

доц., к.т.н. Бойко Тетяна 

Владиславівна 

м. Київ, ПП «Велкро геймз» 4 Іванов Микола 

Васильович 

доц., к.т.н. Бугаєва Людмила 

Миколаївна 

м. Київ, ТОВ «Лайфселл» 5 Клименко Дмитро 

Романович 

доц., к.х.н. Квітка Олександр 

Олександрович 



Місце практики (місто і назва 

організації) 

№ 

п/п 

П.І.Б. студента 

(старшого групи 

підкреслити) 

Вчене звання, П.І.Б. керівника 

практики від кафедри, термін 

відрядження (керування) 

м. Київ, Кафедра кібернетики ХТП 

НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського» 
6 Крайнік Андрій 

Романович 

доц., к.х.н. Квітка Олександр 

Олександрович 

м. Київ, Національний 

транспортний університет 
7 Кулевський Євген 

Олександрович 

доц., к.т.н. Сангінова Ольга 

Вікторівна 

м. Київ, ФОП Коваленко К.М. 8 Пилипець Ірина 

Василівна 

доц., к.т.н. Бондаренко Сергій 

Григорович 

м. Київ, ІП «Хоневелл Україна» 9 Пустовий Дмитро 

Олександрович 

доц., к.т.н. Бойко Тетяна 

Владиславівна 

м. Київ, ІП «Хоневелл Україна» 10 Ремінна Каріна 

Андріївна 

доц., к.т.н. Сангінова Ольга 

Вікторівна 

м. Київ, Національний 

транспортний університет 
11 Рибенко Павло 

Олегович 

доц., к.т.н. Бугаєва Людмила 

Миколаївна 

м. Київ, ТОВ "Сучасні торговельні 

технології" 
12 Сидоренко Іван 

Андрієвич 

доц., к.т.н. Бугаєва Людмила 

Миколаївна 

м. Київ, Національний 

транспортний університет 
13 Тернавський Роман 

Павлович 

доц., к.т.н. Безносик Юрій 

Олександрович 

м. Київ, ФОП Коваленко К.М. 14 Тесенчук Антон 

Олександрович 

доц., к.т.н. Шахновський 

Аркадій Маркусович 

м. Київ, ПП «Велкро геймз» 15 Хібеба Юрій 

Юрійович 

доц., к.т.н. Безносик Юрій 

Олександрович 

м. Київ, ТОВ «Маркасон» 16 Яновець Назар 

Олегович 

доц., к.т.н. Шахновський 

Аркадій Маркусович 

 



 
Студенти 2 курсу магістратури (група ХА-61м). Проходження науково-дослідної практики  

 

Місце практики (місто і 

назва організації) 
№ 

п/п 
П.І.Б. студента 

(старшого групи 

підкреслити) 

Вчене звання, П.І.Б. керівника 

практики від кафедри, термін 

відрядження (керування) 

м. Київ, ТОВ «Інтернешнл 

інжинірінг Україна» 
1 Денисенко Олексій 

Юрійович 
доц. Медведєв Р.Б. 

м. Київ, Кафедра 

кібернетики ХТП НТУУ 

«КПІ ім. І.Сікорського» 

2 Захарчук Юрій 

Миколайович 
доц. Безносик Ю.О. 

м. Київ, ТОВ «ЕСУ» 3 Захарчук Яна Олегівна доц. Бондаренко С.Г. 

м. Київ, Інститут геохімії 

навколишнього середовища 

НАН України 

4 Краєва Катерина 

Олександрівна 
доц. Сангінова О.В. 

м. Київ, ТОВ «ІНС СТРОЙ» 5 Мисик Ольга Сергіївна доц. Бойко Т.В. 

м. Київ, Кафедра 

кібернетики ХТП НТУУ 

«КПІ ім. І.Сікорського» 

6 Шаган Дмитрій 

Володимирович 
доц. Бугаєва Л.М. 

 

Під час проходження практики керівники практики від бази її проходження визначили 

студентам робочі місця, сформулювали обов'язки і коло виконуваних в період практики 

робіт; забезпечили студентів матеріалами для ознайомлення з базою практики, її 

внутрішньою структурою і сферами діяльності, а також з іншими необхідними 

документами (статут організації, плани і звіти про діяльність, стратегічні програми 

розвитку, тощо); після закінчення практики керівники практики від бази її проходження 

сформулювали відгук на студентів, в якому підвели підсумки проходження практики і 

оцінили роботу студентів та їх компетенції. 

 

Щороку на кафедрі кібернетики ХТП проводяться збори студентів для підведення 

підсумків проходження ними практики. На цих зборах студенти звітують про результати 

проходження практики, представляють заповнений і підписаний керівником практики від 

підприємства щоденник практики, робочу програму переддипломної практики, звіт з 

проходження переддипломної практики. Оскільки відповідальність за правильність 

підготовки вказаних документів покладена на студентів, які проходять практику, на 

кафедрі розроблено методичні вказівки, що містять приклади заповнення документів. 

 

Цьогоріч збори студентів для підведення підсумків практики проведено 14 березня 

2018 року. Комісія на чолі із завідувачем кафедри доц. Т. В. Бойко дала відгук про роботу 

студентів під час проходження практики; оцінила результати виконання студентами 

програми практики. За результатами студенти отримали залік із практики. 

 


