
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРДiНИ
тдврlйсъкий дЕрхtАвний АгротЕхнологнний

14 грулня 2018 року
Про проведення виробничоТ
гIрактики студентiв
денноi форми навчання

УНIВЕРСИТЕТ

нАкАз
м.мелiтополь

Згiдно з навчальним ITJIaHoN,I i графiком навчального процесу
гrа 201 8-2019 навчальний piK,

IlАКАЗУtо:
1 ГIровести переддиIIJIомну виробIrичу прак,гику для здобувачiв

ОС <N4агiстр> спецiальностi 141 <Електроенергетика, електротехнiка та
ejleKl,poN4exttil iKa>> еIJергеl,иLIного сРаку.llь,ге,ту протягом 1 (одного) тижня в

перiод з t4.01.2019 по 18.01.2019.
2 Залучити до проходження,tа проведення практики:

г 22 мБ ЕЕ

Nb 1994 - пр

Група 21 МБ ЕЕ

лъ
зi lt

flрiзвиrце, iN4'я та
по-ба,гьковi

с,l,удента

Назва lr i/_tпр исшrства, оргагI iзацiТ,

установи,
Micrle знаходження

Прiзвище та
iнiцiали

керiвника
практики

1 рогояtкIн
вiталiй Олегович

вАт длк дп
<{нiпрогtетровський
облавтодор>, сРiлiя
<Покровський

рай в,r,одор>,l{r r i п ропе,гровська
обласr,ь. Поtсровський район,
с.Олексаttлрiвка

ПОСТНIКОВА
м.в.

па

Jф

з/п

Прiзвиriде, iм'я та
по-батьковi

с],удснта

Назва п iдприемст,ва, оргаrriзацiТ,

установи,
r,r i сцс зI Iаходiке Il ня

Прiзвище та
iнiцiали

керiвника
практики

1 ДУДIНА Марiя
Петрiвна

ТОВ <Гiдросiла-Тетiс>,
м.I\{елiтополь, З апорiзька
область

ГУЛЕВСЬКИЙ
в.Б.



2 дIt{лБурськии
В,,tаjlис.ltав

Сергiйович

'IОВ <Гiдросiла-Тетiс>,

п,t, N4елI iтоltол ь, Запор iзька

область

гулЕвськlм
в.Б.

aJ лЕвчЕнко
Щмитро
Вiкторович

ТДАТУ, кафедра ЕТ i ТП,
ш,t.N4е"цiтополь. Запорiзька
облас,гt,

НАЗАРЕНКО
I.п.

I-рl,гlа 21 N,,{Б ЕЕ

Jф
зlп

Прiзв1.Irце, iм'я та
по-батькtlвi

студента

назва пi;tприсмства, органiзацiт,

устаFIови,
мiсце знаходження

Прiзвище та
iнiцiали

керiвника
практики

1 БОНДАРЕНКО

Сгор Борисович

ФГ <Високiвське>

N,{e"-r i тo гrольс ький район,

Запорiзька област,ь

чЕБАнов А.Б.

3 Призr,rачI,IтLI вiдповi,цаJьItl.{}{ll за органiзаllirо ме,годичного забезпечення,

iHcTpyKr:aжy з охороIIи праlli 1,а колIтроль проведення практики з прийrtят.гям

залiку завiдvtздча кафедри еJlек],ро,гехtriки i r,еплових процесiв енергетичного

факультету нАзАрЕнкА I.п., завiдувача кафедри електроенергетики i

автоматизацiТ енергетичного факультету дIордIевА в.т. та завiдувача

кафедри електротехнiки i електромеханiки iMeHi професора В.в.овчарова

KBITKУ с,о.

4 Пок:rасти вiдпоrзiдальгliсть EIa керiвгrикiв практики професора

FIАзАрЕнкд I.п., iloцettTiB гуJIЕвсъкого в.Б., постнIкову N4.B.,

старIUого вIlкJIадача ЧЕБАНовА А.Б, за методичне забезпечення, iнструктаж з

охорони rrраui i якiсltс проt]еilеIrl{я гIрак,гики, а також контроль JIотриN,Iання

студе}{тами ви\{ог правил з охорони працi i безпеки життсдiяльностi та

свосчасне прийняття залiку.

5 Пок"llасти, згiдно з укладениN,{и угодаN,Iи, вiдповiдальнiсть за

дотримання]vr с,гуllен,I]ами виN,IоI, Ilравил з охорони працi на керiвникiв практики

в iд п iдпрLl cN,,Ic,IB, госп одарстI].

2



б Контроль за викоIfанням даного наказу покласти на заступника декана

енергетичIIого факулt тету, старшого викладача КОВАЛЬОВА О.В.

I

Ректор унiверситет,у
доктор технiчних наук, професор

Проект вI{осить:

l{екагr ЕФ

I.П.Назаренко

В.N4.Кюрчев

Погодлtено:

Проректор з НПР

о.П.Ломейко

Т.в.о. керiвника НВ

П.о.Бсляк

Зав. виробничою практикою

Ю.О.Якунiчев

начальник Юв

К.о.Зiненко

,/l'
i,l/r


