
    
 

 

 

УКРАЇНА 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ” 

НАКАЗ № 362-c 
 

м. Київ        «30 »  січня     2016 р. 

 

 
Про відрахування 

По студентському складу факультету авіаційних і космічних систем 

денна форма навчання 

 

Відповідно до  Закону України «Про вищу освіту»,  

НАКАЗУЮ: 

1. Нижченазваних студентів  ОКР «Бакалавр»,  напрям підготовки 6.051001 

«Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», навчання за державним 

замовленням, відрахувати з університету за невиконання навчального плану з 30 

січня 2016р. та виселити з гуртожитку у двотижневий термін: 

другий курс: 

1. Усатенко Дмитро Віталійович – гр.ВА-42 

2. Кушнірчук Богдан Богданович – гр..ВВ-41 

3. Миргородський Максим Миколайович – гр..ВВ-41 

четвертий курс: 

4. Ладовір Тарас Володимирович – гр.ВВ-21 

5. Сухорукова Олександра Євгенівна – гр.ВВ-22 

 

          Підстава: подання  декана факультету. 

 

2. Нижченазваних студентів  ОКР «Бакалавр»,  напрям підготовки 6.051103 

«Авіоніка», навчання за державним замовленням, відрахувати з університету за 

невиконання навчального плану з 30 січня 2016р. та виселити з гуртожитку у 

двотижневий термін: 

другий курс: 

1. Рассоха Богдан Олегович – гр.ВЛ-41 

третій курс: 

2. Кучеренко Марина Миколаївна – гр.ВЛ-31 

3. Кучеренко Оксана Миколаївна – гр.ВЛ-31 

 

          Підстава: подання  декана факультету. 

 



  

 

3. Свідерську Юлію Юріївну, студентку 6 курсу гр.ВВ-41м ОКР «Магістр»,  

спеціальність 8.05100101 «Метрологія та вимірювальна техніка», навчання за 

державним замовленням, відрахувати з університету за невиконання навчального 

плану з 30 січня 2016р. та виселити з гуртожитку у двотижневий термін. 

 

         Підстава: подання  декана факультету. 

 

4. Хоменка Олега Володимировича, студента 6 курсу гр.ВЛ-41м ОКР 

«Магістр»,  спеціальність 8.05110302 «Системи керування літальними апаратами 

та комплексами», навчання за державним замовленням, відрахувати з університету 

за невиконання навчального плану з 30 січня 2016р. та виселити з гуртожитку у 

двотижневий термін. 

 

         Підстава: подання  декана факультету. 

 

5. Кулініча Марка Борисовича, студента 1 курсу гр.ВЛ-с52 ОКР «Бакалавр»,  

напрям підготовки 6.051101 «Авіа-та ракетобудування», навчання за договором за 

рахунок коштів фізичних осіб, відрахувати з університету за невиконання 

навчального плану з 30 січня 2016р. та виселити з гуртожитку у двотижневий 

термін. 

 

         Підстава: подання  декана факультету. 

 

6. Данилюк Маргариту Сергіївну, студентку 4 курсу гр.ВА-21 ОКР 

«Бакалавр»,  напрям підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-

вимірювальні технології», навчання за договором за рахунок коштів фізичних осіб, 

відрахувати з університету за невиконання навчального плану з 30 січня 2016р. та 

виселити з гуртожитку у двотижневий термін. 

 

          Підстава: подання  декана факультету. 

 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи                                              П.О. Киричок 


