
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ

імені  ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
НАКАЗ № ________

м. Київ «___»_________2021 р.

Про проведення дуальної форми здобуття вищої освіти за освітньою 
програмою «Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної 
інформації»/«Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей» 
спеціальності 171 Електроніка, для здобувачів, які зараховані на 
сертифікатну програму «Аудіо-продюсування», другого (магістерського) 
рівня вищої освіти, 1 курсу, факультету електроніки, кафедри акустичних та 
мультимедійних електронних систем, денної форми навчання

Відповідно до освітньої програми «Акустичні електронні системи та 
технології обробки акустичної інформації»/«Електронні системи мультимедіа 
та засоби Інтернету речей» спеціальності 171 Електроніка, робочого 
навчального плану на 2020/2021 навчальний рік, укладеними договорами про 
співпрацю в сфері щодо організації дуальної форми здобуття вищої освіти та 
згідно з Положенням про дуальну форму здобуття вищої освіти КПІ ім. Ігоря 
Сікорського

НАКАЗУЮ:

1. Завідувачу кафедри акустичних та мультимедійних електронних 
систем Найді Сергію Анатолійовичу направити на проходження навчання за 
дуальною формою здобуття вищої освіти у Державному підприємстві 
“Державний академічний оркестр “РадіоБенд Олександра Фокіна” здобувачів 
вищої освіти. Перелік здобувачів вищої освіти додається (Додаток 1).

2. Встановити термін навчання з 01.02.2021 р. по 31.12.2021 р.



3. Куратором дуального навчання призначити Дрозденка Олександра 
Івановича, доцента кафедри акустичних та мультимедійних електронних 
систем, кандидата технічних наук, доцента.

4. Затвердити координатора дуального навчання від Державного 
підприємства “Державний академічний оркестр “РадіоБенд Олександра 
Фокіна” Вознесенську Ольгу Юріївну, адміністратора.

5. Контроль за виконанням індивідуального навчального плану покласти 
на завідувача кафедрою акустичних та мультимедійних електронних систем 
Найду Сергія Анатолійовича.

Перший проректор  __________ Юрій ЯКИМЕНКО 



Проєкт наказу вносить:

Декан факультету електроніки  _____________  Валерій ЖУЙКОВ

Погоджено:
Проректор з
навчальної роботи ____________Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО

Юрисконсульт ____________В’ячеслав ПРЯМІЦИН

Надруковано в 1 примірнику
на 2 аркушах

Виконавець: Сергій НАЙДА

Тел.: (044)204-82-94

Список розсилки:
Електронна копія:
1. ФЕЛ
2. ДООП
3. Кафедра АМЕС



Додаток 1
до наказу № ___ від ______________2021 р.

Перелік здобувачів вищої освіти за дуальною формою здобуття 
вищої освіти у Державному підприємстві 

“Державний академічний оркестр “РадіоБенд Олександра Фокіна”

Освітньо-професійна програма  «Акустичні  електронні системи та 
технології обробки акустичної інформації»:

1. Краснолуцький Іван Євгенійович – гр. ДГ-01мп;
2. Печена Марина Василівна – гр. ДГ-01мп.

Освітньо-наукова програма  «Акустичні  електронні системи та 
технології обробки акустичної інформації»:

1. Березницький Антон Єгорович – гр.  ДГ-01мн.

Освітньо-професійна програма «Електронні системи мультимедіа та 
засоби Інтернету речей»:

1. Пономаренко Євгеній Сергійович - гр. ДВ-01мп;
2. Комлєва Поліна Максимівна - гр. ДВ-01мп.
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