
 

 

 

 

УКРАЇНА 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ   

імені  ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

 

НАКАЗ №________   

м. Київ                                                                  «___» ________2018р.                      
 

Про нагородження студентів-переможців І етапу Всеукраїнської олімпіади з 

дисципліни «Нарисна геометрія та геометричне моделювання на ПЕОМ» 

 

 

 

За результатами проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної 

дисципліни «Нарисна геометрія та геометричне моделювання на ПЕОМ» (далі – 

Олімпіада) серед студентів університету (наказ ректора № 1-147 від 11.05.2017р.) та 

відповідно до рішення судейської колегії Олімпіади 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити студентів-переможців Олімпіади із занесенням до особової справи 

студента та навчальної карти студента: 

1.1. Дипломами за І місце: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 
Факультет 

/ інститут 
Група Примітка 

Савченко Максима 

Олександровича 

ФЕЛ ДЕ-п71 у номінації «Побудова кресленика 

деталі за її аксонометричним 

зображенням  в системах AutoCAD  та 

КОМПАС» 
Алдохіна Максима 

Денисовича 

ФЕЛ ДК-61 у номінації «Тривимірне моделювання 

в системі  AutoCAD» 
Квятковського Богдана 

Борисовича 

ТЕФ ТЯ-71 у номінації «Тривимірне твердотільне 

моделювання  в системі  КОМПАС» 
 

1.2. Дипломами за ІІ місце: 

Прізвище, ім’я, по батькові 
Факультет 

/ інститут 
Група Примітка 

Кореневського Нікіту 

Вадимовича 

ФЕЛ ДП-71 у номінації «Побудова кресленика 

деталі за її аксонометричним 

зображенням  в системах AutoCAD  

та КОМПАС» 



Савегу Віталія Юрійовича ІФФ ФМ-71 у номінації «Побудова кресленика 

деталі за її аксонометричним 

зображенням  в системах AutoCAD  

та КОМПАС» 

Пилипенка Ярослава 

В´ячеславовича 

ІХФ ЛП-72 у номінації «Тривимірне 

моделювання в системі  AutoCAD» 
Стукаленка Сергія 

Івановича 

ФБТ БІ-71 у номінації «Тривимірне твердотільне 

моделювання  в системі  КОМПАС» 
 

1.3. Дипломами за ІІІ місце: 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Факультет 

/ інститут 
Група Примітка 

Духоту Дмитра 

Григоровича 

ІФФ ФМ-71 у номінації «Побудова кресленика деталі за її 

аксонометричним зображенням  в системах 

AutoCAD  та КОМПАС» 
Назарчука Дмитра 

Костянтиновича 

ТЕФ ТР-62 у номінації «Побудова кресленика деталі за її 

аксонометричним зображенням  в системах 

AutoCAD  та КОМПАС» 
Суржикова Миколу 

Сергійовича 
ФЕЛ  ДЕ-71 у номінації «Тривимірне моделювання в 

системі  AutoCAD» 
Сороку Ольгу 

Ігорівну 

ТЕФ ТЯ-71    у номінації «Тривимірне твердотільне 

моделювання  в системі  КОМПАС» 
 

2. За виявлені здібності при розв’язанні складних завдань та високі досягнення в 

оволодінні дисципліною нагородити грамотами студентів-учасників Олімпіади із 

занесенням до особової справи студента та навчальної карти студента: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 
Факультет 

/ інститут 
Група Примітка 

Васютина Любомира 

Васильовича 

ІХФ ЛП-72 у номінації «Тривимірне твердотільне 

моделювання  в системі  AutoCAD» 

 

 

 

 

Перший проректор       Ю.І. Якименко 



Проект наказу вносить 

Декан  

фізико-математичного факультету 

_____________ В.В. Ванін 

тел. 204-82-51 

 

 

                                                      Узгоджено 

 

Проректор  

з науково-педагогічної  роботи    ____________________     

  

Начальник                                                                                         

відділу кадрів і архівної справи  _____________________ 

 

 

Юрисконсульт                             _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

П.О.Киричок 

 

Л.П.Андрейчук 

 

 

 

Проект наказу вносить 

Декан  

фізико-математичного факультету 

_____________ В.В. Ванін 

тел. 204-82-51 

 

 

 

 

 

                                                      Узгоджено 

 

Проректор  

з науково-педагогічної  роботи    

____________________     

  

Начальник                                                                                         

відділу кадрів і архівної справи  

_____________________ 

 

 

Юрисконсульт                                

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.О.Киричок 

 

Л.П.Андрейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               

 Надруковано у 1-му прим.  

             Виконавець: Гетьман О.Г. 

             тел. 098 435 44 27 

 

 

 

 

Розрахунок розсилки: 

1 - загальний відділ 

2 - ВОВР 

3 - приладобудівний факультет 

4 - факультет електроніки 

5 - теплоенергетичний факультет 

6 - факультет біотехніки та         

       біотехнології 

8 - фізико-технічний інститут 

9 - механіко-машинобудівний  

      інститут              

10- інженерно-фізичний факультет 

 

 


