
 

Протокол № 6 
 

засідання НВК кафедри АВП від 03 лютого 2021 року 
 

Присутні на on-Line zoom-засіданні НВК каф. АВП: декан ФМ, проф. Кассов В.Д.; заст. 
декана ФМ, старш. викл. Приходько О.В.; зав. каф. АВП, проф. Клименко Г.П.; заст. зав. 
каф. АВП, доц. Суботін О.В. – куратор трьох гр. {АВП-20-1м(наук), АВП-20-2м, КІ-20-м}; 
старш. куратор каф. АВП, доц. Люта А.В. – куратор гр. АВП-17-1; голова НВК, доц.  
Періг О.В. – куратор трьох гр. {АВП-20-1т, АВП-20-2т, КІ-20-1т}; заст. голови НВК, доц. 
Афанасьєва М.А. – куратор гр. КІ-19-1м; доц. Разживін О.В. – куратор двох гр. {АВП-20-1, 
КІ-20-1}; доц. Сердюк О.О. – куратор двох гр. {АВП-19-1м, гр. АВП-19-2м}; доц. Сус С.П.; 
доц. Руденко В.М. – куратор двох гр. {АВП-19-1т, КІ-19-1т}; доц. Макшанцев В.Г.; ст. 
викл. Донченко Є.І. – куратор гр. АВП-19-1; асист. Залятов А.Ф. – куратор гр. АВП-18-1; 
асист. Білоіваненко Ю.С.; асист. Картамишев Д.О. – куратор гр. КІ-19-1; ст. гр. КІ-20-м – 
Висторопський М.А.; ст. гр. АВП-20-1м (наук) – Криворучек В.В.; ст. гр. АВП-20-2м –  
Семеничева К.О.; ст. гр. АВП-19-1м (наук) – Майборода І.В.; ст. гр. АВП-19-2м –  
Скрипниченко В.С.; ст. гр. КІ-19-1м – Жук Я.А.; ст. гр. АВП-17-1 – Гаркунов Д.М.; ст. гр. 
АВП-18-1 – Закір’я Р.Р.; ст. гр. АВП-19-1 – Бєлов С.С.; ст. гр. АВП-20-1 – Майхапар Д.В.; 
ст. гр. КІ-19-1 – Рейманіс С.Д.; ст. гр. КІ-20-1 – Костильова Ю.В.; ст. гр. АВП-19-1т –  
Карманов Є.С.; ст. гр. АВП-19-2т – Птущенко М.В.; ст. гр. КІ-19-1т – Топал С.Ю.; ст. гр. 
АВП-20-1т – Неживий Д.О.; ст. гр. АВП-19-2т – Павлик Д.А.; ст. гр. КІ-20-1т – Чащин І.І. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

 
1) заст. декана ФМ, старш. викл. Приходько О.В.; 2) зав. каф. АВП, проф.  

Клименко Г.П.; 3) доц. Суботін О.В.; 4) старш. куратор каф. АВП, доц. Люта А.В.;  
5) голова НВК спеціальності АВП, доц. Періг О.В. 
 
СЛУХАЛИ:  

 
Незадовільний стан поточної академічної заборгованості 41 (сорок одного)  

«проблемного» студента кафедри АВП від 03 лютого 2021 року. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1) Стосовно групи АВП-20-1: 
1.1) Николюк Максим Олександрович – 8 академ. заборгованостей 
Попри попередню сесійну неактивність, Николюк М. О. почав комунікувати з  

куратором групи, з деканатом ФМ та одногрупниками. НВК каф. АВП рекомендує ФМ  
деканату надати Николюку М. О. два тижні додаткового часу до 19 лютого 2021 року 
для самостійного вивчення та ліквідації поточних академічних заборгованостей. 

 
2) Стосовно групи АВП-20-1т  

є клопотання НВК каф. АВП до ФМ деканату дозволити самостійне вивчення фізики до 
19 лютого 2021 року для наступних студентів з однією (1) академічною заборгованістю:  

2.1) Ларін Юлій Іванович – 1 академ. заборгованість;  
2.2) Латинін Ігор В’ячеславович – 1 академ. заборгованість; 
2.3) Маншилін Сергій Валентинович – 1 академ. заборгованість; 
2.4) Настаченко Ярослав Олегович – 1 академ. заборгованість;  
2.5) Сухін Олександр Андрійович – 1 академ. заборгованість; 
2.6) Тимофєєв В’ячеслав Олександрович – 1 академ. заборгованість. 
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3) Стосовно групи АВП-20-2т 
3.1) Андра Олексій Михайлович – 2 академ. заборгованості: 

▪Фізика – вивчати самостійно і ліквідувати заборгованість до 19 лютого 2021 року;  
▪Теоретична механіка – самостійно до 8 лютого 21 і на дод. заняття після 8 лютого 2021; 

3.2) Єфанов Дмитро Ігорович – 2 академ. заборгованості: 
▪Фізика – вивчати самостійно і ліквідувати заборгованість до 19 лютого 2021 року;  
▪Теоретична механіка – самостійно до 8 лютого 2021 і на дод. заняття після 8 лютого 21; 

3.3) Жигулін Олег Олегович – 6 академ. заборгованостей: 
Попри попередню сесійну неактивність, Жигулін О. О. почав комунікувати з  

куратором групи, з деканатом ФМ та одногрупниками. НВК каф. АВП рекомендує ФМ  
деканату надати Жигуліну О. О. два тижні додаткового часу до 19 лютого 2021 року для 
самостійного вивчення та ліквідації поточних академічних заборгованостей, а саме: 
▪Фізика – вивчати самостійно і ліквідувати заборгованість до 19 лютого 2021 року; 
▪Вища математика – вивчати самостійно і ліквідувати заборгованість до 19 лют 2021; 
▪Філософія – вивчати самостійно і ліквідувати заборгованість до 19 лютого 2021 року; 
▪Комплексний електропривод – вивчати самостійно і ліквідувати заборг. до 19 лют 21; 
▪Теоретична механіка – самостійно до 8 лютого 21 і на дод. заняття після 8 лютого 2021; 
▪Інженерна та комп’ютерна графіка – самост. до 8 лют. і на дод. занят. після 8 лют. 21; 

3.4) Краєвський Михайло Володимирович – 6 академ. заборгованостей: 
Краєвський М. В. був проінформований куратором про стан поточної академічної 

заборгованості та про небезпеку подальшої бездіяльності. Поточний діалог є відсутнім. 
3.5) Мамонов Станіслав Олександрович – 6 академ. заборгованостей: 
Мамонов С. О. був проінформований куратором про стан поточної академічної  

заборгованості та про небезпеку подальшої бездіяльності. Поточний діалог є відсутнім. 
3.6) Соколенко Олександр Юрійович – 3 академ. заборгованості: 

▪Фізика – вивчати самостійно і ліквідувати заборгованість до 19 лютого 2021 року; 
▪Вища математика – вивчати самостійно і ліквідувати заборгованість до 19 лют 2021; 
▪Інженерна та комп’ютерна графіка – самост. до 8 лют. і на дод. занят. після 8 лют. 21; 

3.7) Тарасенко Дмитро Володимирович – 4 академ. заборгованості: 
▪Фізика – вивчати самостійно і ліквідувати заборгованість до 19 лютого 2021 року; 
▪Філософія – вивчати самостійно і ліквідувати заборгованість до 19 лютого 2021 року; 
▪Теоретична механіка – самостійно до 8 лютого 21 і на дод. заняття після 8 лютого 2021; 
▪Інженерна та комп’ютерна графіка – самост. до 8 лют. і на дод. заняття після 8 лют. 21; 

3.8) Фомін Костянтин Вікторович – 4 академ. заборгованості: 
▪Фізика – вивчати самостійно і ліквідувати заборгованість до 19 лютого 2021 року; 
▪Філософія – вивчати самостійно і ліквідувати заборгованість до 19 лютого 2021 року; 
▪Теоретична механіка – самостійно до 8 лютого 21 і на дод. заняття після 8 лютого 2021; 
▪Інженерна та комп’ютерна графіка – самост. до 8 лют. і на дод. занят. після 8 лют. 21; 

3.9) Щирба Олег Володимирович – 7 академ. заборгованостей: 
Щирба О. В. був проінформований куратором про стан поточної академічної  

заборгованості та про небезпеку подальшої бездіяльності. Поточний діалог є відсутнім. 
 
4) Стосовно групи АВП-19-1: 
4.1) Глухов Максим Олександрович – 4 академ. заборгованості: 

▪Фізика – вивчати самостійно і ліквідувати заборгованість до 19 лютого 2021 року; 
▪Фізичне виховання – вивчати самостійно і ліквідувати заборгованість до 19 лют. 21; 
▪Електротехніка та електромеханіка – вивч. самост. і ліквід. заборгов. до 19 лют. 2021; 
▪Теоретична механіка – самостійно до 8 лютого 21 і на дод. заняття після 8 лютого 2021; 

4.2) Дібров Максим Сергійович – 7 академ. заборгованостей: 
Дібров М. С. та Діброва Н. Л. були вичерпно проінформовані старостою групи,  

куратором та головою НВК АВП про стан поточної академічної заборгованості та про не-
безпеку подальшої бездіяльності Діброва М. С. Наразі є стримане сподівання діалогу. 
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4.3) Рагузіна Ольга Михайлівна – 3 академ. заборгованості: 
▪Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика – вивчати  
самостійно і ліквідувати заборгованість до 19 лютого 2021 року; 
▪Фізика – вивчати самостійно і ліквідувати заборгованість до 19 лютого 2021 року; 
▪Іноземна мова (за пр.спр.) – самостійно до 8 лют. 21 і на дод. заняття після 8 лют. 2021; 

4.4) Скляров Даниїл Михайлович – 3 академ. заборгованості: 
▪Фізика – вивчати самостійно і ліквідувати заборгованість до 19 лютого 2021 року; 
▪Електротехніка та електромеханіка – вивч. самост. і ліквід. заборгов. до 19 лют. 2021; 
▪Теоретична механіка – самостійно до 8 лютого 21 і на дод. заняття після 8 лютого 2021; 

4.5) Тімофєєв Данило Олександрович – 1 академ. заборгованість: 
▪Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика – вивчати  
самостійно і ліквідувати заборгованість до 19 лютого 2021 року; 

4.6) Тіхвінський Микита Сергійович – 1 академ. заборгованість: 
▪Фізика – вивчати самостійно і ліквідувати заборгованість до 19 лютого 2021 року. 

 
5) Стосовно групи АВП-19-2т: 
5.1) Ловчиков В’ячеслав Борисович – 11 академ. заборгованостей: 
Попри попередні місяці неактивності, Ловчиков В. Б. почав комунікувати з  

куратором групи, з головою НВК АВП, з деканатом ФМ та одногрупниками. НВК каф. 
АВП рекомендує ФМ деканату надати Ловчикову В. Б. два тижні додаткового часу до 19 
лютого 2021 року для самостійного вивчення та ліквідації поточних академічних заборго-
ваностей за дисциплінами зимової сесії 2020-2021 навч. р. за виконання наступних 4х умов: 
▪Фізика (курс 1) – негайно ліквідувати заборгованість до 8 лютого 2021 року; 
▪Теоретична механіка (курс 1) – ліквідувати заборгованість до 8 лютого 2021 року; 
▪Інженерна та комп’ютерна графіка (курс 1) – ліквідувати заборгованість до 8 лют. 21; 
+ Будь-яку 1 поточну заборгованість (курс 2) – ліквідувати заборгов. до 8 лютого 2021; 

5.2) Самойлов Олег Євгенійович – 11 академ. заборгованостей: 
Самойлов О. Є. був вичерпно проінформований старостою групи, куратором та  

головою НВК АВП про стан поточної академічної заборгованості та про небезпеку  
подальшої бездіяльності Самойлова О. Є. Поточний діалог є відсутнім. 

5.3) Сіналіцький Владислав Анатолійович – 4 академ. заборгованості: 
Поточна заборгованість Сіналіцького В. А. виникла через затримку та невчасну 

сплату вартості навчання що і призвело до поточної ситуації. Сіналіцький В. А. почав  
комунікувати з куратором групи, з головою НВК АВП, з деканатом ФМ та одногрупника-
ми. НВК каф. АВП рекомендує ФМ деканату надати Сіналіцькому В. А. два тижні дода-
ткового часу до 19 лютого 2021 року для самостійного вивчення та ліквідації поточних 
академічних заборгованостей за дисциплінами зимової сесії 2020-2021 навч. р. за умови  
ліквідації будь-якої однієї із нижченаведених заборгованостей до 08 лютого 2021: 
▪Теорія автоматичного керування – вивчати самостійно і ліквід. заборг. до 19 лют. 21; 
▪Контролери та їх програмне забезпечення – вивч. самост. і ліквід. заборг. до 19.02.21; 
▪Проектування систем управління на базі ПЛК (к.р.) – самост. і лікв. заборг. до 19.02; 
▪Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації – вивч. самост. до 19.02.21; 

5.4) Сотников Владислав Володимирович – 2 академ. заборгованості: 
▪Проектування систем управління на базі ПЛК (ісп.) – самост. і лікв. заборг. до 19.02; 
▪Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації – вивч. самост. до 19.02.21; 

5.5) Цюркало Андрій Андрійович – 5 академ. заборгованостей: 
НВК каф. АВП рекомендує ФМ деканату надати Цюркало А. А. два тижні додат-

кового часу до 19 лютого 2021 року для самостійного вивчення та ліквідації поточних 
академічних заборгованостей за кафедральними дисциплінами зимової сесії 2020-2021 н.р. 
за умови ліквідації будь-яких двох із нижченаведених заборгованостей до 08 лютого 2021: 
▪Теорія автоматичного керування – вивчати самостійно і ліквід. заборг. до 19 лют. 21; 
▪Контролери та їх програмне забезпечення – вивч. самост. і ліквід. заборг. до 19.02.21; 
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▪Проектування систем управління на базі ПЛК (ісп.) – самост. і лікв. заборг. до 19.02; 
▪Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації – вивч. самост. до 19.02.21; 
▪Проектування систем автоматизації – вивч. самост. і лікв. заборг. до 19.02.21; 

5.6) Челомбітко Данило Володимирович – 6 академ. заборгованостей: 
НВК каф. АВП рекомендує ФМ деканату надати Челомбітко Д. В. два тижні дода-

ткового часу до 19 лютого 2021 року для самостійного вивчення та ліквідації поточних 
академічних заборгованостей за кафедральними дисциплінами зимової сесії 2020-2021 н.р. 
за умови ліквідації будь-яких трьох із нижченаведених заборгованостей до 08 лютого 21: 
▪Теорія автоматичного керування – вивчати самостійно і ліквід. заборг. до 19 лют. 21; 
▪Контролери та їх програмне забезпечення – вивч. самост. і ліквід. заборг. до 19.02.21; 
▪Проектування систем управління на базі ПЛК (ісп.) – самост. і лікв. заборг. до 19.02; 
▪Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації – вивч. самост. до 19.02.21; 
▪Проектування систем автоматизації – вивч. самост. і лікв. заборг. до 19.02.21; 
▪Сучасні інструменти моделювання та проектування – самост. і лікв. заборг. до 19.02. 

 
6) Стосовно групи АВП-18-1: 
6.1) Мучник Лев Олександрович – 3 академ. заборгованості: 

▪Іноземна мова (за пр.спр.) – самостійно до 8 лют. 21 і на дод. заняття після 8 лют. 2021; 
▪Психологія – самостійно до 8 лют. 2021 і на дод. заняття після 8 лют. 2021; 
▪Виконавчі механізми і регулюючі органи – вивч. самост. і ліквід. заборг. до 19.02.21; 

 
7) Стосовно групи АВП-17-1: 
7.1) Пригорко В’ячеслав Олександрович – 5 академ. заборгованостей: 
НВК каф. АВП рекомендує ФМ деканату надати Пригорко В. О. два тижні додат-

кового часу до 19 лютого 2021 року для самостійного вивчення та ліквідації поточних 
академічних заборгованостей за кафедральними дисциплінами зимової сесії 2020-2021 н.р. 
за умови ліквідації будь-яких двох із нижченаведених заборгованостей до 08 лютого 2021: 
▪Підприємницька діяльність та економіка підприємства – вивчати самостійно лише до 
8 лютого 2021 і на додаткових заняттях після 8 лютого 2021; 
▪Автоматизований електропривод (к.п.) – вивчати самост. і ліквідув. заборг. до 19.02; 
▪Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації – вивч. самост. до 19.02.21; 
▪Проектування систем автоматизації – вивч. самост. і лікв. заборг. до 19.02.21; 
▪практика – вивчати самостійно і ліквідувати поточну заборгованість до 19.02.2021; 

7.2) Соколов Олександр Вікторович – 9 академ. заборгованостей: 
Соколов О. В. був вичерпно проінформований старостою групи, куратором та  

головою НВК про стан поточної академіч. заборгованості та про небезпеку подальшої без-
діяльності, враховуючи відсутність курсового проекту з дисципліни «Контролери та їх 
програмне забезпечення» за поперед. навч. рік. Поточний діалог є наразі відсутнім. 

 
8) Стосовно групи КІ-20-м: 
8.1) Ковальов Дмитро Олегович – 4 академ. заборгованості: 
НВК каф. АВП рекомендує ФМ деканату надати Ковальову Д. О. два тижні додат-

кового часу до 19 лютого 2021 року для самостійного вивчення та ліквідації поточних 
академічних заборгованостей за кафедральними дисциплінами зимової сесії 2020-2021 н.р. 
за умови ліквідації будь-якої однієї із нижченаведених заборгованостей до 08 лютого 2021: 
▪Охорона праці в галузі та цивільний захист– наразі можна вивчати самостійно лише до 
8 лютого 2021 і на додаткових заняттях після 8 лютого 2021; 
▪Аналіз, синтез і оптимізація інформаційних мереж – самост. і ліквід. заборг. до 19.02; 
▪Проектування та дослідження комп’ютерних систем та мереж – вивч. самос. до 19.02; 
▪Н-Д практика – вивчати самостійно і ліквідувати поточну заборгованість до 19.02.21. 

 
9) Стосовно групи АВП-20-1м(наук): 
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9.1) Володченко Павло Олександрович – 5 академ. заборгованостей: 
НВК каф. АВП рекомендує ФМ деканату надати Володченко П. О. два тижні до-

даткового часу до 19 лютого 2021 року для самостійного вивчення та ліквідації поточних 
академічних заборгованостей за кафедральними дисциплінами зимової сесії 2020-2021 н.р. 
за умови ліквідації будь-яких двох із нижченаведених заборгованостей до 08 лютого 2021: 
▪Охорона праці в галузі та цивільний захист– наразі можна вивчати самостійно лише до 
8 лютого 2021 і на додаткових заняттях після 8 лютого 2021; 
▪Іноземна мова (за пр.спр.) – самостійно до 8 лют. 21 і на дод. заняттях після 8 лют. 21; 
▪Автоматизоване проектування складних об'єктів та систем – вивч. самост. до 19.02; 
▪Технологія обчислювального інтелекту – вивчати самостійно і ліквідувати до 19.02; 
▪Н-Д практика – вивчати самостійно і ліквідувати поточну заборгованість до 19.02.21. 

9.2) Івах Валентин Ярославович – 6 академ. заборгованостей: 
НВК каф. АВП рекомендує ФМ деканату надати Іваху В. Я. два тижні додаткового 

часу до 19 лютого 2021 року для самостійного вивчення та ліквідації поточних академіч-
них заборгованостей за кафедральними дисциплінами зимової сесії 2020-2021 н.р. за умови 
ліквідації будь-яких трьох із нижченаведених заборгованостей до 08 лютого 2021: 
▪Охорона праці в галузі та цивільний захист– наразі можна вивчати самостійно лише до 
8 лютого 2021 і на додаткових заняттях після 8 лютого 2021; 
▪Іноземна мова (за пр.спр.) – самостійно до 8 лют. 21 і на дод. заняттях після 8 лют. 21; 
▪Методологія і організація наукових досліджень – вивчати самост. і ліквід. до 19.02; 
▪Автоматизоване проектування складних об'єктів та систем – вивч. самост. до 19.02; 
▪Технологія обчислювального інтелекту – вивчати самостійно і ліквідувати до 19.02; 
▪Н-Д практика – вивчати самостійно і ліквідувати поточну заборгованість до 19.02.21. 

9.3) Нікішин Даніїл Валерійович – 5 академ. заборгованостей: 
НВК каф. АВП рекомендує ФМ деканату надати Нікішину Д. В. два тижні додат-

кового часу до 19 лютого 2021 р. для самостійного вивчення та ліквідації поточних акаде-
мічних заборгованостей за кафедральними дисциплінами зимової сесії 2020-2021 н.р. за 
умови ліквідації будь-яких двох із нижченаведених заборгованостей до 08 лютого 2021: 
▪Охорона праці в галузі та цивільний захист– наразі можна вивчати самостійно лише до 
8 лютого 2021 і на додаткових заняттях після 8 лютого 2021; 
▪Іноземна мова (за пр.спр.) – самостійно до 8 лют. 21 і на дод. заняттях після 8 лют. 21; 
▪Автоматизоване проектування складних об'єктів та систем – вивч. самост. до 19.02; 
▪Технологія обчислювального інтелекту – вивчати самостійно і ліквідувати до 19.02; 
▪Н-Д практика – вивчати самостійно і ліквідувати поточну заборгованість до 19.02.21. 

9.4) Таранов Андрій Володимирович – 6 академ. заборгованостей: 
НВК каф. АВП рекомендує ФМ деканату надати Таранову А. В. два тижні додат-

кового часу до 19 лютого 2021 р. для самостійного вивчення та ліквідації поточних акаде-
мічних заборгованостей за кафедральними дисциплінами зимової сесії 2020-2021 н.р. за 
умови ліквідації будь-яких трьох із нижченаведених заборгованостей до 08 лютого 2021: 
▪Охорона праці в галузі та цивільний захист– наразі можна вивчати самостійно лише до 
8 лютого 2021 і на додаткових заняттях після 8 лютого 2021; 
▪Іноземна мова (за пр.спр.) – самостійно до 8 лют. 21 і на дод. заняттях після 8 лют. 21; 
▪Методологія і організація наукових досліджень – вивчати самост. і ліквід. до 19.02; 
▪Автоматизоване проектування складних об'єктів та систем – вивч. самост. до 19.02; 
▪Технологія обчислювального інтелекту – вивчати самостійно і ліквідувати до 19.02; 
▪ Цифрові системи керування і обробки інформації – вивчати самост. і ліквід. до 19.02. 

9.5) Якушин Кирило Андрійович – 5 академ. заборгованостей: 
НВК каф. АВП рекомендує ФМ деканату надати Якушину К. А. два тижні додат-

кового часу до 19 лютого 2021 р. для самостійного вивчення та ліквідації поточних акаде-
мічних заборгованостей за кафедральними дисциплінами зимової сесії 2020-2021 н.р. за 
умови ліквідації будь-яких двох із нижченаведених заборгованостей до 08 лютого 2021: 
▪Методологія і організація наукових досліджень – вивчати самост. і ліквід. до 19.02; 
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▪Автоматизоване проектування складних об'єктів та систем – вивч. самост. до 19.02; 
▪Технологія обчислювального інтелекту – вивчати самостійно і ліквідувати до 19.02; 
▪ Цифрові системи керування і обробки інформації – вивчати самост. і ліквід. до 19.02; 
▪Н-Д практика – вивчати самостійно і ліквідувати поточну заборгованість до 19.02.21. 

 
10) Стосовно групи АВП-20-2м: 
10.1) Радкевич Сергій Вікторович – 5 академ. заборгованостей: 
НВК каф. АВП рекомендує ФМ деканату надати Радкевичу С. В. два тижні додат-

кового часу до 19 лютого 2021 р. для самостійного вивчення та ліквідації поточних акаде-
мічних заборгованостей за кафедральними дисциплінами зимової сесії 2020-2021 н.р. за 
умови ліквідації будь-яких двох із нижченаведених заборгованостей до 08 лютого 2021: 
▪Охорона праці в галузі та цивільний захист– наразі можна вивчати самостійно лише до 
8 лютого 2021 і на додаткових заняттях після 8 лютого 2021; 
▪Іноземна мова (за пр.спр.) – самостійно до 8 лют. 21 і на дод. заняттях після 8 лют. 21; 
▪Автоматизоване проектування складних об'єктів та систем – вивч. самост. до 19.02; 
▪Технологія обчислювального інтелекту – вивчати самостійно і ліквідувати до 19.02; 
▪Н-Д практика – вивчати самостійно і ліквідувати поточну заборгованість до 19.02.21; 

10.2) Сердюк Емілія Євгенівна – 4 академ. заборгованості: 
НВК каф. АВП рекомендує ФМ деканату надати Сердюк Е. Є. два тижні додатко-

вого часу до 19 лютого 2021 р. для самостійного вивчення та ліквідації поточних академі-
чних заборгованостей за кафедральними дисциплінами зимової сесії 2020-2021 н.р. за  
умови ліквідації будь-якої однієї із нижченаведених заборгованостей до 08 лютого 2021: 
▪Іноземна мова (за пр.спр.) – самостійно до 8 лют. 21 і на дод. заняттях після 8 лют. 21; 
▪Автоматизоване проектування складних об'єктів та систем – вивч. самост. до 19.02; 
▪Технологія обчислювального інтелекту – вивчати самостійно і ліквідувати до 19.02; 
▪Н-Д практика – вивчати самостійно і ліквідувати поточну заборгованість до 19.02.21; 

10.3) Усенко Роман Олексійович – 5 академ. заборгованостей: 
НВК каф. АВП рекомендує ФМ деканату надати Усенко Р. О. два тижні додатко-

вого часу до 19 лютого 2021 р. для самостійного вивчення та ліквідації поточних академі-
чних заборгованостей за кафедральними дисциплінами зимової сесії 2020-2021 н.р. за умо-
ви ліквідації будь-яких двох із нижченаведених заборгованостей до 08 лютого 2021: 
▪Охорона праці в галузі та цивільний захист– наразі можна вивчати самостійно лише до 
8 лютого 2021 і на додаткових заняттях після 8 лютого 2021; 
▪Іноземна мова (за пр.спр.) – самостійно до 8 лют. 21 і на дод. заняттях після 8 лют. 21; 
▪Автоматизоване проектування складних об'єктів та систем – вивч. самост. до 19.02; 
▪Технологія обчислювального інтелекту – вивчати самостійно і ліквідувати до 19.02; 
▪Н-Д практика – вивчати самостійно і ліквідувати поточну заборгованість до 19.02.21; 

 
11) Стосовно групи АВП-19-1м(наук.): 
11.1) Бондаренко Кирило Андрійович – 2 академ. заборгованості: 
Бондаренко К. А. був вичерпно проінформований старостою групи, куратором та 

головою НВК про стан поточної академіч. заборгованості з дисциплін «▪Іноземна мова (за 
пр.спр.)» та «▪Н-Д практика», а також про небезпеку подальшого зволікання, враховуючи 
поточний дедлайн деканату до 5 лютого 2021 р. Є поточний діалог з Бондаренко К. А. 
НВК каф. АВП рекомендує ФМ деканату надати Бондаренко К. А. один тиждень додат-
кового часу до 12 лютого 2021 р. для самостійного вивчення та ліквідації поточних акаде-
мічних заборгованост. за вищезазначеними кафедр. дисциплінами зимової сесії 20-21 н.р. 

 
 
Зав. кафедри                                                                    Клименко Г.П. 
 
Голова НВК                                                                     Періг О.В. 


