
 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ» 

 
Н А К А З 

 

«16»  _____05___  2022 року     м. Кам’янець-Подільський              №244с. 

 

 

Про направлення на виробничу  

практику здобувачів вищої освіти  

навчально-наукового інституту енергетики 
 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про 

проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти», графіку 

проведення виробничих практик навчально-наукового інституту енергетики на 

2021-2022 н.р. 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Направити здобувачів вищої освіти 2 курсу денної форми навчання ОС 

«Бакалавр» спеціальності  141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» на виробничу електромонтажну практику на підприємства 

згідно з укладеними договорами на період з 04 липня 2022р. по 06 серпня 

2022р. в кількості 8 чоловік: 

№ 

п/п 

Здобувач 

вищої освіти 
Назва підприємства Керівник 

Черкаська область 

1. 
БРОЗІНСЬКА Анна 

Андріївна  

ТзОВ « Енергетично-дорожне 

будівництво»  

ГОРБОВИЙ Олег 

Володимирович 

Хмельницька область 

2. 
БОЯРСЬКИЙ Віталій 

Анатолійович 
ТзОВ «Аква-Продукт» 

ТКАЧ Олег 

Васильович 

3. 

КОЛОДРІБСЬКИЙ 

Костянтин 

Григорович 

ТОВ «Наркевицький 

цукровий завод» 

ТКАЧ Олег 

Васильович 

4. 
МАЗУР Андрій 

Андрійович ТзОВ «Преттль –Кабель 

Україна» 

ГОРБОВИЙ Олег 

Володимирович 

5. 
ПАРОВИЙ Ілля 

Леонідович 

ГОРБОВИЙ Олег 

Володимирович 

6. 
ФЛЬОРИС Тимур 

Олександрович 

ЗВО «ПДУ» Електротехнічна 

лабораторія» 

ДУБІК Віктор 

Миколайович 

7. 
КАЦЮБА Данило 

Олександрович 

ДУБІК Віктор 

Миколайович 

8. 
ВОЛОХОВСЬКИЙ 

Артем Ігорович 

ДУБІК Віктор 

Миколайович 



 

2. Виробничу практику провести згідно робочої програми. 

3. Відповідальним науково-педагогічним працівникам за порядок 

проведення виробничих практик від факультетів/інститутів та керівникам 

виробничої практики провести інструктаж з методики проходження практики, 

оформлення відповідних документів (щоденника, звіту).  

4. Провідному інженеру з охорони праці і техніки безпеки КАЛИНЮКУ 

Василю Павловичу провести інструктаж з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту 14 червня 2022року. 

5. В термін до 09 вересня 2022 року здобувачам вищої освіти здати звіт та 

іншу передбачену програмою виробничої  практики документацію на кафедру 

«Енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту». 

Відповідальний за реєстрацію звітів лаборант кафедри ДОВГАНЬ Ірина 

Артурівна. 

6. Для захисту звітів призначити комісію в складі:  

голова комісії: кандидат технічних наук, завідувач кафедри електротехніки, 

електромеханіки і електротехнологій ГАРАСИМЧУК Ігор Дмитрович;  

члени: кандидат технічних наук, професор кафедри електротехніки, 

електромеханіки і електротехнологій МИХАЙЛОВА Людмила 

Миколаївна;  

кандидат технічних наук, доцент кафедри електротехніки, 

електромеханіки і електротехнологій ДУМАНСЬКИЙ Олександр 

Васильович; 

асистент кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного 

менеджменту ГОРБОВИЙ Олег Володимирович. 

7. Захист звіту про проходження виробничої практики провести 14 вересня 

2022року. 

8. За результатами захисту звітів голові комісії скласти звіт відповідного 

зразка і подати відповідальним науково-педагогічним працівникам за порядок 

проведення виробничих практик від факультетів/інститутів, з подальшою 

передачею завідувачу з навчальної і практичної підготовки та 

працевлаштування ТРАЧ Наталії Дмитрівні  до 29 вересня 2022року 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на директора навчально-

наукового інституту енергетики МИХАЙЛОВУ Людмилу Миколаївну. 

 

 

Ректор         Володимир  ІВАНИШИН 

 



 

Проект наказу вносить: 

Директор навчально-наукового інституту  

енергетики         Людмила МИХАЙЛОВА 

 

Погоджено: 

Проректор з навчальної роботи     Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

 

Т. в. о. завідувача з навчальної і практичної  

підготовки  та працевлаштування      Людмила ПУЗДИМІР 

 

Завідувач кафедри енергозберігаючих  

технологій та енергетичного  

менеджменту        Олег ТКАЧ 

 

Провідний інженер з охорони     

праці і техніки безпеки      Василь КАЛИНЮК 

 

Т. в. о начальника юридичного 

відділу         Вікторія ТЕРЕФЕРА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Виконавець: ННІЕ 

Павло ПОТАПСЬКИЙ 

Тел.. 0984702051 

 

Відповідальний по факультету / інституту: 

Павло ПОТАПСЬКИЙ 

Тел.. 0984702051 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


