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УКРАШСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНЮЕРСИТЕТ НАУКИ I ТЕХНОЛОГ1Й
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Про направления на переддипломну 
практику та затвердження тем 
квал1фпсацшних po6iT студенпв 
гр. СТ01-17м

Зпдно з граф i ком навчального процесу та вщповщними договорами (гарантшними 
листами) про проведения практики студенев у 2022-2023 навчальному poni

НАКАЗУЮ:
1. Направите для проходження передципломно'Г практики студента 2 курсу гр. СТ01-17м 

факультету Якоеи та шженерп M a rep ia n ie , яга навчаються за осв1тньою програмою «Ягасть, 
стандартизащя, сертифшащя та метрология» другого (мапстерського) р1вня вищо! осв1ти за 
сиещальшстю 152 «Метролопя та шформацшно-вим1рювальна техшка» строком з 
05.09.2022 р. по 30.09.2022 р. на нижчезазначеш шдприемства, затвердите теми 
квал1ф!кацшних робгг, кер1внигав квагпфшацшних роб1т та практики вщ кафедри.

№
з/п

Пр1звище,
1м’я, По батьков1 

студента

Тема
квагйфжацшно! роботе

Кер1вник 
практики 
та роботе

Навчально-науковий шститут «1нститут промислових та 6i3Hec технологш», м.Дншро
Кафедра Систем якостц стандартизацп та метрологи

1. Бова Карина Олепвна

Розробка системи критерив з оцшки 
якосп засоб1в вим!рювань 
випробувально!" лабораторп на основ1 
вимог ДСТУ 17025

Должанський
А.М.

2. Зайцева Дар'я Серги'вна

Розробка системи показнигав ощики 
якосй npani персоналу для покращення 
роботе шдприемства з проектування та 
розробки штернет-сайта

Казановська
О.Б.

3. Звоненко Антон 
Сергшович

Застосування вимог стандарту 
ISO 18295 для шдвищення якосп 
процесу надання послуг контакт- 
центром

Чорно1ваненко
К.О.

4 Махщько Ростислав 
Серпйович

Анагпз м1жнародних та европейських 
стандарте на фарби та лаки для 
визначення перспектив розвитку 
нормативно!' бази Украши

Максакова
О.С.

5
Миронов Дмитро 
Володимирович

Удосконалення системи якосп 
оргашзацп з надання та д1агностики 
штернет-послуг

Должанський
А.М.

6 Панайот Анастаая 
Олександр1вна

Розробка та застосування метод1в 
покращення зв’язку 3i споживачами 
для полшшеиня якосп д1яльносп

Казановська
О.Б.



2
шдприемства з виготовлення взуття

7 Ищенко Олена 
Олександр1вна

Удосконалення системи якосп 
шдприемства косметично1 галуз1 3i 
застосуванням пщход!в самоощнки та 
самоконтролю д1яльносп

Полякова Н.В.

8 Трещов Володимир 
Едуардович

Покращення якосп лопстики 
перевезень см1ття з урахуванням його 
категорш зпдно з европейськими та 
нащональними нормативними 
документами

Бондаренко
О.А.

9 Турбаевський Владислав 
Олегович

Анал1з м1жнародних та европейських 
стандарт!в на зварювання та cynyT H i 
процеси для визначення перспектив 
розвитку нормативно! бази Укра'ши

Максакова
О.С.

2. Завщувачу кафедри професору Должанському А.М. забезпечити проведения 
шструктажу з охорони пращ та шших оргашзацшних заход1в щодо практики студенпв.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на декана факультету доцента 
Носко О.А.

В.о. ректора

Проект наказу вносить 
зав. кафедри Систем якосп, стандартизаци та 
метроло]
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Узгоджено:

Анатолш РАДКЕВИЧ 
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Григор1й MI3IH 

Наталя КОСТЮК 

Оксана ВОВЧУК


