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з напряму підготовки  6.050701 Електротехніка та електротехнології 

на тему: _____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

Виконав (-ла): студент (-ка) ____ курсу, групи _________ 
(шифр групи) 

 ________________________________________________________   __________  
(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)  
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Студент _____________ 
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Вважаю, що в цілому дипломний проект виконаний на високому рівні і 

заслуговує позитивної оцінки, отже Іванов Іван Іванович заслуговує 

присудження ступеня бакалавра і кваліфікації інженера-електрика за 

напрямом підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології  

 

Керівник дипломного проекту 

_______________________ ___________ ___________________ 
(посада, науковий ступінь, вчене звання)            (підпис)   (ініціали, прізвище)  

  


