
 
 

У К Р А Ї Н А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ” 

Н А К А З  № 1-158 

 м. Київ                       «26 » ___04__2013 р.__                                                                

 
 

Про організацію проведення ярмарку професій  

«КПІ запрошує до співпраці» 2013 

На виконання вимог «Положення  про працевлаштування випускників  

НТУУ «КПІ» щодо організації ярмарку професій  та круглих столів  

 

НАКАЗУЮ: 
 

        1. Провести ярмарок  професій в університеті та круглі столи на 

факультетах  31 жовтня  2013 року . 

       2. Для організації проведення ярмарку професій створити 

організаційний комітет з представників факультету електронної техніки, 

приладобудівного факультету, інституту телекомунікаційних систем, 

радіотехнічного факультету, факультету авіаційних і космічних систем та 

факультету менеджменту та маркетингу (Додаток 1). Головою 

організаційного комітету з організації ярмарку професій  призначити декана 

факультету електронної техніки  д. т. н., проф. Жуйкова Валерія Яковича, 

співголовою призначити декана приладобудівного факультету д. т н., проф. 

Тимчика Григорія Семеновича. 

     3. Організаційному комітету  до    24 травня 2013 р.  розробити  план 

заходів щодо організації  і проведення  ярмарку професій. 

     4. Деканам факультетів, директорам інститутів: 

4.1. Призначити відповідальних за проведення ярмарку професій та 

круглих столів. Списки відповідальних та контактну інформацію надати до  

31 травня 2013 року в навчальний відділ (кім. 124) та на електронну адресу: 

Emina@i.ua 

 4.2. Надіслати на електрону адресу Emina@i.ua матеріали для участі в 

ярмарку професій у відповідності до розроблених організаційним комітетом 

документів. Звіти про проведення ярмарку професій та круглих столів надати 

до навчального відділу (кімн. 124) до 8 листопада 2013 року.  

 5. Декану факультету соціології і права Новікову Б.В. забезпечити 

методичне супроводження ярмарку професій.  

6. Декану факультету інформатики та обчислювальної техніки Павлову                                                               

О.А. забезпечити інформаційне супроводження ярмарку професій.  
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7. Начальнику відділу технічних засобів навчання Лазаренку В.В. 

організувати фото- та відеозйомку, забезпечити проведення ярмарку 

необхідними технічними засобами. 

       8. Директору НТО «КПІ-Телеком» Ілляшенку А.М. забезпечити 

супровід заходу на сайті університету.  

9. Головному редактору газети «Київський політехнік» Янковому В.В. 

висвітлити проведення заходу в засобах масової інформації.  

       10. Навчально-організаційному управлінню (Тимофєєв В.І.) провести 

заключні зустрічі з випускниками 2014 р. за підсумками попереднього 

працевлаштування відповідно до «Положення про працевлаштування 

випускників НТУУ «КПІ» в період  з 18 листопада по 23 грудня 2013 р. за 

графіком . 

       11. Контроль за виконанням наказу покласти на  заступника першого 

проректора, начальника навчально-організаційного управління Тимофєєва 

В.І. 

 

 

 

Перший проректор                       Ю.І. Якименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Проект наказу вносить:                                                                  Погоджено: 

Заступник першого проректора,                        

начальник навчально-організаційного         Декан факультету електронної 

управління                                 техніки 

___________________В.І. Тимофєєв             

                                                                             ______________В. Я. Жуйков 

Декан  приладобудівного факультету  

                                                                               

_______________ Г.С. Тимчик 

   Директор Навчально-наукового 

Інституту телекомунікаційних 

систем  

 

______________М. Ю. Ільченко 

  Декан  радіотехнічного факультету 

 

 ______________О. І. Рибін 

                                                                             

Декан факультету авіаційних і 

космічних систем                      

 

 ______________О.В. Збруцький  

Декан факультету менеджменту і 

маркетингу                      

 

 ______________О.А. Гавриш  

Декан факультету соціології і  

права 

 

_______________Б.В. Новіков 

Декан факультету інформатики  

та обчислювальної техніки 

                                                                              _______________ О.А. Павлов 

 

Начальник ВКАС         

                                                                              ____________ Л.П. Андрейчук 

                                                                              Начальник юридичного відділу 

                                                                              

     _____________  Л.М. Слонімська 
                                                                              
ДП №112                                         РОЗРАХУНОК РОЗСИЛКИ: 
Надруковано в 3 примірниках 1. Загальний відділ 

на ___ аркушах 2. ВКАС 

Виконавець: Лапенко Н.М., 

 тел.236-70-65 

Друкувала: Лапенко Н.М., 

«____»               2013 р. 

3. Навчальний відділ 

4. Департамент навчально-виховної          

    роботи 

5. Всі факультети, інститути 



 
Додаток 1 

          до наказу №_____ 

          від «___»________2013 р.  

 

Склад оргкомітету 

з проведення ярмарку професій «КПІ запрошує до співпраці – 2013» 

 

1. Дата проведення заходу       - 31 жовтня 2013 року 

2. Координатори заходу                 - ФЕЛ, ПБФ, ФСП    

3. Організатори заходу                                   - ІТС, РТФ, ФАКС, ФММ  

 

     4.  Склад оргкомітету: 

 

Голова оргкомітету - декан факультету електронної техніки Жуйков                      

Валерій Якович 

 

Співголова оргкомітету   -   декан приладобудівного факультету Тимчик 

Григорій Семенович 

 

Секретар оргкомітету -   Волошко Оксана Вячеславівна, тел. 454-94-75,    

e-mail: m.filippova@kpi.ua 

 

5. Члени організаційного комітету 

 

Хижняк  Тетяна Андріївна  -  заступник декана факультету електроніки,    

тел. 406-81- 22 ,  e-mail: tatjana.khizhnjak@rambler.ru   

 

Муха Ірина Павлівна – заступник декана факультету інформатики та 

обчислювальної техніки, тел. 406-86-55, моб. 068-199-26-69 fiot@kpi.ua  

 

Філіппова Марина В’ячеславівна  -  заступник декана приладобудівного 

факультету, тел. 454-96-18, e-mail: m.filippova@kpi.ua 

 

Антипенко Руслан Володимирович  -  заступник декана радіотехнічного 

факультету, тел. 406-85-78, м.т. 050-215-12-79, e-mail: r.anti@ukr.net  

 

Вульпе Олександр Аполлонович  -  заступник директора  інституту 

телекомунікаційних систем, тел. 406-81- 96, e-mail: vulpe@kpi.ua           

 

Зінченко Валерій Петрович  -  заступник декана факультету авіаційних і 

космічних систем, тел. 406-86-54, м.т 097-434-63-70, e-mail: 

zinchenko.vp@gmail.com 

   

Чайковська Марія Андріївна  -  заступник декана факультету менеджменту і 

маркетингу, тел. 406-85-09, e-mail: a.mayrchuk@mail.ru  

 

Коваль Олена Аркадіївна  -   заступник декана факультету соціології і права, 

тел.406-84-62, м.т. 067-298-46-42, e-mail: Emina@i.ua  
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