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НАКАЗ № 1-284 
 

м. Київ        «04»____11___ 2013 р. 
 

 

Про підсумки огляду-конкурсу на кращу академічну групу за результатами 

2012/2013 навчального року 
 

 У вересні-листопаді  2013 року проведено огляд-конкурс на кращу 

академічну групу університету за результатами 2012/2013 навчального року. 

Враховуючи результати                                           

НАКАЗУЮ: 
1. Відзначити переможців огляду-конкурсу на кращу академічну групу 

університету дипломами: 

технічні напрями підготовки: 

– за перший курс – групу ДК-21 (ФЕЛ); 

– за другий курс – групу ЗВ-191 (ЗФ); 

– за третій курс – групу ФМ-01 (ІФФ);  

– за четвертий курс – групу БМ-91 (ФБМІ). 

гуманітарні напрями підготовки: 

– за перший курс – групу ЛА-23 (ФЛ); 

– за другий курс – групу СМВ-11 (ВПІ); 

– за третій курс – групу СТ-01 (ВПІ); 

– за четвертий курс – групу ЛФ-31м (ФЛ). 

2. Оголосити подяку по університету за високий рівень навчально-виховної 

роботи кураторам груп-переможців конкурсу: 

технічні напрями підготовки: 

– група ДК-21 -  Романов О.Ю. 

– група ЗВ-191 - Гаєвський О.А. 

– група ФМ-01 - Олешкевич А.І. 

– група БМ-91 - Вовянко С.І. 

       гуманітарні напрями підготовки: 

– група ЛА-23 - Скобнікова О.В. 

– група СМВ-11 - Віцюк Ю.Ю. 

– група СТ-01 -  Зигуля С.М. 

– група ЛФ-31м - Космацька Н.В. 



3. Деканам факультетів/директорам інститутів  подати пропозиції до 

стипендіальної комісії університету щодо преміювання студентів груп-

переможців конкурсу та підготувати відповідні накази. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи Варламова Г.Б.  

 

 

 

Ректор       М.З. Згуровський 



 

Проект наказу вносить: 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи  

___________ Г.Б. Варламов  

 

 

УЗГОДЖЕНО: 

Перший проректор 

___________ Ю.І. Якименко 

Начальник ПФВ  

___________ М.В. Броницька 

Начальник ВКАС 

___________ Л.П. Андрейчук 

Начальник юридичного 

управління 

___________ А.М. Бежевець 

Голова Профспілкового комітету 

студентів НТУУ «КПІ» 

___________ А.Ю. Гаврушкевич 

Голова Студентської ради НТУУ 

«КПІ» 

___________ М.Ю. Гусак 

 

 

ДП № ______ 

Надруковано в ____ прим. 

на ___ арк. кожний 

з ___ додатками 

 

Друкувала: Макаренко Т.В. 

т. 454-99-32  

Дата  _______2013 р. 

Розрахунок розсилки: 

1. Канцелярія 

2. Бухгалтерія 

3. Профком студентів 

4. ДНВР 

5. Факультети/інститути 

 

 

            
 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

 

            «Затверджено» 

 
Ректор Національного технічного 

університету України 

«Київськпий політехнічний 

інститут» 

 

 

________________М.З. Згуровський 

 

 «______» ____________2011 р. 
 

 

 

 

 

     Кошторис* 

 

передбачених витрат на нагородження групи-переможця 

конкурсу на найкращу группу «КПІ» 

 

 

№ Назва витрат Сума, грн. 

   

   

   
- *Можливий перерозподіл коштів по статям витрат в межах кошторису 

 

 

 

 

 

Проректор        Г.Б. Варламов 

 

 Начальник ДЕФ       Л.Г.Субботіна 

 

 

 

 

 



 


