
 

 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ” 

НАКАЗ № 1-325  

 

м. Київ                 «19_» _____12___ 2014 р. 

 

Про деякі питання організації 2014/15 навчального року для студентів, які 

навчалися в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській 

областях 

 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України  від 05 грудня 2014 р. № 

1012-р «Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах» 

НАКАЗУЮ: 

1. Відділу інформатизації (Корнага Я.І.) Департаменту перспективного розвитку, 

ІОЦ забезпечення навчального процесу (Маторина Т.А.) Департаменту навчальної 

роботи: 

1.1. В термін до 19.12.2014 р. здійснювати прийом заяв (Додаток 1, 2) студентів та 

осіб з ВНЗ, що розташовані в Донецькій і Луганській областях, які виявили бажання 

перевестись/поновитись до НТУУ «КПІ», незалежно від року навчання, освітньо-

кваліфікаційного рівня і форми навчання на підставі документа, що посвідчує особу; 

1.2. Здійснювати перевірку факту навчання студентів та зазначених осіб у вищих 

навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях, з 

використанням Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Наявність відомостей 

про таких студентів та осіб у зазначеній базі є обов’язковою умовою для видання наказу 

на зарахування студента на навчання та встановлення йому строку ліквідації академічної 

різниці. 

1.3. Сформований пакет документів (заява з відміткою про перевірку ДПР та ДНР, 

копія документа, що посвідчує особу) передавати на відповідний факультет. 

2. Директорам інститутів та деканам факультетів:  



2.1. Здійснювати  розгляд заяв про переведення /поновлення студентів з ВНЗ 

Донецької та Луганської областей в рамках ліцензійного обсягу підготовки фахівців, 

передбаченого наказом ректора №4-254 від 25.06.2014р. У разі, якщо при переведенні 

(поновленні) на навчання осіб, які навчались за державним замовленням, факультет 

потребує збільшення місць державного замовлення за відповідним напрямом 

(спеціальністю), необхідно в термін до 20.12.2014 р. надати пропозиції щодо збільшення 

обсягу державного замовлення за відповідним напрямом (із зазначенням ПІБ студентів) 

до Департаменту навчально-виховної роботи (E-mail: dnvr@kpi.ua); 

2.2. В термін до 20.12.2014р. підготувати списки студентів, рекомендованих до 

зарахування із зазначенням форми навчання (денна/заочна), факультету, курсу, ОКР, 

напряму підготовки, форми навчання (бюджет/договір з компенсацією вартості навчання) 

та надіслати до Департаменту навчально-виховної роботи (E-mail: dnvr@kpi.ua); 

2.3. У разі перевищення ліцензованого обсягу підготовки фахівців за певним 

напрямом (спеціальністю) терміново письмово повідомити Департамент навчальної 

роботи. 

3. Проректору з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям) 

Киричку П.О.:  

3.1. Здійснювати координацію і контроль виконання факультетами п.п.2.1, 2.2 та 

видавати відповідні накази; 

3.2. Забезпечити створення належних соціально-побутових умов зазначеної 

категорії студентів відповідно до діючих нормативів. 

4. Директору студмістечка Іщенку О.А. поселити вищезазначених осіб на вільні 

місця в гуртожитки. 

5. Департаменту перспективного розвитку (Ємельяненков Б.М.) забезпечити 

внесення до ЄДЕБО наказів про переведення та поновлення вищезазначених студентів. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Перший проректор         Ю.І. Якименко 

  



Проект наказу вносить: 

Керуючий справами  

 

_____________ Я.Ю. Цимбаленко 

 

 

Погоджено: 

 

 

Проректор з науково-педагогічної  

роботи (навчально-виховний напрям)               П.О. Киричок 

 

Проректор з науково-педагогічної  

роботи (перспективний розвиток)                                    О.М. Новіков 

 

Начальник Юридичного управління      А.М. Бежевець 

 

 

 

 

 

 

ДП № ___ 

Надруковано в 1 примірнику 

На 2-х аркушах 

 

Друкувала - Войтович Л.В. 

тел. 406-83-40 

Розрахунок розсилки: 

Завірена паперова копія: 

1. ДНР — 1 примірник; 

Електронна копія: 

2. В усі навчальні підрозділи 

університету); 

3. Веб-сайт 

 

 

 

 

 

 

 


