
 

УКРАЇНА 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 
 

НАКАЗ № 1-79 
 

м. Київ         «11»______03___ 2014 р. 
 

 

Щодо відзначення 200-річчя  від дня народження 

Тараса Григоровича Шевченка 
 

 

З метою організації культурного відпочинку студентів, підвищення їх 

культурного рівня, мотивації до розвитку творчих здібностей, формування 

громадської свідомості, соціальної активності, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

 

1. Провести в НТУУ «КПІ» заходи  присвячені  200-річчю від дня народження 

Тараса Григоровича Шевченка в період з 25 лютого по 15 травня 2014 року. 

2. Затвердити план заходів В НТУУ «КПІ» присвячених 200-річчю від дня 

народження Т.Г. Шевченка (Додаток 1). 

3. Деканам факультетів, директорам інститутів провести роботу по 

інформуванню студентів. 

4. Проректору Варламову Г.Б. після підведення підсумків заходів підготувати 

подання на заохочення викладачів, студентів і організаторів, які приймали 

активну участь у їх підготовці та проведенні заходів. 

5. Начальнику відділу технічних засобів навчання Лазаренку В.В. здійснити 

технічне забезпечення проведення заходів згідно плану                 

проведення (Додаток 1) 

6. Начальнику департаменту економіки і фінансів, головному бухгалтеру 

Субботіній Л.Г. забезпечити фінансування відповідно кошторису витрат 

(Додаток 2). 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора 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 департаменту 

економіки і фінансів 

___________ Л.Г.Субботіна  

Керуючий справами НТУУ «КПІ» 

___________ Я.Ю. Цимбаленко 

 

____________ Юрисконсульт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надруковано в 2 прим. 

на 1 арк. і 2 додатком кожний 

Друкував: В.М. Злочевський  

т. 406-85-93 

 

Розрахунок розсилки: 

1. Загальний відділ 

2. Бухгалтерія 

3. Першому проректору 

4. ДНВР 

Електронна копія: 

факультети, інститути 

 



Додаток №1 

до наказу №1-79 

від «11_»__03____2014 р. 

План заходів в НТУУ «КПІ» присвячених 200-річчю від  дня народження 

Т. Г. Шевченка  

 

Час та місце  Захід 

25.02.2014 

Початок 15.00 

Центр культури та 

мистецтв (ЦКМ) 

Відкриття виставки мистецьких творів викладачів та 

співробітників НТУУ «КПІ» «Світе тихий, краю милий, моя 

Україно…» (виступи гостей, презентація творів авторів, 

обговорення робіт) 

12.03.2014р. 

Початок о 15.00. 

Зала Вченої Ради 

Урочисте відкриття заходів присвячених 200-річчю з дня 

народження Т. Г. Шевченка (доповіді, доповідь  

доц. Ожоган Л. О. «Шевченкові уроки свободи», виступи 

гостей, презентація порталу) 

12.03.2014р. 

Початок о 16.00. 

ЦКМ 

Урочистий вечір та концерт колективів художньо 

самодіяльності «Рідна моя Україна» 

(урочистий концерт народних колективів, артистів, митців) 

13.03.2014р. 

Початок о 16.00. 

Центр консолідації 

студентів 

Конкурс декламаторів творів Тараса Шевченка (виступ 

студентів перед журі, нагородження переможців, круглий стіл) 

14.03.2014р. 

Початок о 16.00. 

Зала Вченої Ради 

Літературний вечір поезії пам’яті Т. Г. Шевченка (відкриває та 

проводить доц. Іващенко В.В., виступи студентів, викладачів та 

гостей) 

19.03.2014р. 

Початок о 16.00. 

Корпус №7 

ауд. - 514 

Стіл-презентація спільно з Інститутом літератури                       

ім. Т. Г. Шевченка НАН України «Шевченківська 

енциклопедія: минуле, сучасне, майбутнє» для студентів 

гуманітарних факультетів ВНЗ м. Києва (виступи митців та 

професорів з презентацією творів) 

25.03.2013р. 

Початок о 16.00. 

Картинна галерея 

(ЦКМ) 

Відкриття мистецької виставки творів студентів і 

співробітників НТУУ «КПІ» «Свою Україну любіть» (урочисте 

відкриття виставки, виступи гостей, презентація творів 

авторами) 

27.03.2014р. 

Початок о 14.00. 

Хол  корпусу №7 

Відкриття студентського фотоконкурсу «Таланти КПІ» 

(урочисте відкриття, огляд творів, презентація тематик, виступ 

гостей) 



9.04.2014р. 

Початок о 16.00. 

12 зал Національної 

технічної бібліотеки 

Науково-практична конференція студентів «Феномен Тараса 

Шевченка в контексті розвитку української культури» 

(відкриття, виступ науковців, доповіді студентів, презентація 

досягнень) 

15.05.2014р. 

Початок о 16.00. 

Центр консолідації 

студентів 

Літературний конкурс студентів та викладачів НТУУ «КПІ» 

«Ну що б, здавалося, слова…» (представлення творів, виступи, 

обговорення, нагородження переможців) 

 

 

 

 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи     Г.Б. Варламов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №2 

до наказу №_______ 

від «____»________2014 р. 

 

 

 

 

 

 

КОШТОРИС* 

 

витрат на проведення в НТУУ «КПІ» 

заходів присвячених 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка  

 

 

№ Назва витрат Сума, грн. Фінансування 

1. Друк календарів заходів 3000 НТУУ «КПІ» 

2. Розсилка листів-

запрошень 

75 НТУУ «КПІ» 

3. Преміювання активних 

учасників і організаторів 

4000 НТУУ «КПІ» 

4. Канцелярія 500 НТУУ «КПІ» 

5. Сувенірна продукція 1500 НТУУ «КПІ» 

 Всього 9075  

 
*– Можливий перерозподіл коштів по статтям витрат в межах кошторису 

 

 

 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи     Г.Б. Варламов 

 

 

Начальник ДЕФ        Л.Г.Субботіна 


