
 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ  

“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ” 

 НАКАЗ № 1-89 

           м. Київ         “ 20 ” ____03___  2014 р. 

____________________________________________________________________________________________ 

Про підсумки огляду-конкурсу  на кращі навчальні приміщення 

майнового комплексу (інститутів)  факультетів НТУУ "КПІ"  
 

 Згідно з наказом  НТУУ "КПІ" від 24.09.2013 р. № 1-249 в період з 16.12.2013 

по 24.12.2013 року конкурсною комісією в університеті проведено другий етап 

огляду-конкурсу  навчальних приміщень майнового комплексу (інститутів)  

факультетів. 

Конкурсна комісія оглянула навчальні приміщення згідно заяв  (інститутів) 

факультетів та на засіданні 27 грудня 2013 року визначила переможців (протокол 

засідання комісії додається).   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Рішення конкурсної комісії  від 27.12.2013 р.   щодо результатів проведення 

другого етапу огляду-конкурсу  навчальних приміщень майнового 

комплексу (інститутів) факультетів НТУУ "КПІ" в 2013 році  затвердити. 

 

2. На підставі рішення конкурсної комісії  від 27.12.2013 р. визнати такими що 

зайняли:  

 

2.1 в номінації навчальні аудиторії 

- 1 місце -   аудиторія № 21-8, ВПІ, кафедра технології поліграфічного    

виробництва, відповідальний – завідуюча лабораторіями 

Тараканова Елеонора В'ячеславівна; 

 

-  2  місце  -  аудиторія № 213-5, ТЕФ, кафедра теплоенергетичних 

установок теплових і атомних електростанцій, відповідальний 

завідуючий лабораторіями Дрововоз Віталій Петрович; 

  

   - 3 місце -  аудиторія № 321-24, ФБТ, кафедра фізичної реабілітації, 

відповідальний – завідуючий лабораторіями кафедри Гусак 

Володимир Володимирович. 

       



  

 

 

2.2 в номінації навчальні лабораторії: 

- 1 місце - лабораторія № 26-8, ВПІ, кафедра машин та агрегатів 

поліграфічного виробництва, відповідальний – учбовий 

майстер Герасимчук Василь Васильович; 

 

-  2   місце -       лабораторія № 115б-28, ФАКС, кафедра приладів та систем 

керування літальними апаратами, відповідальний – завідуючий 

лабораторіями Гончар Ігор Михайлович; 

 

- 3 місце -   лабораторія № 301-17, РТФ, кафедра радіо конструювання та 

виробництва радіоапаратури, відповідальний – завідуюча 

лабораторіями Бондаренко Юлія Борисівна. 

 

 

2.3 в номінації комп’ютерні класи: 

- 1 місце  -  комп’ютерний клас № 525-18, ФІОТ, кафедра автоматики та 

управління в технічних системах, відповідальний – доцент 

кафедри Ролік Олександр Іванович; 

 

- 2 місце  -  комп’ютерний клас № 333б-18, ФАКС, кафедра інформаційно-

вимірювальної техніки, відповідальний – завідуючий 

лабораторіями Лисенко Валентин Миколайович;  

 

- 3 місце  -    комп’ютерний клас № 516-18, ФІОТ, кафедра обчислювальної  

техніки, відповідальний – старший викладач Виноградов Юрій 

Миколайович. 

 

2.4 в номінації класи іноземних мов: 

- 1 місце  -   клас іноземних мов № 612-7, ФЛ, кафедра теорії, практики та 

перекладу англійської мови, відповідальний - старший 

викладач кафедри Бондаренко Тетяна Борисівна; 

 

- 2 місце  -  клас іноземних мов № 22б-8, ВПІ, відповідальний – 

завідуючий господарством  Зайченко Володимир Григорович; 

 

- 3 місце  -  клас іноземних мов № 531-18, ФІОТ, кафедра автоматики та 

управління в технічних системах, відповідальний – провідний 

інженер Циганкова Олена Володимирівна. 

 

2.5 в номінації класи курсового та дипломного проектування:  

- 1 місце  -  клас курсового та дипломного проектування № 213-18, ФАКС, 

кафедра автоматизації експериментальних досліджень, 



  

відповідальний – старший лаборант Устименко Наталія 

Юріївна; 

 

- 2 місце  -  клас курсового та дипломного проектування №  419-17, РТФ, 

кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури, 

відповідальний – учбовий майстер Боярінова Галина 

Федорівна;  

 

- 3 місце  -  клас курсвого та дипломного проектування № 1-01-9, ФБМІ, 

кафедра біомедичної інженерії, відповідальний – заступник 

декана Шликов Владислав Валентинович. 

                           
 

3. За зразкове обладнання, утримання та ефективне використання  навчальних 

приміщень, закріплених за кафедрами, які відмічені як переможці огляду-

конкурсу на кращі приміщення університету в 2013 році оголосити подяку: 

- директору ВПІ  Киричку Петру Олексійовичу; 

- декану РТФ Рибіну Олександру Івановичу; 

- декану ФІОТ Павлову Олександру Анатолійовичу; 

- декану ФАКС Збруцькому Олександру Васильовичу; 

- декану ФБМІ Максименку Віталію Борисовичу; 

- декану ТЕФ  Письменному Євгену Миколайовичу; 

- декану ФЛ Саєнко Наталії Семенівні. 

- завідувачу кафедри теплоенергетичних установок теплових і атомних 

електростанцій ТЕФ Борисенку Андрію Володимировичу; 

- завідувачу кафедри фізичної реабілітації ФБМІ Попадюсі Юрію 

Андрійовичу; 

- завідувачу кафедри машин та агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ 

Шостачуку Юрію Олександровичу; 

- завідувачу кафедри інформаційно-вимірювальної техніки ФАКС Яремчук  

Ніні Антонівні; 

- завідувачу кафедри автоматизації експериментальних досліджень ФАКС 

Тузу Юліану Михайловичу; 

- завідувачу кафедри обчислювальної техніки ФІОТ Луцькому Георгію 

Михайловичу; 

- завідувачу кафедри автоматики та управління і технічних системах ФІОТ 

Теленику Сергію Федоровичу; 

- завідувачу кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури 

РТФ Неліну Євгенію Андрійовичу; 

- завідувачу кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 

Іщенко Ніні Григорівні. 
 

4.  Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр з метою 

поліпшення якості навчально-виховного процесу продовжувати роботу по 

зразковому обладнанню потокових аудиторій, ефективному використанню 



  

та вдосконаленню навчальних приміщень кафедр, поліпшення умов праці, 

побуту науково-педагогічних працівників, співробітників та студентів, 

узагальнення досвіду роботи та утримання майнового комплексу 

(інститутів) факультетів. 

 

5. Проректору з адміністративно-господарської роботи та розвитку 

матеріально-технічної бази Ковальову П.В. продовжити координацію 

роботи підрозділів університету щодо утримання та розвитку закріплених за 

ними майнових комплексів. 

 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 

університету Якименка Ю.І. 

 

        

 

 

 

 

   Ректор                                       М. З. Згуровський 
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