
УКРАЇНА 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНШЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ № ,/--§J,--
м. Ки'ів «df'_» 6/!f 2015 р. 

- Про внесення змш до типових форм нюсазш по контингенту студентш, 
затверджених наказом № 1-47 від 24 лютого 2014 ро1су 

На підставі «Регламенту формування наказів по студентському складу в 

Єдиній державній електронній базі з питань освіти» та з метою упорядкування 

документообігу, 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до наказу № 1-47 від 24 лютого 2014 року та затвердити в 

новій редакції (додатки № 1- 43) зразки рекомендованих примірних форм наказів по 
контингенту студентш. 

2. Встановити, що накази по контингенту студентів , що не попали до 

затвердженого переліку рекомендованих примірних форм, створюються з 

урахуванням наданих рекомендацій. 

3. Встановити термін підписання наказів - 3 робочих дю, виключення 

складають накази про зняття стипендії - 1 робочий день. 

4. Встановити, що при формуванні наказів нумерація відбувається наскрізна за 
. . 

винятком стипенд1альних наказш. 

5. Керівникам навчальних структурних підроздшш використовувати в своїй 

роботі зразки рекомендованих примірних форм наказів по контингенту студентів. 

5. Начальнику Інформаційно-обчислювального центру забезпечення 

навчального процесу Маториній Т.А. , начальнику юридичного управління вносити 

пропозиції по зміні зразки рекомендованих примірних форм залежно від вимог 

ЄДЕБО та законодавства України. 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора 

Якименка Ю.І., директорів інститутів та деканів факультетів. 

Ректор М.З. Згуровський 
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Проект наказу вносить: 
' І· І 

Kepy'f ~1, сп ра вами 

~Я.Ю. Цимбале11ко 
1 і/ 1 ~ \{ .а~_ \\ 
'/,· 
Перший проректор 

І 
Проректор з науково-педагогічної 

роботи (перспективний розвиток) 

Проректор з науково-педагогіL11юї 

роботи (навчально-виховний напрям) 

Погоджено: 1-ІО 
t~ 

,....-
10.І. Якименко 

О.М. Новіков 

П.О. Киричок ~~~ 
/IJ1," off 

Начальник ПФВ ( VU,A,,) V 
Начальник ДЕФ Л.Г. Субботіна 

Начальник ВКАС (;//А~ 
_.:; 

Начальник ІОЦ забезпечення 11авчальн го 

процесу 

М.В. Броницька 

Л.П. Андрейчук 

Голова профкому студентів 

Голова студради 

Юрисконсульт dPfJ<:// f '{ .О V.. fS 
Надруковано в l примірнику Розрахунок розсилки: 

11а 1 аркуш і 

Друкувала - Войтович Л.В . 

тел. 406-83-40 

Заnірена паперова 1сопія: 

1. Керуючий справами - 1; 
Еле1про11на копін: 

2. вс і навчальн1 п1дрозділи) 

З . ДНВР; 

4. департамент навчальної роботи; 

5. ВКАС; 

6. Відділ інформатизації (Департамент 

перспективного розвитку); 

7. В ідділ стипендіального забезпечення 

(Департамент навчально-виховної роботи); 
8. ВЕБ-Сайт 

9. l?pocptfovи r/1ludr>~m1'tf 
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_... За~·верджено 

наказом ректора №1-~ід /'Ь- 04"'. 20 15 року 

ЗРАЗКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ПРИМІРНИХ ФОРМ НАКАЗІ В ПО 

КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

РЕЄСТР ДОДАТКІВ 

№№ Зм іст Стор і нка 

1 Про зміну Пl Б (особистих даних студента) 5 

2 Про зм і ну джерела фінансування 8 

3 Про переведення з іншого ВНЗ 10 

4 Про допуск до занять 12 

5 Про переведення 14 

6 Про переведення (зміна форми 11авча1шя ) 17 

7 Про переведення на курс 19 

8 Про надання академ і чної відпустки 28 

9 Про І·Іадання академічної відпустки 31 

10 Про нада11ня індивідуального навчального плану у 33 
зв ' язку з навчанням/стажуванням за кордоном 

11 Про подовження академ ічної відпустки 36 

12 Про повернення з академі•1ної відпустки 38 

13 Про надання повторного навчання 40 

14 Про допуск до повторної атестації 43 

з 

' 15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

" Про відрахуваш~ 
. 

46 

Про виключе1шя зі сш1скі в студенті в ун і верс1пеrу у 50 
зв 'язку з і смертю 

Про поновлення 52 

Про поновлення з іншого ВНЗ 54 

Про поновлення на повторний курс 11 авчання 56 

Про перенесення захисrу дипломного проекrу 59 

П ро закінчення навчання (випуск, присвоєння 60 
квал іфікації бакалавра та відрахування студе1пів 

денної/заоч ної форми навчання) 

Про закінчення навча1·1ня (випуск, присвоєння 64 
квалі ф і кації спеціаліста та відрахування студентів 

денної/заочної форми навс~ання) 

Про закінчен ня навчання (випуск, присвоєння 67 
кваліфі кації магістра та відрахування сrудентів 

ден 1ю"І!заочної форми навчання) 

Про скасува1 1ня навчання 70 

Про оголошення догани 72 

Про зняття сти пендії 74 

Про зняття стипендії 76 

Про встановлення щомісячної допомоги 78 

Про призначення стипендії 80 

Про призначення стипендії 83 

Про призначення стипендії 85 

Про подовження стипендії 87 

Про призначення стипендії 89 

4 



' " - --- ~ . -34 Про пр11зш1чсн11я додаткової со ціал ьної стнпендії 91 

35 Про зняття ст11п е1щії 93 

36 Про надання матеріальної допо~10гн та преміювання 95 

37 Про призначення іменної стипендії 98 

38 Про пр11з11а •1ення іменної стнпендії 100 

39 Про надання грошоrюї допомоги 102 

40 Про надання грошової допомопs 105 

41 Про 11 ада11ю1 грошової допомоги 107 

42 Про в11пуск 109 

43 Про внпуск 11 2 

м. Кнїв 

~ 

Додаток № 1 

до наказу № {-~:- (( /'ь)) ~~ 20 15 р . 

~ 
УКРАЇНА 

М ІІІІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНІІ 

НАЦІОНАЛЬНІІЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ nОЛ ІТЕХНІЧНИЙ ІІІСТИТУТ" 

НАКАЗ№ ---
(( )) 20 р. 

npo зміну n І Б (особ 11ст11 х Д:t ІІІІ Х студента) 

По студентському сКJІаду факультету менеджменту та маркетин гу 

дс1ша/зао•1 на форма навчання 

Відповідно до ст. 28 Цивільного кодексу України та ст. 16 Закону України 
"Про державну реєстрацію актів цивільного стану" , 

НАКАЗУЮ: 

Змі111111111 11різв11ще студен ці 6 курсу гр . УК-8 І с ОКР «Спеціаліст», 

спецімьн ість 7.03050230 І «Економ іч11а кібернетика», навчання за державним 

замовленням ( 1ншча1 111 я за контрактом за рахунок кошті в фізнчшsх (юридичних) 

осіб) з МедведеІ/ко Олена ГригорівІ/а на ПетреІ/ко ОлеІ/а Григорівна згідно із 

П ідстава: 

заява студентк11 Мсдвсденко О.Г. з резолюцією декана/директора, 

- документ,що посв ідчує особу (паспорт, свідоцтво про народження 

(копія додається), 

- документ-п ідстава зм і н , що вносяться (свідоцтво про зм іну імені , 
свідоцтво про шлюб/ч11 розірвання шлюбу, рішення суду та і н.(копія 

додається). 

Декан/д11ре1rrор -------- -------------------
(стру 1rпур1111іі 111 л1юзд111 ) (111пr111с) (і 111 ц1 а1111 тз 11 р1:нш 111с) 
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Проект 11 аказу u1ioc11п, 

Заступннк 11скшш/1111рспора - --------------------------
(cтpy h.-ryp1111ii r1 1лрозл1л) (111д1111с) (111 1 111ал11 тn 11р1 зо11щс) 

Jtaтa -----------

ПОГОДЖЕНО: 
На•1аJ1ь1111к вклс _________________ _ 
(111111щс) (н11ш31111 r.i nр1зв11щс) 

Юр11ско11сульт _________________ _ 
(п1дп11с) (1нщ1ал11 та пр1зв11щс) 

Диреюпор Цетпру між11арод11ої освіти (в разі ЗА111111 11різв11ща і11озем11ого 

студе11та) -----,--.,..----- ----------
(r1iдn11c) (шщіал11 та 11рі1в11ще) 

Г/срстрtт (,'ІІІ. тспсктир IJl(AC 
(11и)ти.:) (іищш.111 та ир11єr.ицс) 

С1111сок розс 11л к1 1 : 

Паперові та СJІСhїро1111і ~;:опії (для 11а ~;:азів щодо і11озсм1111х студентів c11 11 coi;: розсш1ю1 
ОІІЗІІЗ'І :tСТЬСЯ самостііі11 0 ЦІ\10): 

І . 11сканат факультсту/і 11спrтуту - І прнмірннк: 

2. 11і1щіп кадрі11 та архів11ої с11рав11 - ор11гі11ал та конія : 

З. 11с1шртамс11т ско11ом ік11 та фінансів -І 11р11мір1111к; 
4. дс11артамс11т 11срс11сп11вного розщrтку ( І пр11мір1111к): 

а . 11ішtіл і11форщm1зації; 

5. 11спартамс1rт 11ш1чаль110-в11хов1юї робот11 ( І пр11мір1111к) : 

а. оіііськово-мобілізацііі1шіі відділ; 

6. студмісrе•1ко - І пр11мір1111к ; 

7. бібліотека - І пр11м ір11 11к ; 

8. ві1щі11 акрсд11т;щії - І пр11мірш1к. 

(структур11111ї підрозділ) 

Вико11авець 

(11р11в11щс mll 1111ц1ti1u) 

Тел.:-------
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Додаток№ 2 

L .9-J - _// 
до 11аказу N{ _ · _ від <<_т_ '0_ '>> 679 2015 р. 

м. К11їв 

m 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НЛУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХІІІЧІІІІП УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ __ _ 

(( )) 20 

Про змі11у джерела фіна11сува1111я 

По сrудентському складу і 11же11ерно-хімічного факультету 

денна/заочна форма навчан11я 

В ідповідно до Закону Українн «Про вищу освіrу», 

НАКАЗУЮ: 

р. 

І . Перевести Золотова Миколу Васильовича, студента 2 курсу гр. ЛП-21 ОКР 

«Бакалавр» напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування», який навчається за 

контрактом за раху1юк коштів фізичних (юридичних) осіб на навчання за державним 

замовленням з (дата) у зв'язку з наявн істю бюджетного місця. 

Підстава: заява студента Золотова М1жол11 Васильовича з резолюцією 

декана/директора. 

Декан/диреh"ТОр _ ________ ------_______ _ 

(стру",-урт1П n1дроu1л) (111пп11 с) (1ніuім11 тn пр1зн11ще) 
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ГІрос.:кт 11аю1зу ІІІІОСІІТІ> 

Заст. дскш1а/1 t 1 1рсh·тора --- ----------------- ------ - ---
(стру""ї)' Рtt111~1 111 11ро зліл) (п1щ111с) (і 1 1щ1ЗJІ11 тз 11р1 зuнще) 

Дата ___ _______ _ 

ПОГОДЖЕІІО: 

l-la•i;ui1, 11111< 13КАС ______ _ ----------
(111л1111 с) {111іш~и111 та 11різн11ще) 

Юр11ско11сульт ___ ______________ _ 
(п1дпнс) (і11щіаJ111 та 11р1зu11щс) 

Голова студрад11 -,.--,------ ---------
(rнлrшс) (н11111алн тз пр1зо11ще) 

Го1юш1 nрофбюро стулс11тів -------.,.---------,---
(r1 іл1111с) (і 11111іал 11 rn прш111ще) 

Директор Центру л1іж11арод11ої освіти (в разі з.мі11 11 фі11а11сува11ия 

і11озем11ого студента) _____ ----------
(111лr111с) (111 ішм11 та 11різ 111 1щс) 

Перевірив ст. і11спек111ор ВКАС _--:- ---------- - ---
(тдиис) (тщ1а111 та 11рттщс) 

C 1111 coi.: розс11лк11: 

П :шсрові та слс"·тро1111і копії (дл я наказі ІJ щодо і1 1 озсм1111х студентів с1111 со.- rозс11л ю1 
ІJ 11з 11:1•1:н:п,ся самостійно ЦМО): 

І . деканат факультсту/і11с111туту - І r1р11мір1111к; 

2. дсnартамснт еко1ю~1ік11 та фінансів - І 11рю1ірш1к; 

З. в ідділ кадрів та архівної сnравн - орнгінал та копія ; 

4. департамент 11срспектнв11ого розв1ггку ( І пр11мір1111к): 

а. 11ідділ і11формаn1зації; 

5. дспартамс11т 11авч<шь1ю-внховної роботн (2 пр11мір1111кн) : 
а. 11ідділ стнпс1щіального забезпечення: 
Ь. віііс 1,ково-мобілізщііі1111 іі відділ; 

6. відділ акрсд1панії - І 11р11м ір11 11к 

(структурн11й підрозділ) 

Вико11авець 

(Пр1звтце та тщ;а11J) 

Тел . : --------
9 

"1"'-.9..J ~ 
до наказу № « К» 

Додаток № З 

~20 1 5 р. 

м. Київ 

m 
УКРАЇНА 

М ІІІІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ № __ _ 
(( )) 20 

Про переведення з іншого ВНЗ 

По студентському складу факультету соціології і п рава 

де1ша/заочна форма навчан 11я 

В ідповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

НАКАЗУЮ: 

р. 

Зарахуват11 Го11'Іарову /11 есу Владиславів11у студенткою 2 курсу ФСП гр. АМ-

21 з « __ » 20 __ р. ОКР «Бакалавр» напрям підготовки 6. 030 І О І 

11Соціологія 11, навчання за державн11м замовленням (навчання за контрактом за 

рахунок коштів фіз11чних (юрид11чних) осіб), яка відрахована з 2 курсу наказом № 

600-ст від 04.08.2013 р. з Черкаського 11аt1іо11ш1ь11ого у11іверс11те111у по переводу до 

НТУУ «КПІ » та допущена до занять наказом № __ від « __ » 20 __ р 

(заз11а'Іає111ься у разі 11еобхід11ості). Академ і•1ної різниці немає. 

Підстава: заява студентки Гончарової І нес ~1 Владиславі вни з візою 

декана/ди ректора, особова справа, академ ічна довідка № ....... від ...... , середній 

бал, у года. 

Проректор з науково-педаrогі •11юї роботи 

(навчально-виховний напрям) _ ____________ _ 

(11ід1111с) (і 1 1 111ім 11 т:t 11різш1щс) 
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Проект наказу 11нос11ть 

Дска11/д11рс"·тор, _ _________________ ________ _ 
(стру ... ·тур1111ї1 н і11рощін) ( 11і111111с) (і11ініалн та nріз11нщс) 

)(ата ------------

ПОГОДЖЕНО: 

І І а• 1 а.111, 1111к ВКАС - ------
(r1i;m11c) (111нш1n 11 тu r1 р11011 шс) 

ІОрнсконсульт (
11

,;,11011" тз 11р"в11щс) 
(п1дп 11с) 

Гонова 11рофкому студенті о_--------
(r1 iдr111c) (111щ1аt1 11 та nрізв11шс) 

Директор Це11111ру між11арод11ої освіти (для іиозели11Lт студе11111ів} 

(111д 1111 с) (111iuir11ш та 11різь11щс) 

Перевірив с111. і11спек111ор IJKAC ________ _ _____ _ 
(111д1тс) (i11щitt'lt1 та 11рі1втце) 

С1111 сок розс11лк11: 

П :ш сроuі T:t слс 1.-тро111 1 і кон ії (llJІ SI 11аказ і u ЩОДО ЇІІОЗСМІІ ІtХ сту11с11ті11 С І ІІІ СОК (10ЗСІІЛ КІt 
u 1 1з11а• 1 асп,сs1 самостііі110 Ці\10): 

І . деканат факультету/інстнтуту - І 11рнмір1111к; 
2. uі11діл кадріu та архіu1юї c11pau11 - орнгінал та копія ; 

З. дсна1m1мс1п нсрс11с1-.-т~шного розв1пку І 11р11мірн11к: 
а. відділ інформаn~зації; 

4. Дсnартамс1гг наuчаль110-в1 1хов1юї робот11 - 2 nр11мір1111ка; 

а. відділ сn111с1111іаль11оrо забсзnс•1с111 1я ; 

Ь. uіііськооо-мобілізаціііtшіі відді11 : 

5. студмістс•1ко; - І 11р11мір1ш к ; 
6. бібліотека - І пр11мір1111к ; 

7. uіддіп акрсд11тації - І пр11мір1111к; 

8. ДІZФ. 

(струк111ур1111й підрозділ) 

/J11ко11авець 

(Пр11вrтtе nro 1тц1а111) 

Тел. : --------
11 
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~~-до 11аказу № _ _ від« -r-'6» 
Додаток№4 

~2015р. 

m 
УКРАЇНА 

МІН ІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ІІАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХІІІЧІІІІ Й УНШЕРСІПЕТ УКРАЇНИ 

"К ІІЇВСЬКІІЙ ПОЛ ІТЕХІІІЧ ІІИ Й ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ ---
м. Київ (( )) 

Про допуск до з:ншть 

По студе11тському складу факул~,тсту соціоло1·ії і права 

денна/заоч ~1 а форма 11авчання 

Відповідно до Закону Україн11 «Про вищу освіту», 

НАКАЗУЮ: 

20 р. 

Гои'Іаро(/у Іиесу Влад11сла(fіl111у, студентку 2 курсу Черкаського 

національного уні верситету, яка рекомендована до зарахування по переводу до 

НТУУ «КПІ», допустити до занять на 2 курс ФСП гр. АМ-2 ІОКР «Бакалавр» напрям 

підготовки 6.030101 11СоціологіяJ1 ~•авчання за державним замовленням (навчан11я за 

контрактом за рахунок коштів фізичних (юрид11чних) осіб) з 2014р . 

до 11адходження особової справи . Академічної різниці немає. 

Підстава: заява студентк 11 Го11чарової Інеси Владиславівн11 з візою 

декана/директора, паспорт (коп ія додається), коп ія академ і чної довідки (завірений 

печаткою документ про успішн ість студе11та). 

Проре~-.'ТОр з науково-педагогічної роботи 

(нав•1ально-в11ховний напрям) _____ ---------

(111nr111c) (111ща:u111rn11р11tщще) 

12 



Просh'Т 11аказу ш1ос1rть 

Дска11/111 1рСh'ТОр _ _ -,-----.,.---,------.,----- ---------
(струJ.їур 1111іі 11іщюз.zш1) (111дп11с) ( 1111111ал11 та 11р1зfщщс) 

Дата------------

ІІОГОДЖЕІІО: 

І Іачал 1, 1111к ІЗКАС --------~ ----------
( 11in1111c) ( 111i 1tian 11 Т3 Щ>ІЗОІІЩС) 

ІОр•1ско11сул1,т . {1tt i itiaл 11 r,, r1р1зв 11111с) 
{п1лn11 с) 

)111ре1>111ор Це11111ру між11арод11ої осві11111 (для і11озем111LУ с111уде11111ів) 

(пн11111с) (i11iuiaл1t та 11різо1tще) 

Переqірив ст. і11спек111ор 8/(JІС ____ -::- ,--------,-----
(11ідт1с) (111іц1а111 иІl1 пр11вище) 

С1111сок розс 1шк11 : 

П а нерові та cлci,.-rpo1111i ко11ії (дJІІІ наказі в ЩОДО ін оЗСМІІІІХ СТ)'ДСІІТіn спнсок р03СІІЛІ.7Н 
nющ1•1асп,ся самостіііно ЦМО): 

І. деканат факул~.тсту/і11спnу1у - І нр11м ір1111к: 

2. niLЩiJІ кмрі в та архівної справн - ор111·і11ал та копія ; 
З. департамент псрспект1ш11оrо розвнтку І пр11мір11нк : 

а. віLЩіJІ і11формат11зації; 

4. департамент 1швчш1ь1ю-11 11хошюї роботн - 2 11р11мір11нк11 ; 

а. nі1щіл СТІІІ1СІІДіШІЬІІОІ'О забсзпечсш1я : 

Ь. військоnо-мобілізацііі1111 і1 nідділ ; 

5. студм істечко: - І 11р11мір1111к ; 

6. бібліотека - І пр11мір1111к; 

7. ві;щіл акрсднтації - І пр11м ір1111к. 

(с111рук111ур1111й підрозділ) 
Вико11авець 

(Прцвище та іиіци~т) 

Тел.:--------
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до 1~аказу № f-3..;;:;« /ь» Додаток № 5 
м 20 15 р. 

m 
УКРАЇНА 

М ІІІІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХЮЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇН И 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСПІТУТ" 

НАКАЗ№ ---
м. Київ (( )) 

Про псрсвсдсшш 

По студентс1,ко~1 у складу теплоенергетичного факультету 

денна/зао•~на форма навчання 

Відповід1ю до Закону України «Про вищу осв і·rу », 

1-1 А К А З У ІО: 

20 р. 

І . Кучеренко Ал іну Олександрівну, студентку 2 курсу гр . ТС-2 1 ОКР 

«Бакалавр», напрям п ідготовк11 6.050603 «Атомна енер1·етика», навчання за 

державним замовлен ням (нав1 1аю-1я за ко нтрактом за рахунок коштів фізичних 

{юридичних) осіб), перевести на 2 курс гр. ОТ-2 І ОКР «Бакалавр»,напрям 

підготовки 6.05060 І "Теплоенергетика», навчання за державним замовленням 

(навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб), з 

_____ (дата). Академічної р ізниці немає. 

Підстава: заява студентки Ку•1еренко А.О. з візами зав ідувачів кафедр та 

резолюцією декана/директора. 

2. Кучеренко Аліну Олександрівну, студентку 2 курсу гр. ТС-21 і нституту 

енергозбережен ня та енергоменеджменту ОКР «Бакалавр», напрям підготовки 

6.050601 «Теплоенергетика», навчання за державним замовленням (навчання за 

контрактом за рахунок коштів фізи•ших (юридичних) ос іб), перевести на 2 курс гр. 
ОТ-21 теплоенергети 11 ного факультету ОКР «Бакалавр», напрям пілrотовки 

6.05060 І «Теплоенергетика», навчання за державним замовленням (навчання за 

14 
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контрактом за рахунок коштів фізичних (юридиt1них) осіб), з _. ___ _ (дата). 

Академічної різниці немає. 

Підстава: заява студентки Кучеренко А. О. з резолюцією декана приймаючого 

факультету та візою директора випускаючого інституту. 

3. Куt1еренко Аліну Олександрівну, студентку 2 курсу гр. ТС-21 ОКР 

«Бакалавр», напрям підготовки 6.050603 «Атомна енергетика», навчання за 

державним замовленням (навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб), перевести на 2 курс в гр. ТС-22 ОКР «Бакалавр», напрям 

підготовки 6.050603 «Атомна енергетика», навчання за державним замовленням 

(навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб) з 

_____ (дата). Академічної різниці немає. 

Підстава: заява студентки Кучеренко А. О. з візою завідувача кафедри 

резолюцією декана/директора. 

Декан/директор ____________________ _ 

(CЧJyinypн11ii пщрозд1л) (ПІдПІІС) (ініuіал11 та пр1зв11ще) 

15 

Проект наказу вносить 

Заст.декана/директора __________ ~------~---,----------
(струrсrурнніі підро111іл) (niдn11c) (ініціали та nр1звище) 

Дата _________ _ 

ПОГОДЖЕІІО: 

Начальник ВКАС ______ ---------
(п1дп11с) (1ніuіал11 та nрізв11ще) 

Юрисконсульт------------------
(підп11с) (і111uіал11 та пр1зв111це) 

Голова профбюро студентів _____ ---------
(підn11с) (1ніu1ал11 та прізвище) 

Директор Центру .міжнародної освіти (в разі переведе1111я іноземиого 

студента) _______ ---------
(підп11с) (і11іuіал11 та nрізв11ще) 

Перевірив ст. іиспектор ВКАС _____ ----------
(тдпис) (і111ціа111 пш прІЗвище) 

С11исок розс11лк11: 

Паперові та елсктршші конії (для 11аюпів щодо і1101е1ш111х студентів сн11сок розс11лю1 

вю11ачасться самостійно ЦМО): 

І. деканат факультету/інсnпуrу) - І примірник; 

2. департамент економіки та фінансів - І примірник; 

3. відділ кадрів та архівної справи - оригінал та копія; 
4. департамент перспективного розвитку (1 примірник): 

а. відділ інформап1зації; 

5. департамент навчально-виховної poбont (2 примірники): 
а. відділ стипендіального забезпечення; 

Ь. військово-мобілізацій1111й відділ; 

6. студмістечко - І примірник; 

7. бібліотека - l примірник; 
8. відділ акредитації - l примірник. 

(структурний підрозділ) 

Виконавець 

(Прізвище пш і11іціа1U) 

Тел.: _______ _ 
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до наказу № 1-;fJ~< /ь)) Додаток № 6 

0-f" 20 15 р. 

~ 
УКІ)АЇІІЛ 

!\І ІН І СТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНІ! 

НАЦІОІІАЛЬНІІЙ ТЕХІІІЧІІІІЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇІІ ІІ 
"ІШЇВСЬІШІ-;І ПОЛІТЕХІІІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ ---

м. Київ (( )) 20 

n ро переведення 
(зміна форм11 н:ш•rання) 

По студентському складу і нст111уту е11ергозбереження та енергоме11еджменту 

де11на/заочна форма навчання 

В ідпов ідно до Закону Украї1111 «Про в11щу освіту», 

ІІАКАЗУЮ: 

р. 

Ен гела Андрія СергіІ1оrн1 1 1 а, с1уде11та 2 курсу гр. 0 1-1-2 1 ОКР «Бакалавр», 
денної форм и навчання напрям підготовки 6.05070 І «Електротех 1іі ка та 

електротехнології», навчання за держав ним замовленням (навчання за контрактом 

за рахунок коштів фізич1н1х (юрид11ч1111 х) осіб), перевести на 2 курс гр. ОН-з2 І ОКР 

«Бакалавр», заочної форм11 навчання напрям підготовки 6.05070 І «Електротехні ка 

та елеh-тротехнології» нав•1а~1ня за державним замовленням 

контрактом за рахунок коштів фізи11~1нх (юр1щ11 чн11х) осіб), з 

Академічної різниці немає. 

(навчання за 

(дата). 

Підстава: заява студента Енгела А.С. з резолюцією декана/директора. 

Декан/дирекгор _ ________ ------------~ 

(структур1111іі 111.:Xpo1.'1U1) (111д1111с) (1нщ1м1t та 11різn11щс) 
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• 

Просп наказу 1J 1юс11ть 

Заст. дскана/лнрс~..-тора. ___________ --------- -----------
(С1руктур1111fі 111 .11ро:ш1n) (r1 іл1111с) (і11111іал11 та 11р1зв11шс) 

Дата _________ _ 

І ІОГОЮКІШО: 

І І а•1.u11.111 1 к 13КЛС ---------,-------
(111л1111с) (1 111ша.п1 1 r.t 11різuщцс) 

ІОрнсконсуm,т _______ --..,----------
(111л1111с) (і 111шм11 та 11р1з1щщс) 

Гонопа профбюро стулснтіu ____ _ ----------
(111д 1111с) (1111111а.1111та 11р1 зш111tс) 

Директор Це11тру мі.ж11арод11ої освіти (в разі 11ереведе1111я і11озе,111юго 

с111уде11111а) -------------------
(r11111111c) (11 1 111ш111 1 тз nр1зв11щс) 

Перевірив ст. і11с11ек111ор ВІ<АС 
(то1111с) (ІІІЩІа1ІІІІkІІІf111fіlІЩС) 

Снн со~;: розснл ю1 : 

І І а нерові та сдс~,,,· 1101111і ~;:о11ії (лт1 11а~;::вів щодо і11озсм1111х студентів c1111coi;: 11озс11лк~1 

ІJІІЗ Н:І'J:ІСТJ,СІІ самостіііно Jti\10): 

І. деканат факул1.тсту/інС"П1туту - І 11рш1ірннк; 

2. департамент економі кн Т-J фінансів - І нрнмір1111к: 

3. відділ кадрі 11 та архівної справ11 - орнгішш та копія; 

4. департамент псрс11с1mІПІІО І'О розвнтку ( І 11рнмір1111к) : 
а. вilUliJІ інформаn1зщії; 

5. департамент ІШІJ'ІМЬІ ІО-ПІІХООІІОЇ робо111 (2 11рнмір1 1нкн): 
а. віщ1 ін ст1111с1щіаньноr·о забсзпс•1е 1111я: 

Ь . пі і'~ськопо-мобінізанііін11іі в іщ1іл: 
6. студмістечко - І 11р11мі111111к ; 

7. бібл іотека - І 11р11м ір11нк ; 

8. відділ акреднта11ії - І пр11м ір111 1 к. 

(структуриий підрозділ) 

Викоиавець 

(Прізвище та тіІ(ій.1U) 

Тел.: -------

~ 

18 



до наказу № .f-9~;«/f »• 

m 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

До.nаток No 7 
~2015р. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ ---
м. Київ « )) 20 р. 

П ро переведення на курс 

По сrудентському складу факультеrу біотехнології і біотехніки 

денна/заочна форма навчання 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіrу», 

НАК АЗУ ІО: 
r. 

l. За результtfами літньої екзаменаційної сесії 2013/2014 навчального року 
названих нижче сrудентів перевести на насrупні курси як таких, що пройшли 

реєстрацію згідно розпорядження № 10 від 05.07.2014 року по факультеrу: 

ОКР «Бакалавр» напрям підготовки 6.051401 «Біотехнологія» 

з 1-го на 2-й курс 

група БТ-31 

1. Алексеєва Марта Петрівна (11ав11а11ня за контрактом за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб) 

2. Карпенко Микола Іванович (навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб) 

група БТ-32 

З. Алексеєва Марта Петрівна (навчання за контракrом за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб) 

4. Карпенко Микола Іванович (навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 
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(юридичних) осі~) 
у " 

з 2-го на 3-й курс 

група БТ-21 

5. Іванов Іван Іванович 

група БТ-22 

б.Іванов Іван Іванович 

з 3-го на 4-й курс 

група БТ-11 

7.ІвановІванІванович 

група БТ-12 

8. Іванов Іван Іванович 

2. Названих нижче сrудентів, які перебувають в академічній відпустці, 

вважати сrудентами: 

ОКР «Бакалавр» напрям підготовки 6.051401 «Біотехнологія» 

l курс 

група БТ-31 

9. Алексеєва Марта Петрівна (навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб) 

10. Карпенко Микола Іванович (навчання за контрактом за рахунок коппів фізичних 
(юридичних) осіб) 

група БТ-32 

11. Алексеєва Марта Петрівна (нав11а11ня за контрактом за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб) 

12. Карпенко Микола Іванович (навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб) 

ІЗ.Іванов Іван Іванович 

2 курс 

група БТ-21 

група БТ-22 
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14.Іванов Іван Іванович 

15.Іванов Іван Іванович 

16. І ван о в І ван Іванович 

З курс 

група БТ-11 

група БТ-12 

З. Названих нижче студентів, які перебувають в академічній відпустці у 

зв'язку з навчанням закордоном, вважати студентами: 

ОКР «Бакалавр» 11апрям підготовк11 6.051401 «Біотехнологія» 

І курс 

група БТ-31 

17. Алексеєва Марта Петрівна (11ав•1а11ня за контрактом за рах)1юк коштів фізичних 
(юр11дич1шх) осіб) 

18. Карпенко Микола Іванович (навчання за контрапом за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб) 

група БТ-32 

19. Алексеєва Марта Петрівна (навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 
(юрид11чних) осіб) 

20. Карпенко Микола Іванович (навчання за контрапом за рахунок коштів фізичних 
(юрид11чних) осіб) 

2 І .Іванов Іван Іванович 

22.Іванов Іван Іванович 

23.Іванов Іван Іванович 

2 курс 

група БТ-21 

група БТ-22 

З курс 

група БТ-1 І 

група БТ-12 
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24
1

.Іванов Іван Іванович 
4. Названих нижче студентів, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, 
вважати студентами: 

ОКР «Бакалавр» напрям 11ідготовю1 6.051401 «Біотехнологія» 

І курс 

група БТ-31 

25. Алексеєва Марта Петрівна (навчання за контра~..їОм за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб) 

26. Карпенко Микола Іванович (навчання за контрактом за рахунок кourriв фізи•ших 
(юридІІЧІШХ) осіб) 

група БТ-32 

27. Алексеєва Марта Петрівна (навчання за контракто~1 за рахунок коштів фізичних 
(юрІІДИЧНІІХ) осіб) 

28. Карпенко Микола Іванович (навчання за ко1rrра"їо~1 за рахунок кourriв фізичних 
(юрид11ч1111х) осіб) 

29.Іванов Іван Іванович 

ЗО.Іванов Іван Іванович 

З І .Іванов Іван Іванович 

32.Іванов Іван Іванович 

2 курс 

група БТ-21 

група БТ-22 

З курс 

група БТ-11 

група БТ-12 

5. Названих нижче студентів, які перебувають на повторному курсі навчання, 

вважати студентами: 

ОКР «Бакалавр» 11апря~1 підготовк11 6.051401 «Біотехнологія» 

І курс 
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група БТ-31 

33. Алексеєва Марта Петрівна (навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб) 

34. Карпенко Микола Іванович (навчання за контрактом за рахунок конпів фізичних 
(юридичних) осіб) 

група БТ-32 

35. Алексеєва Марта Петрівна (навчання за контрактом за рахунок коштів фізІІ'ІНИХ 
(юридичш1х) осіб) 

36. Карпенко Микола Іванович (навчання за контрактом за рахунок кourriв фізичних 
(ЮрИДІІЧШІХ) осіб) 

37.Іванов Іван Іванович 

38.Іванов Іван Іванович 

39.Іванов Іван Іванович 

40.Іванов Іван Іванович 

2 курс 

група БТ-21 

група БТ-22 

3 курс 

група БТ-11 

група БТ-12 

6. Названих нижче студентів, які перебувають в академічній відпустці у 

зв'язку з призовом на строкову військову службу, вважати студентами: 

ОКР «Бакалавр» напрям підготовки 6.051401 «Біотехнологія» 

І курс 

група БТ-31 

41. Алексеєва Марта Петрівна(навчання за контрактом за рахунок коuпів фізичних 
(юридичних) осіб) 

42. Карпенко Микола Іванович (навчання за контрактом за рахунок коштів фізичюtх 
(юридичних) осіб) 

група БТ-32 
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. 
t ' 43. Алексеєва Марта Петрівшl (навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб) 

44. Карпенко Микола Іванович(навчання за контрактом за рахунок коuпів фізичних 
(юридичних) осіб) 

45.Іванов Іван Іванович 

46.Іванов Іван Іванович 

47.Іванов Іван Івановиt1 

48.Іванов Іван Іванович 

2 курс 

група БТ-21 

група БТ-22 

3 курс 

група БТ-11 

група БТ-12 

7. Названим нижче студентам надати індивідуальний графік складання сесії. 

ОКР «Бакалавр» напрям підготовки 6.051401 «Біотехнологія» 

І курс 

група БТ-31 

49. Алексеєва Марта Петрівна (навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб) 

50. Карпенко Микола Іванович (навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб) 

група БТ-32 

51. Алексеєва Марта Петрівна (навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 
(юр11д11чних) осіб) 

52. Карпенко Микола Іванович (навчання за ко1rrрактом за рахунок кourriв фізичних 
(юридичних) осіб) 

53.Іванов Іван Іванович 

2 курс 

група БТ-21 

група БТ-22 
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54.Іванов Іван Іванович 

55.Іванов Іван Іванович 

56.Іванов Іван Іванович 

З курс 

група БТ-11 

група БТ-12 

8. Названим нижче студентам надати індивідуальний навчальний план у 

зв'язку з навчанням за кордоном. 

ОКР «Бакалавр» 11апрям підготовк11 6.051401 «Біотехнологія» 

1 курс 

група БТ-31 

57. Алексеєва Марта Петрівна (навчання за ко1пракrом за рахунок коштів фіз11чних 
(юридичних) осіб) 

58. Карпенко Микола Іванович (навчання за контрактом за рахунок коuпів фіз11чн11х 
(юр11д11чних) осіб) 

група БТ-32 

59. Алексеєва Марта Петрівна (1швчаш~я за контрактом за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб) 

60. Карпенко Микола Іванович (навчання за контрактом за рахунок коuпів фізичних 
(юридичних) осіб) 

61.Іванов Іван Іванович 

62.Іванов Іван Іванович 

63.Іванов Іван Іванович 

2 курс 

група БТ-21 

група БТ-22 

З курс 

група БТ-11 

25 

група БТ-12 

64.Іванов Іван Іванович 

9. Назваю1х нижче студентів, які проходять влітку __ року 11рактику, 

вважати студентами 

ОКР «Бакалавр» напрям підготовки 6.051401 «Біотехнологія» 

65.Іванов Іван Іванович 

66.Іванов Іван Іванович 

З ~-уре 

група БТ-11 

група БТ-12 

Декан/директор ____________________ _ 

(струкrур1111іі шлрозділ) (пілш1с) (111щішш та прізв11щс:) 
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Проект наказу вносить 

Заст. декана/директора __________________________ _ 
(структур1111іі підрозд1л) (шдшtс) (ініціал11та11різв11ще) 

Дата _________ _ 

ПОГОДЖЕНО: 
Начальник ВКАС ______________ _ 

(підпис) (і11іціал11 та прізв11ще) 

ІОрисконсульт _______ ----------
(шдш1с) (і111ціа1111 та пр1зв11ще) 

Директор Uеитру .міжнародної освіти (в разі переведе11ня інозе.лто<~о 

студента) _______ ---------
(niдn11c) (і11іціаs111 та прізв11ще) 

Голова профбюро студентів _____ ---------
(підпис) (і11щіал11 та прізв11ще) 

Перевірив ст. іиспектор ВКАС _____ _ ____ _ 
(11ідt111(') (11111/ІСLШ та ІІf1ІЗ6UЩt:} 

Список розсилки: 

Паперові та еле1про11ні копії (для наказів щодо іноземних студентів с11исок розс1шки 

011зна•1ається самостійно ЦМО): 

І. деканат факультету/і11ст1rrуrу - І 11р11мірник; 

2. департамент економіки та фінансів - І примірник; 

3. відділ кадрів та архівної справ11 - оригінал та копія; 
4. департамент перспективного розвитку (І примірник): 

а. відділ інформатизації; 
6. департамент навчально-виховної робоm ( 1 примірник): 

Ь. військово-мобілізаційний відділ: 

7. студмістечко - 1 примірник; 
8. бібліотека - 1 примірник; 
9. відділ акредитації - 1 примірник. 

(структурний підрозділ) 

Виконавець 

(Прізвище та ініціа1и) 

Тел.: __ ~-----
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ДО наказу № -7-.f1 ..r- r/{'" Додаток№ 8 
- -- ВІД «_f::?_» &:/~ 2015 р. 

m 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ __ _ 
м. Київ « )) 20 

Про надання академічної відпустки 

По сrудентському складу факультету біомедичної інженерії 

денна/заочна форма навчання 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіrу», 

НАКАЗУЮ: 

р. 

І. Тимку Олексію Петровичу, студенrу 2 курсу гр. ВЛ-21 ОКР «Бакалавр», 
напрям підготовки 6.051103 «Авіоніка», навчання за державним замовленням 

(навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб), надати 

академічну відпустку за станом здоров'я з (дата) по __ (дата)та 
виселити з гуртожитку у двотижневий термін (у разі проживання в гуртожитку 

сrудмістечка НТУУ «КПІ»). 

Підстава: заява студента Тимка О. П. з резолюцією декана/директора, 

висновок лкк. 

2. Тимку Олексію Петровичу, студенту 2 курсу гр. ВЛ-21 ОКР «Бакалавр», 
напрям підготовки 6.051103 «Авіоніка», навчання за державним замовленням 

(навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб), надати 

академічну відпустку у зв'язку з призовом на строкову військову службу з 

20.05.2014 року (вказується дата, яка зазначена в повістці) та виселити з 
гуртожитку у двотижневий термін (у разі проживання в гуртожитку сrудмістечка 
НТУУ «КПІ»). 
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Підстава: заява Сl)'дента Тимка О. П. з резолюцією декана/директора, повістка з 

військкомаl)'. 

З.Петровій Ользі Іванівні, Сl)'дентці 4 курсу гр. БМ-01 ОКР «Бакалавр», 

напрям підготовки 6.051003 «Пр1шадобудування», навчання за державним 
замовленням (навtшння за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб), надати академічну відпустку у зв'язку з вагітністю і пологами з ____ _ 
(дата) до 15.07.2014 р. та виселити з гуртожитку у двотижневий термін (у разі 
проживання в гуртожитку сrудмістечка НТУУ «КПІ»). 

Підстава: заява сrудентки Петрової О. І. з резолюцією декана/директора, 

довідка з поліклініки. 

4. Петровій Ользі Іванівні, студе•щі 4 курсу гр. БМ-01 ОКР «Бакалавр», 

напрям підготовки 6.051003 «Приладобудування», навчання за державним 

замовленням (навt1ання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб), надати відпустку для догляду за дитиною з (дата) до 15.07.2017 р. 
(до досягнення дитиною трьох років) та виселити з гуртожитку у двотижневий 

термін (у разі проживання в гуртожитку студмістечка НТУУ «КПІ»). 

Підстава: заява сrудентки Петрової О.І.з резолюцією декана/директора, 

свідоцтво про народження. 

5. Бородань Ірині Анатоліївні, студентці 5 курсу гр. IM-3 lc ОКР «Спеціаліст», 
спеціальність 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології», 

навчання за державним замовленням (навчання за контрактом за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб), надати відпустку для догляду за дитиною з ____ _ 
(дата) до (дата, зазначена у довідці) (але не більше як до досягнення 

дитиною шести років) та виселити з гуртожитку у двотижневий термін (у разі 

проживання в гуртожитку студмістечка НТУУ «КПІ»). 

Підстава: заява сrудентки Бородань І. А. з резолюцією декана/директора, 

свідоцтво про народження дитини, довідка медичного закладу. 

б.Бородань Ірині Анатоліївні, сrудентці 5 курсу гр. ІМ-3 Іс ОКР «Спеціаліст», 
спеціальність 7.0501О1 О І «Інформаційні управляючі системи та технології», 

навчання за державним замовленням (навчання за контрактом за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб), надати академічну відпустку у зв 'язку з сімейними 

обставинами з (дата) до (дата) та виселити з гуртожитку у 

двотижневий термін (у разі проживання в гуртожитку сrудмістечка НТУУ «КПІ»). 

Підстава: заява студентки Бородань І. А. з резолюцією декана/директора, 

підтверджуючі документи. 
Декан/директор _______________________ _ 

(струК'І)'рнttіі шдрозд111) (tІІДІІІІС) (і11111іат1r.i11різв11ще) 
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І Ірое~~г накюу и;юсип. 
Заст. дска11а/щ1рсктора -------=---=-~::-::;-- (п~дпис) (шщ1шш та прізв11ще) 

(стру1о.-тур1111й 111дрозд1л) 

Дата __________ _ 

ПОГОДЖЕНО: 

Началь1111к ВКЛС ----------------
(11ід1111с) (ініц1а.111та11різв111111:) 

Юр11ско11сульт (11ідш1с) (1н111іа1111 та прізв11wе) 
Голова профбюро студентів ---(-ін-:-щ-:--іал_І_І т-а -=пр=і1=в11ще) 

(ПІдПІІС) 

Перевірив ст. інспектор ВКАС 
(11ідп11с) (шщішш та пр1зв11ще) 

С1111сок розс11;1ю1: 

ІІа11ерові та СЛСh.їрОІІІІі копії (JtJJЯ 11аказів щодо ЇІІОЗСМІІІІХ студе11тів СІІІІСОК роЗСІІJІКІІ 

1шз11ачаст1.ся самостійно ЦМО): 

І. деканат факультt.-ту/інстнтуту - І примірник; 
2. департамент економіки та фінансів - І примірник; 
3. відділ кадрів та архівної справи - оригінал та копія; 
4. департамент nерспект11вноrо розвитку (І примір11ик): 

а. відділ інформаn1зації; 
5. департамент 11авчально-в11ховної роботи (2 nримірннки): 

а. відділ стипендіального забез11ечен11я; 

Ь. військово-мобілізаційш1й oiJUiiл; 
6. стулмісте11ко - І примірник; 

7. бібліотека - І примірник; 

8. відділ акрсд~пації - І примірник. 

(структуриий підрозділ) 

Викоиавець 

(Прізвище та і11іціа1U) 

Тел.: ___ ~----
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до наказу №(-!/S. /. доttаток № 9 

- - -- ВІД « l Ь /""V, _ _ )) t;/'7 20 15 р. 

m 
УКРАЇНА 

МІ НІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОІІАЛЬН ИЙ ТЕХІІІЧШІЙ УІІІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХИІЧІІИЙ ІНСТИТУТ'' 

НАКАЗ№ _ _ _ 
м. Київ (( )) 20 

Про 11ад:ш11я академічної uідпустю1 

По студе11тс1,кому складу факультету біомед11чної і11женерії 

денна форма навчання 

Відповідно до Закону України «Про внщу освіту», 

НАКАЗУЮ: 

р . 

І . Лагуті11у Олекса11дру Васильовичу, студенту 5 курсу гр. !ЛІ-З Ім ОКР 

«Магістр» спеuі аль11 і сть 8. 050 І О І О І « /11формш1ііі11і упрааляючі системи та 

тех1101югії», навчання за державним замовле1-1ням ( нав•1 ан н я за ко~1трактом за 

рахунок коштів ф ізи•1ш1х (юридичних) ос іб), надати академ іч ну відпустку у зв 'язку 

з навчанням в Університетському коледжі Йов іка, Норвегі я (Gjovik Universite 

College) з 02 .09.20 14 р. по 3 1.08.20 15 р. та виселити з гуртожитку у двотиж11евий 

термі11 (у разі 11роJІСива111m в гурто:житку студмістечка НТУУ «КПІJ>). 

Підстава: заява студента Лаrуті на О. В. із в ізою декана/директора, завідувача 

кафедри та резолюцією проректора з науково-педагогічної роботи (навчально

в1·1ховний напрям), в1пяг з протоколу засідання кафедри, запрошення приймаючої 
сторони із перекладом українською мовою, навчальна картка, Меморандум м іж 

НТУУ «КПІ » та Університетським коледжем Йовіка. 

Проре~-'ТОр з науково-педагогічної робот11 

(навчаль 1ю-вихов1-1и й напрям) --------------

(111 nn11c) (111щ1ал 11 тз пр1зв11ще) 
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Проект наказу 11нос11ть 

Дска11/д11рСІ\ГОр (n іJншс) (11нша1ш та 11рштщс:) 
(струnур11 11іі 111лpoutn) 

Дата _______ _ 

ПОГОДЖЕІІО: 

І-Іачальн11к ВКЛС (і11 і 11і :~л 11 то 11рІ31111111с) 
(11і111111с) 

І-Іачальннк відділу академічної мобіm,ності студентів 

(111.п1111с) (111щ1м11 тз 11різшшtс) 

Юр11сконсульт _______ __ ---------
(111.дп11с) (i 111нjan 11 rn r1рі] о11шс) 

Перевір11а с111. іис11ек111Qр Вf(ЛС 
(тr)т1с) (tищт.111та11р1звище) 

C 1111 coi.; розсш1ю1: 

П:шерооі та еле...-гро1111і ~.;о пії: 

І . деканат факул~;rсту/інС1111угу - І нр11м ір1111к: 

2. дс1 1артамснт еко11омі к 11 та фінансі11 - І 11р11мір1111к ; 
3. ui1utiJ1 кадрів та арх івної cr1pa1111 - орнгі 1 1 ал та копія ; 
4 . д.:т1ртамснт 1 1срснсІ-.'ТНІ1І ІОГО розшrгку ( І 11р11м ір111 1к) : 

а. віщ1і11 інформашзації; 

5. дспартамс1rr ІІЗВ'ІЗJІЬІІО-ВІІХОВНОЇ робот11 (2 11р11мір1111 к11): 

а. віііс1,ково-мобі11ізаці іІн11і1 11ідділ; 

Ь. відділ акаде~1і•11юї мобіньності ; 
6. студмісте•1ко - І пр11мірн11к ; 

7. 11 ідділ акреднтації - І 11р11мірн11к. 

(структуриші підроздіq) 

811коиавець 

(ГІр1звш1,с та тщ1аш) 

Тел.: --------
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f-5'K / Додаток № І О 
до наказу № _ _ від «_і{__» t/,:Y 2015 р. 

m 
УКРАЇНА 

МІІІІСТЕРСТВО ОСВПІІ І НЛУКИ УКРАЇІІІІ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХІІІЧНИП УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНІІ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛПЕХНІЧНИІ-;І ІІІ СТИТУТ" 

1-\АКАЗ№ - --
м. К11їв (( )) 

Про 11 ада1111я і нд11 в ідуал ьного навчального плану у зв'язку з 

навча1 111ям/стажува11ням за кордоном 

І Іо сту;1с 11тс1,кому склалу факул1;rету біо~1сд11ч1 юї і11жс11срії 

лс 1111а форма І ІШJ'ІШІІІЯ 

Відповішю до Закону Украї1111 «Про в11щу освіrу», 

НАКАЗУЮ : 

20 р. 

І . Сергіс11ку Олександру Сергі1їов11чу, с1уденrу 5 курсу гр. ІМ-31 ОКР 

«Спеціаліст», спеціальність7. 050 І О І О І « !11фор.11а11ій11і управляючі с11с111ем11 1110 
111ех11ології». навчання за державш1м замовле11ням (навча11 ня за контрактом за 

рахунок коштів фіз11ч н11х (юрид1Р11111х) ос іб), 11 адати інд11відуальннй навчаль1шй 

план у зв'язку з навчанням у ЕМПА (ЕМРА), Дюбендорф і (Швейцарія) з 10.02.20 14 
р. по 30 .06.20 14 р. 

Підстава: заява сrудента Сергієнка О. С. із в ізою дека11а/директора та з 

резолюцією прореt---тора з науково-педагогі чної роботи (навчально-виховний 

напрям), витяг з протоколу засідання кафедр11 , запрошення приймаючої сторо1ш із 
перекладом украї1 1ською мовою, 11ав•1альна картка, затверджений 

деканом/директором і11дивідуш1ьниі1 1·1 авчаль 1111і1 план ; Угода про спільну науково

педагогічну діяльність м іж НТУУ «КПІ» та Національним ком ітетом Україн11 по 

орган ізації обм і ну с1удентами (IAESTE Ukraiпe), в рамках якої відбувається 

навча~н1я. 

2. Призначити доцента Петрову Наталію Олександрі вну куратором з 

академічної мобільності для студента Сергієнка Олександра Сергійови•1а, якому 

надасться інднвідуаль111 1 і1 навчальн11й план у зв' я зку з навчаш1ям ЕМПА (ЕМРА) 

Дюбе 1щорфі (Швейцарі я) з І 0.02.20 14 р. no 30.06.20 14 р . 

33 

. . 
П ідстава: пода1 111 я декана/д11рсктора з рсзонюцією проректора з науково-

педагогі •н юї роботи ( навчально-виховннй напрям ) та витяг з протоколу засідання 
кафедри. 

Прорс1пор з науково-педагогічної робоп1 

(навчально-в1 1ховн11іі напрям) _____ ---------

(111д 1111с) ( 111 11щ1111 1 тз 11різ111ш1с) 
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' /t 
Проект наказу вносить 

Декан/директор __________ -----------------
(сrруктур1111іі шдрозділ) (nідПІІС) (шіц1а1111 та пріз1щще) 

Дата __________ _ 

ПОГОДЖЕНО: 
Начальник ВКАС _____________ _ 

(підп11с) (і11іц1али та пр1зв11ще) 

Начальник відділу академічної мобільності студентів 

(11ідп11с) (ініціали та 11різв11ще) 

Юрисконсульт . (~ніttіали та прізвище) 
(111дп11с) 

Перевірив ст. i11cne1<mop ВКАС ___ -~-· _____ _ 
(підпис) (і111ціа1и та прі1вище) 

С1111сок розсилки: 

ІІа11ерові та електро1111і копії: 

1. деканат факультету/інституту - 1 11римірн11к; 
2. відділ кадрів та архівної справи - оригінал та копія; 

3. департамент перспективного розв1пку (І примірник): 

а. відділ інформаrnзації; 

4. департамент навчально-вихов11ої роботи (2 пр11мір1111ю1): 
а. відділ академічної мобільності студентів; 
Ь. військово-мобілізаційний відділ; 

5. відділ акредитації - І примірник. 

(структурний підрозділ) 

Виконавець 

(Прі3t1ище та ініціаш) 

Тел.:_~~---~-

зs 

'І 

до наказу № .(-1'.J;, /~> Додаток № 11 
~20~fp. 

~ 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ ---

м. Київ (( )) 20 

Про подовження академічної відпустк11 

По студентському складу факультету біомедичної інженерії 

денна/заочна форма навчання 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

НАКАЗУЮ: 

р. 

І.Василько Іванні Степанівні, студентці 2 гр. БМ-21 ОКР «Бакалавр», напрям 
підготовки 6.051003 «Приладобудування», навчання за державним замовленням 

(навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб), подовжити 

академічну відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею З-річного віку до 

(( )) __ р. 

Підстава: заява студентки Василько І.С. з візою декана/директора, свідоцтво 

про народження дитини, довідка з місця роботи/навчання матері (батька). 

2. Василько Іванні Степанівні, студентці 2 гр. БМ-21 ОКР «Бакалавр», напрям 
підготовки 6.051003 «Приладобудування», навчання за державним замовленням 

(навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб), подовжити 

академічну відпустку для догляду за дитиною до « __ » __ р. 
(але не більш як до досягнення нею шестирічного віку) 

Підстава: заява студентки Василько І.С. з візою декана/директора, свідоцтво 

про народження дитини, довідка з медичного закладу. 

Декан/директор 

(підпис) (ініціали та прізвище) 

Зб 



Просю· 11аказу 1шос11т1, 

Дскш1/д11рскrор _____ ____ -----------------

(стру~..-тур111 1 і1 підрозділ) (11ід1111с) (і1 1іціал 11 та nріз 1JІІщс) 

Дата -------------

ПОГОJtЖЕІЮ: 

Начапш11к ІЗКЛС - - ----- -с:--:--,---------
(11 і1111 11с ) ( і11і11іал 11 та11різвшцс) 

Юр11сконсульт ______ ___ ---- - - ---
(п ід1111с) (і11іціал 11 та 1 1різв 11щс) 

Гоноuа нрофбюро студентів --...,.------,,-,--,---...,.-----
(1111111 11с) (i 11i11iai111 та 11різв11щс) 

Перевірив ст. і11с11ектор ВКЛС 

(11ід1111с) (і11 іІ{іал11111а 11р1зв11ще) 

П а11 сроuі та слс ~..-гро111 1 і ~.:0 11ії : 

С1111со 1.: розс 11л ~.: 11 : 

І . дскшшт факу111.тсту/і11ст1rrуту - І 11 р11мір1111к: 

2. дс1шрта.\Іс1гr еко11ом ію1 та фі11ш1сі11 - І 11р 1 1мір111 1 к: 
3. віддіJІ кадр і в та архівної c11pau11 - ор11гіюш та копія ; 
4. 11е1шртаме1гr 11срсnе~..-т11111юго роз11 11тку ( І пр11м ірн11к) : 

а. відділ і11форматнзшtії; 
5. дсnарта.\ІСНТ ІШВ'ІаІlЬІІО-ВІІХОUІІОЇ робо111 (2 11р11мір1111ю1): 

а . відділ сnн1сндіаль11ого забсзnс•1с1111я ; 
Ь. в іііськоuо-мобін ізщіі11111 іі u і1шіп ; 

6. студмістечко - І 1 1р1шір111 1к ; 
7. нідділ акреднтації - І nр 11м ір1 1 нк . 

(структур11шї 11ідрозділ) 

/311ко11авеІ{ь 

(Лровище та ітц1а.т) 

Тел.: 
~-------
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до наказу № -(--!JJ;,;:< /'6'» 

m 
УКРАЇНА 

М І НІСТЕРСТВО ОСВІТІІ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Додаток № 12 
tP~ 20 15 р. 

ІІАЦІОНАЛ ЬІШП ТЕХН І ЧНІІЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇН І! 
"Ю І ЇВСЬ ІШЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ __ _ 
м . Кнїв (( )) 

Про повср11 с11 11я з ак::щсмі•шої відпустю1 

По студе11тському складу зварюваль11оrо факультету 

де11н а/зао ч11а форма 11а11 чан11я 

Відповідно до Закону Україин «Про вищу освіту», 

НАКАЗУЮ: 

20 р . 

І . /{оаш1е11ко Оксані Во11од11.1111рів11і прнступ 1 п11 до навчання на 5 курс гр. 38-
3 1.11 ОКР «Магі стр», спеціальність 8.05050-101 « Тех11011огія ma ус111а111кува111т 

зварюва1111я11, навчаш1я за державним замовленням (навчан 11 я за ко 1 1трактом за 

рахунок кошті в фіз1 1 •11111 х (юрид11•1 1 1 нх) осі б), з (дата) післ я академ і •1ної 

в ідпустки, наданої відпо відно до наказу No 503-с від 16.02.2012 р. у зв ' язку з 

________ (п ідстава). 

П ідстава: заява студентки Коваленко О.В. з резолюцією декана/директора, 

довідка медичного закладу про став здоров 'я (у внпадку надан ня академ ічної 

відпусткн у зв ' яз ку з хворобою) . 

Дека11/д11 ре~--'То р 

(щд1111 с) (111щ1ал11 тз пр1зв11щс) 

Прореs-'Тор з науково-педагогі <1ної роботи 

(навчально-виховн11 й напрям) _____ - - --- - - - -

(у 1юз1 ІІlJ6t:р11е1111и з аwдс.шчииІ вІдІ1)'(.'пt11.'11 у 1t1'яз~у" 1швчат1хw за ,..;ордоио.w) 

(111д1111с) (т1111 ал11 тn 11 р1зш1щс) 
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Про~кг наказу вносить 

Декан/директор ________________________ ~ 
(структурний підрозділ) (підпис) (ініціали та прізвище) 
Дата ___________ _ 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник ВКАС ________ ---------
(niдn11c) (1нщіа1111 та nрізв11ще) 

Начальник відділу академічної мобіЛЬІІО(.."Jі студе1rrів& JJШІ повер11ет1н J акщh:.УІЧІІО/ 
відп.1'Сm1о.11 у :Jв 'нЗt.J' з 11ивчштяw за 1шрд01шw) _________ ---------

(ПІДПІІС) (1ніц1ат1 та прізв11ще) 

Голова профбюро студентів _____________ _ 
(n1дп11с) (1ніц1а1ш та nрізв11ще) 

Юрисконсульт . > (шщіа~ш та прізв11ще) 
(ПІдПІІС 

Перевірив ст. іиспектор ВКАС ___________ _ 
(111д1111с) (і111ц1а.1и та прпвище) 

Сn11сок розс11лк11: 

Паперові та електронні копії: 

І. деканат факультету/інститугу - І примірник; 

2. департамент економіки та фінансів - І приміршtк; 
3. відділ кадрів та архівної справи - оригінал та копія; 
4. де11артаме11т перспективного розвитку (І примірник): 

а. відділ інформатизації; 

5. департамент навально-виховної робоп1 (2 примірники): 
а. відділ стипенліальноrо забезпечення; 
Ь. військово-мобілізаційний відділ; 

С. відділ академічної МОбільносrі студентіВ(у ра11 повер11е1111я з акаде.wіч1юf відпустt.11 )" зв "яжу 1 
11авча1111я.w за кордtто.w) 

6. студмістечко - І примірник; 
7. відділ акред1пації - І примірник 

(структуриий підрозділ) 

Виконавець 

(Прізвище та і11іціати) 

Тел.: _______ _ 
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ДО наказу № І-~« /Ь » 
Додаток№ 13 

tP4' 2015 р. 

m 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ __ _ 
м. Київ (( )) 20 

Про надання повторного навчання 

По студентському складу факультету біотехнології і біотехніки 

денна/заочна форма навчання 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

НАКАЗУЮ: 

р. 

І. Дороиtеику Михайлу !Орійовичу, студенту 2 курсу гр. БІ-2 /ОКР «Бакалавр», 

напрям підготовки 6.050503«Машшюбудуваиня», навчання за державним 

замовленням (навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб), надати повторний курс навчання у зв'язку з хворобою. Приступити до занять з 

О 1.09.2014 р. (повторне навча1111я здійснюється з початку се.местру). 

Підстава: заява студента Дорошенка М.Ю. з резолюцією декана/директора, 

довідки з поліклініки. 

2. Шемчуку Сергію Івановичу, студенту 2 курсу гр. БМ-31 ОКР «Бакалавр», 

напрям підготовки 6. 05 І 40 І (( Біотех11ологія )), навчання за державним замовленням 

(навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб), надати 

повторний курс навчання у зв'язку з сімейними обставинами. Приступити до занять 

з 01.09.2014 р. (повторне 11авчання здійснюється з початку семестру). 

Підстава: заява студента Шемчука С.І. з резолюцією декана/директора, 

підтверджуючі документи. 

З. Де1111се11ку Віктору Олеговичу, студенту 4 курсу гр. БТ-1 Із ОКР «Бакалавр», 

напрям підготовки 6. 05 І 40 І ((Біотехнологія)), навчання за державним замовленням 

(навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб), надати 
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повторний курс 11авча1111я у зв'язку зі службовим відрядженням. Прис~ушпи до 

занять з О 1.09.20 І./ р. (приклад для заочиої форлш 11авча1111я). 

Підстава: заява с~удента Денисенка В.О. з резолюцією декана/директора, 

довідка з місця роботи. 

Декан/директор ______________ ---------
(струкrур1111й 11ідроздш) (підпис) (ініціал11 та прізвище) 

Проект наказу вносить 

Заст. декана/директора--------------------------
(струкrур1111й 111дроз111л) (ПІДПИС) (і11щ1ал11та11р1зв11ще) 

41 

Дата----------

ПОГОДЖЕІІО: 

Начальник ВКАС -----------------
(niдni1c) (і11щ~ал11 та 11різв11ще) 

ІОр11ско11суш.т (~ніц~ал 11 та пр1зn11ще) (пщrшс) 

Голова профбюро студе1пів _____ ----------
(п1дп11с) (111щrал11 та лр1звище) 

Перевірив ст. інспектор ВКАС 
(ntдnuc) (і11іціа.ти та 11р11вище) 

С1111сок розс11лю1: 

Паперові та слсh.їро1111і копії: 

І. деканат факул~.тету/інсппуrу - 1 І1р11мірн11к; 
2. дсnарта~1с1п економіки та фінансів - 1 nр11мір1111к: 
З. ві;щіл кадрів та архівної с11рав11- орш·інал та копія; 
4. дспарта~1с1п 11срс11с1о..111вного розв1ттку (І прш1ір1111к): 

а. відділ і11формаn1зації; 

5. департамент навчально-виховної роботи (І примірник): 
а. військово-мобілізаційний відділ; 

6. студмістечко - 1 примірник; 
7. відділ акредитації - І примірник. 

{структур11ий підрозділ) 

Викоиавець 

(І/різвище ma і11іціа.1и) 

Тел.: ______ _ 
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~ р.;.-- . до наказу №----==--- від« /t» 

m 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Дод.ttток № 14 
м 2015 р. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ'' 

НАКАЗ№ ---
м. Київ (( )) 20 р. 

Про допуск до повторної атестації 

По студентському складу факультету інформатики та обчислювальної техніки 

денна/заочна форма навчання 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

НАКАЗУЮ: 

І. Ільі·11а Артема Андрііювича, відрахованого наказом № 228/2с від 25.02.2011 

р. (як такого, що 11е з 'явився на склада1111я дер.жавного іспиту/не склав дер:жавного 

іспиту), поновити студентом 41516 курсу гр. ІА-8/в ОКР «Бакалавр», напрям 

підготовки 6.051401 «Біотехнологія», для допуску до повторного складання 

державного іспиту 12 лютого 2014 року. Поновлюється вперше. 

Підстава: заява Ільїна А.А. з візою декана/директора, подання 

декана/ директора. 

2. Ільїна Артема Андрійовича, відрахованого наказом № 228/2с від 25.02.2011 
р. (як такого, що не з'явився на захист дипломного проекту/ не захистив дипломного 

проекту бакалавра/спеціаліста/магістра) поновити студентом 41516 курсу гр. ІА-81 
ОКР «Бакалавр», напрям підготовки 6.051401 ((Біотехиологія», для допуску до 

повторного захисту дипломного проекту бакалавра/спеціаліста/магістра 12 лютого 
2014 року. Тема дипломного проекту: «Система автоматизації життєзабезпечення 
інтернет-магазину». Керівник дипломного проекту: к.т.н" доцент Юрчук Л.Ю. 

Поновлюється вперше. 

Підстава: заява Ільїна А.А. з візою декана/директора, згода завідувача 
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' І f 
кафедри, подання декана/директора. 

~ 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

(навчально-виховний напрям) ____________ _ 

(під1111с) (і11іц1ал11та11різв11щс:) 
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Прос1п наказу нноснт1, 

Дскши'днр.:пор --:------:---...,...,-- ----;-..,...-----,-- --.,,....,--,....----~ 
(структурн11іі 111лро111іл) (11ідrшс) (і11іціал11 rn r1р131щщс) 

Дата ______________ _ 

ПОГОДЖЕНО: 

На•1а;1 ьн11к ІЗКЛС_--,-,----------,,- -- ----.,------ -
(піл1111с) (і 111111ал11 rз 11р1зв111нс) 

Юрнсконсульт . (іщшалн та прізв11ще) 
(п1дrтс) 

Директор Цеитру "між11ародної осві11111 (rr раз~ nопус1-.у до 11mmt0p1mї атест0111ї 
тозс.нmJі'О студента) _ _ 

(111дп11с) (111щіtLШ та 11р1звш1rс) 

Перевірив ст. і11сІ/ектор В/(АС 
(тдпис) (іищшш та щп1в11ще) 

С1111 сок розс 1шк11 : 

Па нерові т:1 слсктро1111і копії (для наказів щодо інозсм1111х студснтіо с1111с1ж 1юзс11лк11 
вю11а•1асrьсн самвстііі 110 ЦМО): 

І. деканат факуш.тС1у/інст111уrу - І пр11мір1111к ; 

2. ві1и1іл кадрів та архівної c11pan11 - ор11гі11ал та конія ; 
3. дспарта~1снт псрс11скт11вного розш1тку ( І прю1ірн11к) : 

а . відділ і11формат11зації; 

4. ві1шіл акрелнтації - І пр11мір1111к. 

(структурний І/ідрозділ) 
Виконавець 

(/]рЇ16ІІІІ(С ПІlІ ЇІІіЦЇ(І.111) 

Тел.: - -------
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ДО наказу № -t--9r f"'ь Додаток № 15 
- _ _ ВІД«~» ~ 2015р. 

m 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

І-ІАКАЗ№ __ _ 
м. Кнїв (( )) 20 

Про відрахувашш 

По студентському складу факультету авіаційннх і косм і'ІНИХ систем 

денна/заочна форма навчання 

Відповідно до Закону України «Про вищу осв іту», 

НАКАЗУЮ: 

р. 

І. Т11.11ка Олексія Петроаича, студента 2 курсу гр. ВЛ-21 ОКР «Бакалавр», 

н апрям підготовкн 6. 051103 11Ааіо11іка11, навчання за державн им замовленням 

(навчан ня за контрактом за рахунок коштів ф ізичн их (юридичних) осіб), 

відрахувати з у11 і верс1пету за власн11м бажанням з (дата) та виселити з 

гуртож1пку у двотижневий термін (у разі 11рожиаа1111я в гурmоJІС11111ку студмістечка 

НТУУ 11 КЛІ11) . 

Підстава** : заява студента Тимка ОЛ. з візою декана/директора, *лист

погодження служби у справах дітей №_ від __ або згода батьків. 

2. Тимка Олексія Петровича, студента 2 курсу гр. ВЛ-21 ОКР «Бакалавр», 

напрям підготовки 6. 051103 11Авіо11іка11 . навчання за державним замовленням 

(навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб), 

відрахуватн з університету у зв ' язку з переведенням до Київського 11аціо11Ш1ь1юго 

у11іверс11тету ілr. Шев<1е11ка з (дата) та виселити з гуртожитку у 

двотижневий термін (у разі 11роJІС11ваm1я в гурто.жтпку студмістечка НТУУ 

11/{Г//11). 
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І 

Підстава••: заява сrудента Тимка ОЛ., згода ректорів ВН~. запит І:tа особову 

справу. 

З. Т1шка Олексія Петровича, студента 2 курсу гр. ВЛ-21 ОКР «Бакалавр», 
напрям підготовки 6.051103 «Авіоиіка», навчання за державним замовленням 

(навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб), 

відрахувати з університету за невиконання навчального плану з (дата) та 

виселити з гуртожшпку у двотижневий тер.мін (у разі про:JІСuвання в гурто:житку 

студ.містечка НТУУ «КП/,,). 

Підстава**: подання декана/директора, *лист-погодження служби у справах 

дітей№ від * 

4. Тrшка Олексія Петровича, студента 2 курсу гр. ВЛ-21 ОКР «Бакалавр» 
напрям підготовки 6.051103 «Авіоніка», навчання за державним замовленням 

(навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних {юридичних) осіб), 

відрахувати з університеrу за порушення умов договору (контракту) з ____ _ 
(дата) (у частині оплапш за навча1111я) та виселити з гурто.11еитку у двоти.жиевий 

тер.міи (у разі 11ро.жива1111я в гуртожитку студ.11,tістечка НТУУ «КПІ>>). 

Підстава**: подання декана/директора, * лист-погодження служби у справах 
дітей№ від * 

5. Ти.мка Олексія Петровича, студента 2 курсу гр. ВЛ-21 ОКР «Бакалавр», 
напрям підготовки 6.051103 «Авіоніка». навчання за державним замовленням 

(навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб), 

відрахувати з університеrу за невиконання навчального плану як такого, що 

повністю виконав теоретичний курс навчання, але не подав дипломний проект 

(роботу) до захисту (ие склав державиого екзамену, не захистив димо.мний 

проект(роботу) з (дата) та виселити з гуртожитку у двотижневий 

тер.мін (у разі прожива11ня в гуртожитку студ.містечка НТУУ ((КПІ»). 

Підстава: подання декана/директора. 

6. Тимка Олексія Петровича, студента 1 курсу гр. ВЛ-21 ОКР «Бакалавр», 
напрям підготовки 6.051103 ((Авіоніка», навчання за державним замовленням 

(навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб), 

відрахувати з університету за невиконання навчального плану та графіку 

навчального процесу як такого, що не приступив до навчання протягом 1 О днів після 
початку занять, з (дата) та виселити з гуртожитку у двотижневий 

терл1і11 (у разі прожива1111я в гурто:JІСитку студмістечка НТУУ ((КПІ»). 
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І ? ~ 
Підстава**: подання декана/директора, *лист-погодження служби у справах 

дітей №_ від __ 

7. Тимка Олексія Петровича, студента 2 курсу гр. ВЛ-21 ОКР «Бакалавр», 
напрям підготовки 6.051103 «Авіоиікm>. навчання за державним замовленням 

(навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб), 

відрахувати з університету за невиконання навчального плану як такого, що не 

присrупив до навчання після академічної відпустки (відпустки не для догляду за 

дитиною), на повторний курс, з (дата) та виселити з гурто.житку у 

двоти.жиевий тер.мін (у разі про.жива1111я в гуртожитку студмістечка 

НТУУ «КПІ>>). 

П ід става**: по дан ня декана/ директора. 

8. Тимка Олексія Петровича, студента 2 курсу гр. ВЛ-21 ОКР «Бакалавр», 
напрям підготовки 6.051103 «Авіоиіка». навчання за державним замовленням 

(навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб), 

відрахувати з університету у зв'язку з призовом на строкову військову службу з 

_____ (дата) (для заочної фор.ми 11авчан11я). 

Підстава••: заява студента Тимка О.П. з візою декана/директора, повістка. 

Примітка:• якщо сrудент с неповнолітнім. 

** в разі відрахув:шня декількох студентів за од11ісю і тісю ж підставою, - підстава відрахування 

зазначасrься одш1 раз 

••• В разі досяп1с1111я студентом 110в1юліття до моменту одержання погодже1111я Служби, в підставі 

до наказу зазначасrься лист-звернення до Служби №_від_. 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

(навчально-виховний напрям) ____________ _ 

(підпис) (і11іщали та пр1звище) 
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Просh·т наказу 1111ос11п, 

Дска11/д11рсктор ___________ --------- -- --- -----
(струІ<."Т)' р•11111111лрозл1л) (111щ111с) (іні11іал" та 11різо11ще) 

Дата ____ _ 
ПОГОДЖЕНО : 

І-Іачш1ь1111к ВКАС --------- ------:--:-----
(111л1111с) (і1ншм11 та r~різшнце) 

l І ачш1ьн11к ui1.u1iлy 11аnt1ш11.1 ІО·ІJІ ІХОВІІОЇ роботи (у раз1 11оруии:т1я ) ~нов ()о._"оиору, щи 

не стисуюmІ>СЯ у.нои оп:тти) ------------------
(п1дr111с) 

Гонова 11рофкому (крі.11 іпозе.11ців) 

(rнд1щс) 

Гонова стулс11тс1.кої рад11 

(111іц1м11 та Пр13ПІІІІІС) 

(ініцім11 та 11різrшще) 

і11ст11ту~·у (факунн~'Ту) ----~-____ ___ _ 
(n1nn11c) (111і1~іал 11 та 11р1:ш111цс) 

Диреюпор Це11тру мі.жиарод11ої освіти (в разі відрахувття і11озем11ого 

студе11111а) _____ -,.-----...,.------
(підnис) (і111ціал11 та пр11tн1щс) 

Юр11ско11сут.т __ --,-____ __ ------,----
(шдrшс) (11111щ\л 11 та 11р1зв11щс) 

Перевірив ст. іиспектор ВКАС _____ ---------
(mдпис) (ішцісL'ІtІ 1щ1 прізвище) 

С1111 со ..: рОЗСІІЛ K lf: 

Іl :шсроні т:-~ CJІCk-i· po 1111i конії (для 11акюіи щодо і1101см1111 х С'Т)'дс111·ін с1111сок розс 11л..:11 в111ш1•1 :1спJся с:1мостііі 11 0 
І{і\10): 

І . дск..111 ат ф:~ку111.тсту/і11сппу~у - І 11р11мір1111к: 

2. дс11зртзмс1rr економіки та фінансів - І 11р1шір1шк; 

3. відд.іл кадрів тз зрхівної с11рав 11 - орнгін~ та копіи : 
4. дсnартамс1 rr 11срс11сhТНІJІІОГО розв1rrку ( І 11р11мір1111к): 

з. від.rtіл і 11формз11азнії; 

5. дспа5п<1мс1rr 11авt1 з;н,1ІО-ІНLХОВ ІІОЇ робоn1 ( І nрнмір1шк): 
з. віііськово -мобі 11ізац.ііі1111іі оіщJ.іл: 

Ь . відділ 11а в 11аr1ь110-в11хов1юї робо111 ; 

6. С'1удм істс •1 ко - І nр11мір1111к; 

7. бібліотскз - І 11 римір1шк; 
8. відділ акрсд1rnщії - І 11 р 11 мір1шк. 

(структур11 11іі 11ілрозліл) 

Вшшнавсць 

(Прізощцс тз і11і11іа1111) 

Тел.:--------
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Додаток № 16 

до наказу № -f---~< r' ~> '91" 2015 р . 

~ 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОІІАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИ Й УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇН И 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

І-ІА КАЗ№ __ _ 
м. К~ІЇВ (( )) 20 

Про в 11ключе1шя зі спнск ів студентів університету у зв'язку з і смертю 

П о студентському складу факультету авіаційних і косм ічних систем 

дснна/заоч на форма навч ан ня 

Відпов ідно до ч. 4 ст. 25 Цивільного кодексу України , 

НАКАЗУЮ: 

р . 

І . Тимка Олексія Пе111роа11ча, студента 2 курсу гр. ВЛ-21 ОКР «Бакалавр», 

напрям підготовки 6.0511 03 ((Лаіо11і1<0)1, н авчання за державним замовленням 

(навчання за контрапом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб), виключити 

з і спискі в с~удентів універс1пету у зв 'язку зі смертю (дата смерті ) та оформити усі 

необхідн і документи. 

П ідстава: подан ня декана/дирепора з обов'язковим зазначенням дати смерті, 

св ідоцтво про смерть або у разі в ідсутності свідоцтва про смерть інший документ, 

що посвідчує факт смерті. 

Проректор з науково-педагогі чної роботи 

(навчально-виховн ий напрям) _____ ---------

(11 ід111tс) (і11іцім11 та r1 рі:ншщс) 

50 



~ 

Проскг наказу в1юс1пь 

Декан/д11рекгор __ .,---- -..,,----,--,-.,.-----,--,---,-------------
(стру~-тур1н~n 11іпро:~діл) (nі.д1111с) (i11 iuiwщ та 11різо11щс) 

Дата ____ _ 
ПОГОДЖЕНО: 

Нача111,11 11к ІЗКАС -----,.---_,,....,....,. ----,.--,..----
(11ід1шс) (i1ti1Jiaл11 та 11різІJІt1цс) 

Директор Це11111ру між11арод11ої освіти (в разі виключе1111я і11озел111ого 
студеита) ____ -,-___________ _ 

(11ід1111с) (ініціал11 та nріза11щс:) 

Юрисконсупьт _________________ _ 
(11ід1шс) (111іціат1 та 11різонщс) 

Перевірив ст. і11с11ею11ор ВКАС ____________ _ 
(11іди11с) (111iцrcL1t1 та 11рі1в11ще) 

С1111 сок розс 11лю1 : 
Па11ероні та e;1ct...їro1111i ко11їі (для шн..::ніо щодu і1101ем1111 х СТ)'/1,е11тіо с 1111сок 1юзс11л ..::1 1 1ш1н:1•1астьсw с.амостії1 110 
Ц1\ІО): 

І . дскан:\т фа ... -ут.тt.-ту/і 11ст1пуtу 4 І прнм ірнш.::: 

2. дс11ар~мснт економіки ї.1 фі 1ш1-1сів · І пр11мір1111к; 

3. відділ кадрів Т3 з1>хів11ої справи - ор11ПнЗJ1 r.i копія ; 

~ - дс11зрr.~.мс11т 1 1 срСІІС)\ЇІІВІІОІ"О роз11 11тку ( 1 11р11мір11 11 ... ) : 
а. nілдіп і11формзТІ1зnціі; 

5. дспnртзмснт ІІ35'ІаJІЬІІО-8ІІХОВІ ІОЇ 1юбот11 ( І 11р11мір1111 ... ) : 
Ь. віііськово·~t0біл ізаці і11111іі відділ ; 

6. с:rудмістечко • І 11р11мір1111 к; 

7. бібліотека · І прнмір11нк: 

8. відліл зкрсднтаuії • І rtр11мір1шк. 

(струt..ї)'РІІІІіі 11і.nро зділ) 

В11ко11аuсц1, 

(Пріз1щще тз і111ціал11 ) 

Теп.: ______ _ 
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І 

---
Додаток № 17 

ДО наказу № .(-.9Jд « //» ?2~ 2015 р. 

m 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІІАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХН ІЧІІИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСІ>КИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ __ _ 
м . Київ (( )) 

Про поновлення 

По студентському складу факультету со11іології і права 

де1111аІзаоч11а форма 11авча1111я 

Відпов ідно до Закону України «П ро вищу освіту)), 

НАКАЗУЮ: 

20 р. 

Січкаря Сергія А11атолійов11ча, відрахованого з З курсу наказом № 2549-с від 

20.12.20 12 р. з НТУУ 11/(fl/)) за невиконання навчаль1юго плану, поновити студентом 

З курсу гр. СП-І І з 01.09.2014 р. (з початку сел1естРJ1 ОКР 11Бакалавр)), иа11рял1 

підготовки 6. 03040 І ((П равозиавство)), 

(~ІаВ'JаННЯ за контрактом за рахунок 

навча1шя за державним замовленням 

коштів ф ізичних (юр1щичних) осіб). 

Академічної різниці немає. 

Підстава : зая ва Січкаря С.А . з в ізою декана/дирекгора, угода, академічна 

довідка № . . ..... від . .. ... , середн і й бал, документи про освіту. 

Проректор з науково-педагогі<1ної роботи 

(навчально-виховний напрям) _____ ---------

(11ід1111с) (111іц1м11 та rip11 в11111e) 
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Проект наказу ш~ос11ть 

Дскан/днрсктор --:--------.,,---~ ------:-----,-- ---------
(стру~'Т)'р1111 іі 111 дро:ш а.л) (r11лш1с) (ін1111ат1 Т3 11р11011щс:) 

Дата _________ _ 

ІІОГОДЖJ:: І ІО : 
І Іачш11.1111к ІЗКЛС -------

(111,11шс ) ( 11н111зл11тз 11 р1зв11щс) 

ІОр11ско11сул ~.т _________ -------:----
(111дr111с) (1111111ал 11 та nр1зв11111с) 

Голова студрад11 факулнсту (i 11cт1rryry)_-.., ___ _ 
(ш111111 с) ( 111 щ1а;111 та 11р1з1111щс ) 

Голова профкому сту11с1ггі1 1 
(тд1111с) (1 111111ru111 тn 11р1з1шщс) 

Директор Uеитру міжиародиої освіти (для i11oзeлt1ІLLt студеитів) 

(11 ілn11с) (111щіал11 тз 11р1 зв11111с) 

ГІсрсв ірнв ст. і11спс"тор ВКЛС --------------
(пшп11с) (111 1 11131111 та 11р1зв11щс) 

C1111coi,; розс11J1 "'': 

ІІ :шсрооі та СЛСh"тро1111і КОІІЇЇ (ІІJІІІ ІІ:ІК:І"J ЇІJ ЩОДО ЇІІ ОЗСМІІІІХ студс11тіо СІІІІ СОJ,; розс11лю1 
ІІІІЗШl'НІСТІ,СЯ сзмостііі 110 Ці\10): 

І . деканат факультсту/і11ст11туrу - І 11р11м ірннк: 

2. 11ідді11 кадрів та арх івної с11ра11н - ор11гі11ш1 та копія; 
3. 11спарт:шент nсрспсhт1ш1юr·о розв нтку ( І нр11мір1111к): 

а. відділ інформа111занії; 

4. департамент 1швчшшю-в11хооної робот11 ( І r1р11мірн11к): 
а. оіііськово-мобілізанііі1111іі 11і11діл ; 

5. студмістс•1ко; - І пр11м ір1111 к: 

6. бібліотека - І пр1ш ір1111к ; 

7. відділ акредитації - І пр11мір1111к . 

(струю11ур11111і підрозділ) 
811ко11авець 

(Пр1зєище та і11щіа1111) 

Тел. : ______ _ 
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-до наказу № .f ......-#в\д « -І"ь» 
Додаток № 18 
Р? 20 15 р . 

m 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІО ІІАЛЬІІІІП ТЕХНІЧІІИЙ УНІВЕРСІПЕТ УКРАЇНИ 
"ЮІЇВСЬЮІЇІ ПОЛІТЕХНІЧНІІП ІНСППУТ" 

НАКАЗ№ __ _ 
м. Київ (( )) 

Про поновл с1111я з інш ого ВНЗ 

По студс1пському складу факультету соціології і права 

дсн 11 а/зао•111а форма навча11ня 

Відпов ідно до Закону У країн11 «Про вищу освіту», 

НАКАЗУЮ: 

20 р . 

І . Вдоа11че11ка А11111011а Сергі1їоа11 •1а , відрахованого з 2 курсу наказом № 19 1 1-

33 від 25.07.20 13 р. з К11їаського 11аціо11ш1ь11ого у11іаерс11111е111у і.11. ТГL!Jеаче11ка за 

академ ічну неуспішність, зарахувати з О 1.09.20 14 р. (з початку семестру) студентом 

2 курсу гр.АМ-2 1 ОКР 11 Бакшюар», 11ш1рfш 11ідго111оак11 6. 030 І О І 11Со11іологія», 

~1 авчан ня за державним замовленням (навчан ня за контра~--том за рахунок коштів 

фізичних (юридич1111х) осіб). Академічної різниці немає. 

Підстава: заява студента Вдовнченка А.С. з візою декана/директора, 

академічна дов ідка № " .. " . від" . .. " середній бал, документ11 про освіту . 

Проректор з науково-педагогічної роботн 

(навчально-виховний напрям) _ ____ ----- - ---

(пі;~пнс) (1t1 iuiз.'1ft та npiзo11wc) 
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4 

Проект наказу вносить 

Декан/директор __________ -----------------
(струастур1111й підрозділ) (підп11с) (і11іціал11 та прізв111це) 

Дата _________ ~ 

ІІОГОДЖЕНО: 
Начальник ВКАС ______ _ 

(підп11с) (1ніщал11 та прізв11ще) 

ІОрисконсульт (niлn11c) 
(111щ1ал11 та прізв11ще) 

Голова профкому студентів _____ ----------
(niдni1c) (111щ1;u111 та nрізв11ще) 

Директор Центру мі:жиародної освіти (для іиоземии.х студеитів 

(ПІДПІІС) (і11щ1а1111 та пр1зв111це) 

Перевірив ст. iucnei.:mop ВКАС __ __ _ _ _ _ _ __ 
(тдпис)(ішціати та пр1звrл11е) 

Сш1сок розс11лк11: 

Паперові та еле1про1111і копії (для 11аказів щодо і1юзем1111х студе11тів с1111сок розс11J1ю1 
в11з11ачається самостій110 ЦМО): 

І. деканат факультету/інституту - І примірник; 

2. віміл кадрів та архівної справи - оригінал та копія; 
З. департамент перспективного розв1mсу (І примірник): 

а. відділ інформатизації; 

4. департамент нав•1аль1ю-виховної роботи (І примірник): 

а. військово-мобілізаційний відділ; 

5. студмісrечко; - І примір11ик; 

6. бібліотека - І примірник; 
7. відділ акредитації - І примірник. 

(структурний підрозділ) 

Виконавець 

(Прі1вище пш і11іціати) 

Тел.: --------
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до наказу № {-~< І'~> 
Додаток№ 19 
~ 2015р. 

м. Київ 

m 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ __ _ 
(( )) 20 

Про поновлення на повторний курс навчання 

По студентському складу факультету електроенерготехніки та автоматики 

денна/заочна форма навчання 

Відповідно до Закону України «Про вищу осві1)'», 

НАКАЗУЮ: 

р. 

І. Стасюку Д.митру Іваиовичу прис1)'пити до навчання з 01.09.2014 р. на 2 
курс гр. ЕС- 2 І ОКР «Бакалавр», напрям підготовки 6.05070/ ((Електротехніка та 

електротехиології», навчання за державним замовленням (навчання за контрактом 

за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб), на повторний курс, наданий наказом 

№ 245-с від 10.05.13 р. у зв'язку з хворобою. 

Підстава: заява студента Стасюка Д.І. з резолюцією декана/директора. 

2. Товстенку Сергію Петровичу приС1)'пити до навчання з 01.09.2014 р. на 2 
курс гр. ЕС-О/ ОКР «Бакалавр», напрям підготовки 6.050701 «Електротехніка та 

електротехиології», навчання за державним замовленням (навчання за контрактом 

за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб), на повторний курс, наданий наказом 

.No 560-с від 02.06.2013 р. за сімейними обставинами. 

Підстава: заява С1)'дента Товстенка С.П. з резолюцією декана/директора. 

З. Клименку Микиті Степаиовичу приступити до навчання з 01.09.2014 р. на З 
курс гр. ЕКз-11 ОКР «Бакалавр», напрям підготовки 6.050701 «Електротехиіка та 
електротехнології», навчання за державним замовленням (навчання за контрактом 

за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб), на повторний курс, наданий наказом 
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Ло 580-с віl) 25.06.2013 р. у зв'язку зі службовим відрядженням (для заочної форм11 
навчання). 

Підстава: заява С1)'дента Клименка М.С. з резолюцією декана/директора. 

Декан/директор ______________________ _ 
(стру~сrурІІІІІЇ ІІІдрозділ) (ПідПІІС) (111щ1ал11 та прt18ІШІс:) 
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" Проект lШKa"Jy ВІІОСІІП. 

Заст. декана/директора (підПІІС) (1111Uіал11 та прІ3ВІІЩС:) 
(стру1сrур11111і п1дрощ1л) 

Дата-------

ІІОГОДЖЕНО: 

І-Іа•1а.r1ьш1к ВКАС ________ ---------
(ПідПІІС) (1111111м11та11різв11ще) 

Юрисконсульт _________ ---------
(11ідш1с) (і11іціал11 та прізв11ще) 

Голова профбюро студентів _____ ----------
(11~дп11с) (111щ1ал11та11р1зn11щс:) 

Перевірив ст. іиспектор ВКАС 
(11uJn11c) (ітціаш пш пртипце) 

С1111сок розс1ІJІКИ: 
Паперові та еле1прон11і копії: 

І. деканат факультету/інстrпуrу - І 11р11мірн11к; 

2. відділ кадрів та архівної справи - оригінал та копія; 
3. департамент перспект1шного розвитку (І примірник): 

а. відділ інформа111зації; 

4. департамент навчально-виховної роботи (І примірник): 

а. військово-мобілізаційний відділ; 

5. студмістечко -1 примірник; 
6. нідділ акредитації - І примірник. 

(структурний підрозділ) 

Виконавець 

(Прізвище пш і11іціи.1и) 

Тел.: 
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g~ ~ до наказу № 1- в~д « { 6 » 
До~ток№ 20 
~2015р. 

м. Київ 

m 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ __ _ 

(( )) 20 

Про перенесення захисту дипломного проекту 

По студентському складу факультету біотехнології і біотехніки 

денна/заочна форма навчання 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

НАКАЗУЮ: 

р. 

Кошману Володимиру Вікторовичу, студенту 6 курсу гр. БЕ-81 ОКР 

«Спеціаліст», спеціальність 7.05140 І 05 «Екологічна біотехнологія та 

біоенергетика», навчання за державним замовленням (навчання за контрактом за 

рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб), перенести захист дипломного проекту 

до наступного терміну роботи екзаменаційної комісії на червень 2014 року. 

Підстава: заява студента Кошмана В.В. з візою завідувача кафедри та 

резолюцією декана/директора, медична довідка. 

Декан/директор ____________________ _ 
(структури11ІІ підрозділ) (підПІІС) (ініuіа1111 та прізв11ще) 
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......... 

" Проект наказу ВІІОСІПЬ 

Заст. декана/директора---------------------------
(струк-rурн11іі підрозділ) (підп11с) (інщіаsш та прізв11ще) 

Дата _____ _ 

ПОГОДЖЕНО: 

Началь1шк ВКАС ---------------
(ПІдПІІС) (111щ1ал11 та nр1зв11ще) 

Юрисконсульт (іюuіалн та прізвище) 
(підпис) 

Директор Цеитру міжиародиої освіти (в разі продов.жеиня навча1111я 

іиозеАшого студеита) _______ ----------
(підпис) (i11iuia1111 та прізв11ще) 

Голова профбюро студентів ___________ _ 
(підп11с) (і11іuіал11 та прізв11ще) 

Перевірив ст. іиспектор ВКАС __ . 
(підпис) (miц1aiu то trрізвrпце) 

Сш1сок розс1sлки: 

Паперові та електронні копії (для наказів щодо інозещ111х студентів с11исок розсилкн 

вюначасrься самостійно ЦМО): 
І. деканат факультсту/інст1путу - І 11римір11ик; 
2. департамент економіки та фінансів - І примірник; 
З. відділ кадрів та архівної справи - оригінал та копія; 
4. департамеІП перспективного розвитку (І примірник): 

а. відділ інформатизації; 
5. департамеІП навчально-виховної роботи (І примірник): 

а. військово-мобілізаційний відділ; 

6. студмістечко - 1 примірник; 
7. бібліотека- І примірник; 
8. відділ акредитації - 1 примірник; 
9. Цеитр міжнародної освіти (в разі продовження навчаиня іиоземиого студента) - І прим. 

(структурпий підрозділ) 

Виконавець 

(Прізвище та ініціаtи) 

Тел.:-------
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до 11аказу № 1:.J[д « f ~ » 
Додаток № 2 1 
!Z!f__ 20 15 р. 

м. К11їв 

m 
УКРАЇНА 

МІІІІСТЕРСПЮ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇІІІІ 

ІІ АЦІОН АЛІ>І-ШП ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНІІ 
"КІІЇВСЬКІІЙ ПОЛІТЕХНІЧІІІІП ІІІ СТІІТУТ" 

НАКАЗ№ ---
(( )) 20 р. 

Про закін•1ен11я н:ш•rа1111я (внпуск, прнсnосrшя кваліфіка ції бакалавра та 

в ідрахування студентів де111юї/зао •111ої формн 11:ш•1а1111я) 

no студенському складу факультету ________ _ 

Відповідно до Закону Украї1111 «Про вищу осв іту», 

ІІАКАЗУІО: 

Згідно з ріше1111 ям Екзамснаціі1ної комісії 11азвани~1 1111жче студентам, які 

закі нч11л11 повн11і1 "'УРС нав'~а1н1 я в університеті та здобули базову вищу освіту з 

терміном навчання 3 роки 10 м ісяці в 

- за напрямом підготовки 6.05020 І «СІ 1 стемна інженер ія » присвоїти 

кваліфікацію фахівця з інформаuіі1н11х технологіі1 та вндати 

Д11плом бакалавра з відзнакою: 

Група ІА-9 1 

І . Гребенюк Мар'яна Гр11горів1 1а, протокол ЕК № 09 в ід 18.06.20 13 р. 

2. """. 

Група ІА-93 

З. Захар•1ук Богда~1 Олександро 11 1 1ч , протокол ЕК № 05 від 18.06.20 13 р. 
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Д11ш1ом бакалавра: 

Група І А-9 1 

4. Агафонов М11ю 1та Валерійов1 І'1, протокол ЕК від 20.06.201 3 р. 

Відрахуват11 з (дата) в11ще11азва1111х студенті в 

закін 1 1с11 1 1ям навча1111я та в11сстп11 з гуртож11тку у двоп1ж11св 11і1 тсрмі11. 

Проректор з науково

педагогі•11-юї робот1 1 

у зв'язку 

( навчаль1ІО-І3ИХОВІ І Иі1 н апрям) (д>Н)'К/НІІІІСШІХСІ1І)dсШІІІR) ____ ______ _ 

(11І111 111 с. 111 і111м1 1 т:~ прі зв11111с) 

Перш11і1 прореh."ГОр (м• 111озс"1111х crync1iт1•), __________ _ 
(ni.111111c. шіц1:инs тз nр11в11шс) 

з 
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Проект наказу вносить 
Декан/директор ______________ . ________ _ 

(стру~nурн11іі підрозділ) (ПідПІІС) (1нщіа1111 та пр1зв11ще) 
Дата ____ _ 

ПОГОДЖЕНО: 

Юрисконсульт _________ ---------
(підпис) (і11іціа1111 та прізв11ще) 

Начальник ВКАС _________ ---------
(підш1с) (і111ц1аs111 та пр1зв11щс) 

Директор Цеитру міжиародиої освіти (щодо інозе.лши.х студентів) 

(11ідп11с) (ініціаsш та пр11в11ще) 

Перевірив ст. i11cne1'mop ВКАС _______ _ 
(підпис) (і11і11іа1и та прізвище) 

Список розс11лк11: 

Па11еропі та електро1111і .:опії (для 11аказіп щодо ішпем1111х студентів список розс11лю1 
п11з11ачасr1.ся самостійно Цl\10): 

1. деканат факультt.-ту/інституту - 1 примірник; 
2. департамеІП економіки та фінансів - 1 примірник; 
З. відділ кадрів та архівної справи - оригінал та копія; 
4. департамеІП перспективного розвитку (1 примірник): 

а. відділ інформатизації; 

5. департамент навчально-виховної роботи ( 1 примірник): 
а. військово-мобілізаційний відділ; 

6. студмістечко (денна форма навчання) - 1 примірник; 
7. бібліотека - 1 примірник; 
8. відділ акредитації - 1 примірник. 

(структурний підрозділ) 
Виконавець 

(Прі:sвище та і11іціа.1и) 

Тел.: --------
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до наказу № (-9(~д-:-/ 6 » 
Додаток№22 

Do/' 2015 р. 

м. Київ 

m 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
''КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ ---
(( )) 20 

Про закінчення навчання (в11пуск, пр11своєння кваліфікації спеціаліста та 

відрахування студентів денної/заочної форми навчання) 

По студенському складу факультету---------

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

НАКАЗУЮ: 

р. 

Згідно з рішенням Екзаменаційної комісії названим нижче студентам, які 

закінчили повний курс навчання в університеті і здобули повну вищу освіту з 

терміном навчання 1 рік 6 місяців: 

за спеціальністю 7.050402 «Фізичне матеріалознавство» присвоїти 

кваліфікацію інженера-технолога та видати: 

Диплом спеціаліста з відзнакою: 

Група ЛА-71 С 
1. Данькевич Андрій Олександрович, протокол ЕК № 8 від 19.06.2013 р. 
2. Поротнікова Ірина Олегівна, протокол ЕК № 12 від 19.06.20 ІЗ р. 
3. Чегринець Катерина Ігорівна, протокол ЕК № 7 від 19.06.2013 р. 

Диплом спеціаліста: 

Група ЛА-71С 
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4. 60601111•1 Іван Сергійович, протокол ЕК № 11 від 19.06.2013 р. 

за спеціальністю «Композиційні та порошкові матеріали, покриття» 

(7.05040303) присвоїти кваліфікацію інженера-технолога та видати 

Диплом спеціаліста: 

Група ЛА-71 С 

5. Баштовий Вадим Олександрович, протокол ЕК № 1 від 20.06.2013 р. 

6. Білоус Валерій Васильович, протокол ЕК № 9 від 21.06.2013 р. 

Відрахувати з (дата) вищеназваних студентів у зв'язку з 
закінченням навчання в університеті та виселити з гуртожитку у двотижневий 
термін. 

Проректор з науково

педагогічної роботи 

( НаВЧалЬН0-ВИХ0ВНИЙ напрям) (д.111 }'І'!ЮІіІСЬА-Ш cmydet1m1в) _________ _ 

(11ідш1с, і11іц1ал11 та прізв11ще) 

Перший проректор <мя 111озем1111х студе11тів>. __________ _ 

(шдп11с, 111іu1алн та 11різв11щс) 
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llpock."Т JІaKa"J}' ВІІОСІІТ\, 

Декан/дирею·ор ______________________ _ 
(структур1111іі підрозділ) (підш1с) (і111ціал11 та прізв11щс:) 

Дата ___ _ 

ПОГОДЖЕНО: 

ІОр11ско11сущ.т ________ --------
(шдrшс) (111щ1ал11 та пр1зв11ще) 

Начальник ВКАС (іІІіціал 11 та11різв11ще) (111дп11с) 

Директор Центру л1і:ж:11арод11ої освіти (щодо і11озел1нц'( студе11тів) 

(підn11с) (і11ішал11 та прізв11ще) 

Переиірив ст. i11cnel\111op НІі."АС 
(пи!tшс) (111щ1а.111 ІtШ прІЗ(/ІJІІ/е) 

С1111сок розсилки: 

Паперові та е.r1ектро1111і конії (для 11ак:1зів щодо і11озем~111х студентів список розсилки 
виз11а•1асться самостійно ЦМО): 

І. деканат факультету/інституту - І примір1шк; 

2. департамент економіки та фінансів - І примірник; 
З. відділ кадрів та архівної справи - оригінал та копія; 
4. департамент перспективного розвитку (І примірник): 

а) відділ інформатизації; 

5. департамент навчально-виховної роботи (І примірник): 

а) військово-мобілізаційний відділ; 

6. студмістс•1ко (денна форма навчання) - І примірник; 

7. бібліотека - І примірник; 

8. відділ акредитації - І примірник. 

(структурний підрозділ) 

Виконавець 

(Прізвшце пш it1i11ui111) 
Тел.: _______ _ 
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І 9, ,.,... ./. .r Додаток № 23 
до наказу № __::._ ;Ад «:(і_» d2Y 20\S р. 

м. Київ 

m 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦЮІІАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ ---
(( )) 20 р. 

Про закі11•1с1111я 11 ав•ш1111я (внпуск, 11 р11своє111ш кваліфікації магістр:~ т:~ 

відрахувашш студентів дс 1111ої/заоч11ої формн 11ав•1а 1111я) 

По с1уденському складу факультету ----------

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

НАКАЗУЮ: 

Згідно з рішенням Екзаменаційної ком ісії названим ниж•1е студентам, які 

закінчили повний курс навчання в ун і верситеті і здобули повну вищу освіту з 

терміном навчання І рі к 10 місяців : 

- за спеціальністю 8.09250 І «Автоматизація і комплексна механізація х іміко

технологічн их процесів» присвоїти кваліфі кацію інженера-досл ідника та видати 

Диплом магістра з відзнакою: 

Груп:~ ЛА-71М 

6. Данькевич Андрій Олександрович , протокол ЕК № 8 від 19.06.201 3 р. 
7. Поротнікова Ірина Олегівна, протокол ЕК № 12 від 19.06.20 13 р. 

8. Чегрннець Катерина І горівна, протокол ЕК № 7 від 19.06.201 3 р . 

Диплом магістра: 
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Група ЛА-7 І М 

9. Бобонич Іван Сергійович, протокол ЕК № 1 1від 1 9.06.20 1 3 р. 

Відрахувати з (дата) вищеназваних студентів у зв'я зку з 

закі1·1ченням навчання в університеті та в 1·1 селитн з гуртожитку у двотижневий 

термін . 

Проректор з науково

педагогічної роботи 

(навчально-виховн ий напрям) ---------
(м r1) (11і .11 1 1 11с1 11111іnл 11 та прі1011щс) (для укрзІ11смшх cryдctrri в) 

Перший проректор 
(" ") (11 і111111с)111щ1ат1та11рі з1тщс (для 111озсм1t11х студс11тіо) 

68 



Проект 11ака'Jу 111юс11т1, 

Дска11/ю1ректор ______ ----------,.-------
(стру"турнніІ нідроздіп) (підпнс) ( і 11іці:u111 та нрізвшцс) 
Дата ____ _ 

ГІОГОДЖІШО : 

ІОр11ско11сул 1.т ________ --.,---,.--------
(11ію111с) ( i 11 i цiru111 та 11різ011щс) 

1-/a•JaJIJ,llll K ВКЛС --------
(п ід r 111 с) (і11іціал11 n1 прізвнще) 

Директор Центру між11арод11ої освіт11 (щодо і11озем1110: студе11111ів) 

( 11 ід1111с) ( і 11і11іш111 та 11різннще) 

Перетрив ст. тспе,.;тир }]/(АС __ _ 
(тдпис) (тщrа.ш та 11різш1ще) 

С1111сок розс11л ~.;11: 
ІІансроні та СJІСh'Т/JОІІІІі конії (дJШ наказ і u щодо інозсмннх L'Тудснтіu СІІІІСlІК JJОЗСШІ КІІ 
внз11а •1асп .• сн самостіііно ЦМО): 

І . Деканат факультету/інститугу- І r1рнмір11н к; 
2. 11с r1артамс1 гr скономікн та фінансів - І 11рнмір 1 111к : 

(струк111ур1111й підрозділ) 

В11ко11авець 

(Прізтицс та іиіціа.:т) 

Тел.:--------

З. ІJi.LU!iIІ кадрів та архівної справн - орнrінал та 
копія; 

4. департамент 11срспекп1шюго розвнтку ( І 
11рнмір1111к): 

а. 11імі11 і11формашзації; 

5. дспарта~1с1гr нав•1аль110-1Jнхов11ої робо111 ( 
прнмір1111 к): 

а. nііІс1,ково-мобіпізацііі11ніі ві.шtіл: 

6. студмістеч ко (денна форма шш•1а1111я) - І 

прнмір 1 111к ; 

7. бібп іотска - І 11рнмір1111 к: 

8. віміп акреднтації - І 11р11мір11нк . 
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до наказу № (--9~< /Ь» 
Додаток № 24 

Р-9' 2015р. 

м . к~1їв 

І 
УКР АЇ ІІА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАІНИ 
"КІІЇВСЬКІІЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ ---
(( )) 20 

Про скасування навчання 

П о студе 11тському складу факультету б іотехнології і б іотех11іки 

денна/зао•ша форма 11авча11ня 

р. 

Для коректного відображення даних про навчання студенті в та для подальшої 

звітності , 

НАКАЗУЮ : 

Скасувати навчання Василька І вана Степановича, студента І курсу гр. Б\ 21 
ОКР «Бакалавр», напрям підготовки 6.050503 «Машинобудуван ня», н авчання за 

державним замовленням (навчання за контра~,.-том за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб), з О І вересня 20 12 року у зв ' язку з помилкови м прикріплен ням D 

Єдиній базі до іншої персони (дублюванням записів у картці особи ; порушенням 

хронології при довнесенні особи в ЄДЕБО) . 

Підстава: ______________ _ 

Ректор (перший проректор) ______ ____ _____ _ 

( 111д1111с) (і11 і цім11 та nріз1щщс) 
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Проект наказу вносить 

Декан/директор __________________ ---------
(структурний підрозділ) (підпис) (ініціали та прізвище) 

Дата ________ ~ 

ІІОГОДЖЕНО: 

Начальник ВКАС ---------:-----------
(11ідпис) (ініціали та прізвище) 

ІОрисконсульт _____________ _ 

(підпис) (ініціали та прізвище) 

Директор Центру мі.жнарод11ої освіти (в разі скасування 11ав•шт1я іноземного студента) 

(підпис) (ініціали та прізвище) 

Перевфив ст. інспектор ВКАС _____________ _ 
(підпис) (і11іціщ~и та прізвище) 

Список розсилки: 

Паперові та електро1111і копії (для наказі о щодо і11озем11их студе11тіо сп11сок розсилки 
011з11а•1асrься самостій110 ЦМО): 

І. деканат факультету/інст1пуtу - І примірник; 
2. департамент економіки та фінансів - І примірник; 
З. відділ кадрів та архівної справи - оригінал та копія; 
4. департамент перспективного розв1rrку (І примірник): 

а. відділ інформатизації; 

5. департамент навчально-виховної роботи (І примірник): 

а. військово-мобілізаційний відділ; 
6. студмістечко - І примірник; 

7. відділ акредитації - І примірник. 

(структурний підрозділ) 

Виконавець 

(Прізвище та і11іціа1и) 

Тел.: _______ _ 
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до наказу № (-~« (',{» 

Додаток № 25 
Є?,f' 2015 р. 

м. Київ 

m 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ __ _ 
(( )) 20 

Про оголошення догани 

студенту теплоенергетичного факультету денна/заочна форма навчання 

р. 

У зв'язку з nорушенням Правил внутрішнього розnорядку НТУУ «КПІ»/ 

(Правил внутрішнього розnорядку в студентських гуртожитках НТУУ «КПІ»), 

НАКАЗУЮ: 

Тимку Олексію Петровичу, студенту 2 курсу гр. ВЛ-21 ОКР «Бакалавр», 

наnрям nідготовки 6.051103 «Авіоніка>>, навчання за державним замовленням 

(навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб), оголосити 

догану за порушення Правил внутрішнього розnорядку НТУУ «КПІ» (Правил 

внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ «КПІ» або інші 

підстави) (Обов'язково наводиться посилання на підпункт та пункт відповідного положення з 

цитуваиням зазначеної підстави) та виселити з гуртожитку у двотижневий термін(.~' разі 

проживания в гурто.жит1.у студмістечка НТУУ ((КП/11 та прийняття такого рішення комісією). 

Підстава: документи, що підтверджують факт виявлення порушення, 

подання декана/директора, рішення комісії. 

Проректор з науково

педагогічної роботи 
(навчально-виховний напрям) _______ _ 

(підпис і11іціапн та прізв11ще) 
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Проект наказу 1шое1 1т1 . 

Лекш1/ю1рсктор ---------------------------
(струк~ур11 11 іі 11ідрозділ) ( 11ід1111с) (і 11ін і а; 11 1 та nрізв111це) 

Дата---------

ПОГОДЖЕНО: 
На•1іutь111 1к [3J<ЛС --------
(п і ш 111 с) (і 11 іціаm1 та 1 1р із 111 1 щс) 

І Іа•1 а;1ш11к 1Jіщ1і 11у 1 швчаль1ю-ш 1хоu11ої роботн ДІ 1[3Р 

(п ідn11с) (і 11 іціал 11 та nрізвнще) 

Юр11ско11сут.т _ ________ - - ------ -
(п ідп нс) ( ін іціа1111 та гtрізннще) 

Голова профбюро--..,.---,----- ___ _____ _ 
( 11 ідпнс) (і11іціа;ш та nрізвшце) 

Голона студентс1,кої рад 1 1 _ _ ____ ---------
(1 1ід11 11с) (іні11 і а;111 та гtрізвнще) 

Диреюпор Це11111ру між11арод11ої освіти (в разі ого110111е1111я догаии і11озем11ому 
студеиту) 

( 11ід1111е) (ініціа.1 111 т;:~ прізв11ще) 

Перещрив ст. тс11е1о:тор ВКАС 

(підти"~ (тіцюлtt та щпзвище) 

С1111 сок розс 11л 1ш: 

ІІансрові та СЛСh'ТРОІІІІі копії (д!І ІІ 11 аказ і в ЩОДО іttОЗСМ ІІІІ Х студентів СІІІІ СОК рОЗСІ ІЛКІІ 
вюначасп.ся самостііі1ю ЦМО): 

І . деканат факультсту/інст1гrуту - І пр11мір11 11к ; 
2. в ідді11 кадрін та арх і вної справ11 - ор11гінал та коп ія ; 
3. дснарпмснт псреnекпш11ого розвнтку - І пр1 ~мір1111к: 

а. відділ і1 1формаn~зації; 

4. студм істечко - І nр11мірн11к ; 

5. відді 11 НаtJча;1ьно-в11хов1юї роботи ДН!ЗР- І пр1~мір1 111к. 

(структур11ий підрозділ) 

811ко11авець 

Сидорова Л.Л. 
.f5.f-.f5.f-.f54 
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до наказу № .f.-§C / /_ І/одаток № 26 _ _ vn щ « ІІІ~ » І) - - -~-'-'--- 20 15 р . 

м. Київ 

m 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ nоЛІТЕХІІІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ ---
(( )) 20 

n ро з1ш1тя стипендії 

По студентсько~1у складу теплоенергетичного факультету 

денна форма навчання 

НАКАЗУЮ : 

р. 

І. Зняти з нижченазваного студента, я кий 

15. 11.20 15 Р" стипендію з 01 .1 2.20 15 Р. 
відраховаю1й з ун і верситету з 

JYO ПІБ Курс J Група Академічна І Соціаль 11а 

K11011J101J lua11 Петоов11•1 І І І ВЛ - 1 1 730.00 
П ідстава : 1~аказ про в ідрахування № 12 від 14.11.20 15 р . 

2. Зняти з нижченазваних студенті в, як і відраховані з університету з 15 .1 1.20 15 
0 1.1 2.2015 )QЗМІ рt: р . у І 

JYO ПІБ Курс Гру11 а 
Ccpcдttiii 

Л1'адсмі ч11 а Соці аль11а 
(іал 

1. Кношюв Іван Петровнч І ВЛ - 11 - 730,00 -

2. 
Арістов 2 !ЗЛ-0 1 4,7 730,00 
Богдан Стспшюш1 • 1 

3. 
Богдшювнч 4 В!З-82 4,3 730,00 65,70 
І ван Вас1111 ьов11ч 

Підстава : наказ про відрахування № 15 від 15. 11 .20 15 р. 

Дека1t/д11рс~-.-тор _________ _ _________ _ ___ _ 
(стру~-.-тур11111і підрозділ) (підп11с) ( і11 іuіал11 та прізвище) 
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• 
Проект 11аказу DІЮСНТЬ 

Заст. Jtекана/дирсктора --,----------------------------
(струh-гурнні1 r1 ідрозділ) (підпнс) (ініціалн та пріз11нще) 

Д:rra ________ ___ _ 

ІlОГОДЖЕІІО: 

Начш1ьннк ПФВ _________ ----------
(п і;ишс) (ініціалн та прізвище) 

Юрнсконсуньт (ініціш~н та прізвнще) (11і д11 нс) 

На,1аль111 1 к 13СЗ (ініціали та прізвнще) (п ідпис) 

Голооа профбюро cтy;1e1rriu __,--.,.----:-- --- -------
(11ілr111 с) (111і 11із.1НІ тз 11рі зо11ше) 

Перевірив ст. іпспектор ІЗКАС (щодо особового складу студептів) ______ _____ _ 
(11ідпис)(і11іціал11 та прізвище) 

Сnнсок розсш1ю1 : 

ІІ:шсроuі та слсктро1111 і конії (юш нан:азіu що110 і 11озсм1111 х студентів сннсок розсш11оr 
1шз11ача сrьсs1 самостійно ЦМО): 

І . деканат факуньтсту/інстrпуrу - І 11рнмірннк; 
2 . департамент економіки та фіна.неі о - І пр11м ірш1к; 
3. відділ кадрів та архівної справи - оригінал та копія; 

4. департамент навчаль110-в11ховної роботн ( І примірник): 

а. відділ СТІІГІСІІдіал1. 1ю1·0 забсЗПС'ІСНІІЯ . 

(структур1111й підрозділ) 
В11ко11авець 

Сидорова Л.Л. 

./54-./54-454 
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'.4J Додаток № 27 

до наказу № ~ від « # » о4" 2015 р . 

м. Київ 

~ 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

І-ІАКАЗ№ ---
(( )) 20 

П ро знятrя стнnсндії 

По с·rудентському складу теплое1·1ергеп1ч ного факультету 

денна форма навчання 

р. 

На підстав і рішення стипендіальної комісії факультету (протокол № 12 від 

14. 11 .2015 р.) , 

НАКАЗУЮ: 

зняти з нижченазваного студента, якому надано повторний курс навчання 

(академ ічна відпустка для догляду за дитиною та ін.) з 12. 11.20 15 р. згідно з ~1аказом 

№ __ від ___ , стипендію з 01.12.20 15 р. у розмірі: 

J(o ПІБ Курс Група 
Середній 

Акадсмі•1ш1 Соціальна 
бал 

Кнрилов Іван Петрович 2 ВЛ-21 4,1 730,00 -

Декан/директор __________ -----------------
(струю-ур111 1 іі підрозділ) (11і 11п11с) ( і11 іці а.~111 та пріз111 1щс) 
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11 ро..:кт наказу шюс11ть 

Заст. дека11<J/д11рс 1-.·тора ____________ ____________ __ _ 
(структур1111і1 підроздіп) (niJt1111c) ( і11іuіал11та11різв11щс) 

Дата ------------

ПОГОЮЮШО: 

І Іачал 1, 1111к І ІФІ3 __ -:---------------
(г1ідп11с) (i11iuiru111 та 11різв11щс) 

Юр1 1ск (iiiд11 11c 'ОІІС)'JІІ,Т . ) 

( і11і11іал11 та прізв11щс) 

На•1ш1 ь11 11 к ІЗСЗ ________________ _ 
(піщшс) (i11iuiru111 та прізв11щс) 

Гонова нрофбюро студе1гrів _____ ----------
(111:н111с) (і11і11іа.л11тз11р1 зu11111с) 

Перевірив ст. і11с11ек111ор ВКАС (ІІ(одо особового складу с111уде11111ів) _ ___ --------
(під1111с}(і11іціш111 111а 11різвиІІ(е) 

C 1111coic розс11 11ю1: 

Па нерові та слсh--тро1111і копії (дт1 наказів щодо і11 озсм11 11х студенті в с1111 сок розс11лк11 
вю11:1часrься с:шостіі1110 ЦМО): 

І . деканат факультсту/і11с-111ту1у - І пр11мір1111к; 

2. дс1~артамс11т еко11омік11 та фі1 1а11сів І 11р11мір1111к ; 

З. ві1щіл кадрі11 та архі11ної справ11 - ор11гі11ал т:.1 ко11ія ; 
4. департамс11т 11авчш11,1ю-ш1хошюї робот11 ( І пр11м ір1111 к): 

а. в ідділ сr11пс11діал1,ноrо забезпе•1с1111я . 

(струк111ур11111ї підрозділ) 

Виконавець 

Сидорова Л.Л. 

454-454-./54 
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" Додаток № 28 

до наказу №..f-9J;: /С» tt2f" 2015 р. - -

м. Київ 

m 
УКРАЇНА 

МІН ІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХІ-ІІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"ІШЇВСІ>КІІІ-,і ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІІ-І СТИТУТ" 

НАКАЗ№ __ _ 
(( )) 20 

П ро вста новлення щомісячної доnомоп1 

По студентс 1,кому складу теплоенергетичного факультету 

денна форма навчання 

р. 

На підставі рішення сп1пендіаль1юї ком ісії факул ьтету (протокол № 12 від 
14. 11 .2015 р.), 

НАКАЗУЮ: 

зняп 1 з Крилова І вана ПетроrJІІ ча, студента 1 курсу гр. ВЛ-2 1 , якому надано 

академічну в ідпустку за медичними показа1шямн з 12.11.20 І 5 р . зг ідно з наказом 

№__ від ___ , академічну (соціальну, додатково призначену соціальну, 

додаткову соціальну) стипендію з О 1.12.20 І 5 р. у розмірі _,ОО грн . та встановити 

щомісячну допомогу з О 1.12.20 І 5 р. по З 1.08.20 16 р. у розмірі 365,00 грн . Середній 
бал (крім І та 5 курсів). 
(якщо а доаід11і зазначе11111і діагноз - туберкульоз. а 111vю111а протягом І О місяціа 

здійс111оється у розмірі 730,00 гр11.) 

Дскан/днрсктор _ ___________________ ___ _ 

(структур1111 і\ 11і11розд іл) (г1ідrшс) (і 11інію111 та 11різ1111ще) 
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ПрОСh-Т ІІ:tказу ВІІОСІІТЬ 

Заст. дскш 1 а/д11рсh-rора ------------------- --------
(струh-rур1111І1 n ідроздін) (піюшс) (і11іцім11 та пріз1111щ~) 

Дата __________ _ 

ПОГОДЖЕІІО: 

І І:t•1ш11,11 11к ПФІЗ __ -:-;,----,------ ---.,--- - -,-------,. 
(nідrшс) ( і11іціал11 та 1 1різ1111щс) 

Юр11ско11сул ьт __ --,------.,,--.,---,,-----,---,-----_ 
( 11ідш1с) (і11іціал11 та прізвнщс) 

І Іа•1шш111к ВСЗ - - ------
(11ію111с) (ін і ц ішш та прізв11щс) 

Гонова профбюро студс1гrі в _____ ---------..,..-
(11ідn11с) (111 і ні '11111 та r11юо11111с) 

І Іереаір11в ст. і11с11ею11ор ВКЛС (щодо особового складу студе11111ів) ---- ______ _ _ 
(11ід1111с}(і11іціал11111а 11різв11ще) 

Спнсо~> розс11лю1 : 

Па нсрооі та СJІСІ>"ГJlО ІІ ІІ і І> ОІІЇі (ЛJНІ 11а1>аз і 11 ЩО/10 і11 01см1111х сту11с11ті11 СІІІІ СОІ> J>ОЗСІІЛЮІ 

ІШЗІІ:І 'ІаСТЬСІ1 самостШ110 Ці\ 10): 

І . дека~ шт факультсту/і 11ст1rгуту - І прш1ір1111к; 

2. дс11артаме11т ско1юмі1ш та фінансів - І пр11мір1111к; 

3. відділ кадрі11 та архішюї сnравн - ор11гі11ал та копія ; 

4. дс11арта~1с1 rr ІІЗВ'ІаІJЬ ІІО-В ІІХОВІІОЇ роботн (І nр1шір1111к) : 

а. відділ стш1с11діа111.11ого забсзnс•1с1111я . 

(с111рую11ур111иї підрозділ) 
811коиавець 

Сидоро(]а Л.Л. 

./5./-./54-./5./ 
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м. Київ 

..... 
" ) .... 

Додаток № 29 

до наказу №('-~і::< /ь» ~ 20 15 р. 

m 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬІІИП ТЕХІІІЧІІІІЙ УІІІВЕ РСІІТЕТ УКРАЇНИ 
"КІІЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХІІІЧ ІІ ИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ _ _ _ 
(( )) 20 р. 

Про пр11з1 1а•1е1111я стипендії 

По студентському складу тсnлое 11ергет1-1чно1-о факультету 

денна форма 11 авчан11 я 

На п ідста ві рішення стипендіальної ком ісії факультету (протокол № О І в ід 

3 1.0 1.20 15 р .) , 

НАКАЗУЮ: 

І . Прнз 11ачнти нижче назван11м студентам ст11пендію з О 1.02.20 15 р. по 

Ко ПІБ 
Ссрсднііі 

л.-адсмі•ша Соціальна 
Додат~>о ва 

ГІрrrм. 
бал соці:tJІЬШІ 

І l>VDC 

Гоv11а ТА-41 

І . 3,2 - 795,70 і 11в. 

2. 4,0 730.00 -
3. 4,4 730.00 -

Вс1.ого: 1460 оо 795,70 
Грун:1 ТВ-4 1 

І . 4,8 730,00 
2. 5,0 830,00 

Всього: 1560,00 
Всьо1·0 110 1 .-урсу: 3 120,00 795.70 

2 І>У ІІС 

Гоv11а ТА-31 

І . 4,6 - 1760,00 сноота 

2. 4,5 730,00 65,70 шв. 

3. 4,0 730.00 
4. 3,2 795,70 i1m. 

Вс1.ого: l.t60,00 2621,.tO 
Вс1.ого 110 2 кvрсу: 1460,00 262 1,40 
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г 
- - ~-------- --.------ -- --- --- г--------

4 К\'~С 
Грv11а ТЯ-12 

І. 
----~-

4,8 730,00 
2. 4,5 730,00 
3. 5,0 830,00 

Всього: 2290,00 
Всього по 4 кvpcv: 2290,00 

Вс1.ого 11011.1.: 487000,00 15662,00 

2. Призначити нижче названим студе11там стиnендію з 01.02.2015 р. no 31.07.2015 р. 
у розмірі: 

№ ІІІБ 
Серед11ііі 

Академічна Соціальна 
Додаткова 

Пр11м. 
бал соціаль11а 

3ку~--
Група ТА-21 

І. 3,2 - 795,70 і1111. 

2. 4,0 730,00 -
3. 4.4 730,00 -

Всьо1·0: 1460,00 795,70 
Грща ТВ-22 

- І І. 4,8 730,00 
-

2. 5,0 830,00 
Всього: 1560,00 

Всього по 3 h."VPCV: 3120,00 795,70 
Всього по п.2.: 3120,00 795,70 

Всього по факультету: 754570,00 2765,40 

Декан/директор _________ ---------------
(структурний підрозділ) (підпис) (ініціа.~ш та прізвище) 
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Проект наказу 1111ос11ть 

Заст. дека11а/д11ректора ------------------------
(структурн11й підрозділ) (підпис) (іні11іаш1 та прізвище) 

Дата _________ _ 

ПОГОДЖЕНО: 

І Іачш1ь1111к ПФВ (ii1i11ia.i111 та прізвище) (11ілш1с) 

Начальник ВСЗ (іні11іали та прізвище) (підпис) 

Голова профбюро (..І)'ДСІІТЇІІ (і11щ~аш1та11р1зо11ще) 
(111д1111с) 

/ Іеревірив ст. іиспектор ВКАС (щодо особового складу студентів) ___ _ 
(підпис)(ініціали та прізвище) 

Сп11сок розс11J1к11: 

Паперові та еле~..їрОІ111і копії (для наказів щодо іно1ем1111х студентів с1111сок розс11лк~1 

011з11а•1апься самостійно ЦМО): 

(структуриий підрозділ) 

Викоиавець 

Сидорова Л.Л. 

454-454-454 

І. деканат факультету/інст1пуrу - І примірник~ 
2. департамент економіки та фінансів - І примірник; 
3. відділ кадрів та архівної справи - оригінал та копія: 
4. департамент навчально-виховної роботи (І примірник): 

а. відділ стипендіального забезпечення. 

..:: 
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- .,. Додаток № 30 

до наказу № f-1,C«/C » М 20 15 р. 

м. Київ 

~ 
УКРАЇНА 

МІІІІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇІІИ 

ІІ АЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧІІІІЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ _ _ _ 
(( )) 20 

п ро пр11з11а LІ С ІІІІЯ СТ ІІІlСІІДЇі 

По студе11тському складу теплос11ергстнчноrо факультету 

денна форма навча1111я 

р. 

На підставі рішен ня стнпендіальної комісії факультету (протокол № О І від 

3 1.01.20 15 р.), 

НАКАЗУЮ: 

додатково пр11 з нач 1 п11 1111ж1 1сназваному студенту соціальну ст1111ендію з О 1.02.20 15 
р. по 30.06.201 5 р. у розм ірі : 

J'IO ПІБ Курс Гр уна 
Серс1111іі1 

А~;::щсмі•ша Со11іаль11а 
бал 

К11р11лов Іван Петрович 2 ВЛ-21 4, 1 - 65,70 

J(ска11/днрс~-.-тор ___ _ _ ___ ___ ____ ________ _ 
(C"IlJyt.-тyp11 111i нідрозділ) (п ідпнс) (і11 і ціш111 та 11р ізв11щс) 
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Проею· 11аказу ВІІОСНТh 

• V 
)> 

Заст. дска11а/1111рсктора ---------- ...,- ------- - -------
(С"11Jуктур1 111і1 підрозділ) (під1111с) ( і11іціш111та 1 1р ізu11щс) 

Дата __ ~-------

ПОГОДЖЕІІО: 
Начшн.111 1к І ІФВ _ _ _ _ _ _ _______ _ _ _ _ 

(підп11с) (і11і11іш111 та прізв11щс) 

Начш11, 1111к ІЗСЗ ________ ___ _ _ _____ _ 
(під1111с) ( і11іціш111та 11р із1111ще) 

Го11011а нрофGюро студентів ------.,-------,---
(n1.1m1c) ( 1tt 1UlaJ1Іt ТІ) ПрІ]UІІЩС) 

Перевірив ст. і11с11ек111ор ВКАС (щодо особового складу студе11тів) -----------
(11ідпис)(і11 іцішт та прізвище) 

С11 11сок rозс11лю1 : 

Папсrові та еJІСh"їрОІІНЇ копії (для 11а~;:азів ЩОДО ЇІІОЗСМ ІІІІХ студс11тів СПІІСОК рОЗСІІЛКІІ 

ВІІЗІІ:І 'І:ІСГ І .• СІІ самостіі1 но ЦМО): 
І . деканат факу11 ьтсту/і11ст1пуrу - І nр11мір1111к; 

2. департамент ско11омік11 та фінансів - І пр1шір1111к; 
З . відді11 кадрів та архів11ої cr1pan11 - ор11гі11ш1 та копія ; 
4. де11артамс1п ІІШJ'ІМІ·ІІО-ІШХОІІ ІІОЇ робот11 ( І пр11м ір1111к): 

а. 11 і;щі11 ст11пс1щіш1шоrо забсз 1 1 с•1с1111я . 

(структур11111ї підрозділ) 

811ко11авець 

Сидорова Л.Л. 
./5./--15-1-./5./ 
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Додаток № 31 

до 11аказу №(~«~» tJ/( 20 15 р . 

m 
УКРАЇНА 

М ІІІІСТЕРСТВО ОСВІТІІ І НАУКІІ УКРАЇІІИ 

ІІАЦІОНАЛЬІІІІП ТЕХНІЧІІІІЙ УІІІВ ЕРСИТЕТ УКРАЇНІ! 
"ІПІЇВС І>КИП ПОЛІТЕХІІІЧІІИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ __ _ 
м . К 11їв (( )) 

п ро пр11з 11 а ЧСІІІІЯ СТІІП СІІдії 

По студснтс1,кому складу тсnлоенерrстнчного факультету 

денна форма 11ав •~а1 1 н я 

20 р. 

На підстав і р ішення ст11пе1щіат,110ї ком ісії факультету (протокол № О І в ід 

3 1.01 .20 15 р.) , 

ІІ АКАЗУІО: 

n риз11 а•н1111 1н1жчс ~1азва~юму студенту, яю1fі наказом № ___ від __ _ 
перевсден11 fі з навчання за державннм замовленням 1 1а навчання за контра1-.-том за 

раху 110 к коштів фіз11чю1х (10р11днч1 1 11х) осі б) (поновлен11й на нав•1а~н1я , приступив до 

навча~1 ня після академічної відпустк11 , пр11ступ1~в на повтор1шй курс навчання , 

п ереведений до НТУУ «КП І»), ст~те1щі 10 з О1 .02.20 1 5 р . по 30.06.20 15 р. у розм і рі : 

No ІІІ Б Курс Груп а 
Ссрсд11ііі 

Акадсм і • 111 :1 Соціальна 
бал 

Киоююв Іван Петоов11 <1 2 ВЛ-2 1 4,1 730,00 -

Дска~t/д11рскrор ____________________ _ __ _ 

(стру~..оур1111 іі підрозді.~ ) (п ідш1с) ( і11 і11іал11 r.i прізnнщс) 

85 

• • 
І Іроскт 11аказу u 1 юснп. 

Заст. ;1скш1;~/;1нрскrора ---------------------------
(стру~..·тур1н1 і1 11іщюзді11) (н і 1111 11с) (i11i11iru111 та nрізuшщ:) 
Дата ____ ______ _ 

ІІОГОДЖЕІІО: 

l l a<1 ru11. 1111к І ІФІЗ ________ ---------
( 11ію111с) ( і 11і 11іал н та 11р ізв111цс) 

Юр11ско11су111.т (іІІ іuіанІІ та 1 1різuнщс) (ni111111c) 

1 1 ачru1ш нк rзсз _________________ _ 
( 1 1ію111с) ( і11і11іш111 та 11різ 1111щс) 

Гоноuа профбюро студс~rrіІІ ) ("'"""""' тз пр13в11шс) (n1;imtc 

І Іеревірив с111. і11спек111ор ВКАС (щодо особового складу с111уде11111ів) ___________ _ 
(підп11с)(і11іціШІ11 та прізвище) 

С11нсок розс11лю1 : 

ІІ :шсрові та слсh-тронні конії (дJш наказів 1110110 і 1юзсм~1 11 х студентів с111 1сок рюс11лк11 

ІJ ІІЗ І І:t'І:ІСП,СSІ самості\1110 Ці\ 10) : 

І . дскшшт факуньтсту/інстнтуrу - І щшмір1111к; 
2. дспарта.,1с1 rт ско11омікн та фіна11сі11 - І 11р11мір1111к; 

3. 11ід;1ін кадрі н та арх іu 11ої справи - ор11rі11ш1 п1 копія; 
4. дсг~арта~ІСІ!Т ІІШJ'І іUІЬ ІІО-ІJНХОШІОЇ роботн { І пр11мір11 нк): 

а. ІJіІUІі JІ СТІ ІГІСІІДіш11.1ю1·0 забсЗІІС 'ІСІІНЯ . 

(с111рук111ур11111ї підрозділ) 

811ко1юве11ь 

С идарова J/.J/. 
45./-./5./-./5./ 
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доД'аток № 32 

до наказу №.-(, .9~ « /~>> Ф7' 2015 р. 

м. Київ 

m 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІІАЦІОНАЛЬНИП ТЕХНІЧНІІЙ УІІІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
" ІСИЇВСЬКИЙ ПОJІІТЕХІІІ ЧІІИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ __ _ 
(( )) 20 

П ро ІІОД013ЖСІІІІЯ СТІІПСІІДЇі 

По студе11тському складу теплоенсргет1\111юго факул ьтету 

денна форма нав•1 ання 

р. 

На підставі рішення стипендіальної комісії факультету {протокол № О І в ід 

3 1.0 1.2015 р.) , 

подовжити 1111ж'Іеназва1юму 

складання сесії до _ _ _ , 
розм ірі : 

No ПІБ 

Кирнлов І ван Петрович 

НАКАЗУЮ: 

студен1у, якому надано інд11відуальн11іі графік 

виплату стнпендії з О 1.02.2015 р. по 28.02.2015 р. у 

Курс Гру11а 
Ссрсд11ііі 

Л1.:адсмі•11 1:1 Соціаль11 а 
Ga11 

2 ВЛ-21 4,1 730,00 . 

Дска11/д11рсктор ____ _ ___ _ _ _ _ _______ _ ___ _ 
(стру1-.оур11 11 іі підрозділ) (nід1111с) (і 11 іціш111 та11різш1 ще) 
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І Іро~кт наказу u11oc11тi. 

Заст . дскшш/дврсктора --- - ----------------- --- ---
(структур1111іі нідрозліл) (nідrшс) (і11 і11іат1 та 11р ізщ1щс) 

Дата ------------

ПОГОДЖЕНО: 

І Іа•1а111,1111к І ІФІЗ _ _ _ _____ ---- - - - --
( 11 ід1111с) (ініціали та пріз11шцс) 

Юрнсконсу111.т (ін іціалн та r1різв11щс) 
(nід1111с) 

На•~ш11 .н11 к ІЗСЗ (ініuіалн та r1різ1JІІщс) 
(11 ідп11с) 

ГолоІJа профбюро студентів _____ - - ------ - -
(111д111 1с) (і1tщ1м11 т:~ nрізвщце) 

ГІерев1р11в ст. /І/спектор ВКАС (щодо особового складу студе11111ів) ____ --------
(11ід1111с)(і11іці01111 та прізвище) 

С1111со1.: розс11лю1: 

ГІан срові та CJІ CJ..opo1111i 1.:011 ії (для 11 аювів щодо і11озсм1111х студс1rгів с1111со.- розс11 11 1.:11 

В ІІЗН:І•НІСТЬСЯ самостііі110 Ці\10) : 
\. деканат факультсту/інсnnуrу • І 11р11мір1111к; 
2. дс11артамс1rт економіки та фінансів - І r1р11мір1111 к: 
З . відділ кадрів та архівної справв - ор11rі11ал та копія ; 

4. дс1~артамс11т 11авчаль1ю-в11хов1юї роботн ( І пр11мір11ик): 
а. u ілділ ст11nс11діал 1, 11оrо забсз11с •1е1111я . 

(с111руктур1111й підрозділ) 
В11ко11авець 

Сидорова Л.Л. 

./54-./5./-./54 
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Додаток № 33 

до наказу №f--~ «/ь » Р4' 20 15 р. 

~ 
УКРАЇНА 

МІІІІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНІ! 

НАЦІОІ-ІАЛЬІІІІЙ ТЕХІІІЧН ІІІІ УІІІ ВЕРСІПЕТ УКРАЇН І! 
"КИЇВСЬКИЙ ІІОЛІТЕХНІЧІІИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКЛЗ№ __ _ 
м . К 11їв (( )) 

Про пр11значсн11я ст1шс11дії 

По студентському складу теплое11 ерrеп1 111юго факультету 

де11 11а форма навчання 

20 р . 

На 11ідставі рішення стипендіальної ком і сії факультету (протокол № 12 від 
05.09.20 15 р.), 

НАКАЗУЮ: 

І . Зняти з Кирилова І вана Петровича, студента 2 курсу гр. ВЛ-2 1 , академі•111у 
ст11пендію з О 1.07.20 15 р. у розмірі 730,00 грн. та прюна• 1 1пн з О 1.07.20 15 р. 

по 3 1.01.20 16 р. академічну ст11пендію у розм ірі 830,00 грн. Середній бал 5,0. 

2. Бухгалтерії університету здійен11ти перераху1юк . 

Підстава: пояснювальна про пр11ч111111 зміни розміру сти пендії, розпорядження по 

факультету/інституту. 

Д1:ка11/ю1ректор ________________ --------
(стру~,.їурн11 і1 підрощі11) (11ідп11с) (і11іuіал11 та прізrшщс) 
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~ )І -
І Іросt-.ї 11аказу ІІІІОСІ ІТЬ 

Заст. 11екш1wд11рсктора -------- ------- ------- -----
(стру1о.їур1111і1 п ідрозділ) (11ід1111с) (i11i1ti 01J 111 та пріз11111щ:) 

Дата ___________ _ 

І ІОГОДЖЕІІО: 

І Іа•1 01J11.1111 к ПФІЗ ________ ---------
(пі11п11с) ( і11ініан11 та11різв11щс) 

Юр11ско11суньт (і ІІіці 01JІІІ та пріз1тщс) 
(пі111шс) 

11 а•1 01J1ш11к вез -----------------
( 11ідп11с) ( і11і1 1іаш1 та 11різn11щс) 

Голо11а профбюро студе111ів _ ____ -- --------
(n1дi111c) (111it[l3!1Іt Т3 11p13811Ult) 

І Іеревіµив cm. і11с11ек111ор ВК!ІС (щодо особового складу с111уде11111ів) ____ --------
(11ідт111с}(і11і111али та прізв11ще) 

С1111сок rозс11 J1ю1: 

ІІап сроuі та с;1 сктро1111і конії (дл11 11 аказі в 1110110 і11озсм 11 11х сту11с11тів с1111сок ro1c11;1..:11 
ВІІЗ ІІ : І't:ІСТЬСІІ с:шостііі 1tо Ц!\10): 

І . дска11ат факультсту/і11СТІгrуrу - І пр11мір1111к ; 
2. дс11артамснт ско1юмію1 та фі11а.11сів - І пр11мір1111к : 
З . відділ кадрів та арх ів 11ої справ11 - ор111· і11ал та копія ; 

4. дспарта,\\СІІТ І Ш8'1'1J1Ь ІІО-ІJІІХОВІЮЇ робот11 (І пр11.мір1111к) : 
а. ві1щін СТІІІІСІІді ОlJІЬІІОГО забсзr1с•1с 1111я . 

(с111рук111ур1111іі підрозділ) 

В11ко11авець 

Сидорова Л.Л. 

./54-45./-45./ 
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Додаток № 34 

ДО наказу №-f-.9--'3~ «а» - - - - ~ 20 1 5р. 

м. Київ 

m 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬ/01Й ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ .N'o ---
(( )) 20 

Про r1р11з11а<1с111ш додаткової соціальної спшс1щії 

По студентському складу теплоенергетичного факультету 

денна форма навчання 

р. 

Згідно п. 35 Постанови Кабінету Міністрів України в ід 12.07.2004 р. № 882 щодо 
соціального захисту населення, я ке постраждало внасл ідок Чорнобильської 

катастроф~• , 

НАКАЗУЮ: 

приз1-1 а• 1 ити нижченазваному студенту додаткову соціальну стипендію з О 1.09.2015 
р . по 27. 11 .20 15 р. у розм і р і : 

JYo ПІБ Курс Гру11а 
Додаткова соt1іаль11 а 

СТІІІІСІІJ ІіЯ 

Кирилов І ван Петрович 2 ВЛ-2 1 170,00 

При.нітка: додаткова соціаль11а с1111111е11дія 11рю11ачається до дати 11ов11оліт111я студента (тут 

дата 11ародже11ия студе11та 28. І І. 1997 р.) 

Дска11/д11ректор ___________________ ____ _ 
(структур1111і1 підрозділ) (11 ідпнс) (і11іціал11 та прізвнще) 
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~ 
)> " Прое"-r наказу ВІІОСІПЬ 

Заст. декана/дирекrора --- ------ - ---------- - - -----
(структурнні1 підрозділ) (підпис) (і ніціалн та прізuнще) 

Дата _ _ _ _______ _ 

ІlОГОДЖЕІІО: 

І-Іача~11.1 11 1к ВСЗ --...,.------ ,-,----- - - -
(підпнс) (і11і ціалн та прізвище) 

Голова профбюро студентів _ ____ ~--,-.,--------
(11 ідrшс) (і 11і ці ал 11 та 11різв11щс) 

Перевіриа ст. і11с11ек111ор ВКАС (щодо особового складу с111уде11111 ів) --------- -
{11ід1111с)(і11іцішт та 11різвище) 

Спнсок розсш1 к11 : 

ГІан срові та слсктро1111і конії (дm1 наказів щодо інозсм ннх студ~ нтіu с1111сок розсш1к11 

внзн ачасrься самостійно ЦМО): 

І . деканат факультсту/інстнтугу - І примірник; 
2. департамент економіки та фінансів - І прнмір1111к ; 
3. відділ кадрі в та архішюї спраш1 - ор11rі11ад та копія ; 
4. департамент 11ав •1мь1ю-внховної роботн ( І г1р11мір1111к): 

а. 11ідділ стнпещ1іань11ого забсзпе•1с1111я . 

(струк111ур1111й підрозділ) 
В11ко11авець 

Сидорова Л.Л. 
-154-45-1-45-1 
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Додаток № 35 

до наказу № 1-1~ « ./Ь » t97' 201 5 р. 

~ 
УКРЛЇІІА 

і\ ІІНІСТЕРСТВО ОСВІТІІ І ІІЛУКИ УКРАЇІІИ 

НЛЦІОНЛЛЬІШП ТЕХІІІЧНІІП УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КІІЇВСЬКІІП ПОЛІТЕХІ-І ІЧНІІП ІНСТІІТУТ" 

НАКАЗ№ __ _ 
м. Київ (( )) 

Про ЗІІ ЯТПІ СТІІІІСІ ІДЇі 

По студентс~,кому складу теплоенсргст11чного факультету 

денна форма навчання 

20 р . 

На підставі р і ше~111я ст11пендіальної комісії факультету {протокол № 12 від 

05.09.2015 р.), 

ІІ АКАЗУЮ: 

зняти з 1-111жченазва1юrо студента соціальну сп111е11дію з О І . І 0.2015 р. та додаткову 
соціальну ст11 пендію з 25 .09.2015 р. у розм ірі : 

Ссрс1111ііі Соці :шь11а Додаткооа 

№ ПІG Курс Гру11 а U:lJI СТІІІІСІІІІЇІІ соці ат.н а 

СТІІІlСІІ/\ЇІІ 

К11р11лов Іван Петров 11 ч 2 ВЛ-2 1 3,7 365 ,00 170,00 

Пр1L11і111кп: додаткова соціаль11а ст1111е11дія з11імасться з дати 11ов11оліття студе11та (тут дата 

11ародже111rя студе11та 25.09. 1997 р.) 

Дска11/д11рс1..•ор _______ __ - ---,-..,..-------- - - - - -
( стру1..-rур1111 іі п ідрозділ) (підrшс) (iнiui<u111 та11різв11щс) 
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• 

Проект 11ака:~у в 1 юс11ть 

Заст. дскш1а/д11рсктора - ----------------- ---------
(структур1 11 1 іі 11 ідрозділ) (п ію111с) (i11iui a.r111 та 11різв11щс) 

Дата __________ _ 

ІІОГОJ~ЖЕІЮ : 
І Іа<~алшнк І ІФВ ________________ _ 

(під11 11с) (і 11 і11іат1 та прізnнщс) 

Юр11ско11су111>1· (іІІініа.rн 1 та 11різв11щс) ( 11ію111с) 

Началь1111к ВСЗ (iнiuia.rвi та r1різв11щс) 
(під1111с) 

Голова 11рофбюро стулснтів - --- ---------
(п1 11111tс) (111111н1111t т.t 11р11в11щс) 

Перевірив ст. інспектор ВКАС (щодо особового складу студе111111в) ____ --------
(111дпис)(і11іціали та прізвище) 

С1111со" розс 1шю1: 

ІІа 11сроиі та CJ1c.-1·po1111i ко11 їі (ш1 1111аказі11 щодо і11озсм~1 11 х сту11с1 11ів сп11 со" розс 1 1л к11 

щ1з 1~а•шстьс11 самостііі 11 0 ЦМО): 
І . дска1 ~ат факут,тсту/і11сппугу - І 11р11м ір 1111 к; 
2. дспартамс11т ско1юм ік11 та фі11а11сі 1J - І 11р11мір111 1к ; 

3. 11ідді 11 кадрів та архіn11ої спран11 - op11ri1iaл та копія ; 
4. дсr1арта~1е11т 11авча.q~,110-в11хов11ої робоп1 ( І прш1ір1111к): 

а. в ідділ сп111с11ді а.r1мюrо за&:з11с•1с1111я . 

(струюпур11111і підрозділ) 

811ко11авець 

Сидорова 11.Л . 
./54-./5./-./5./ 

94 



". ) 

м. Київ 

.h 

4 • 
Додаток № 36 

до наказу № 1-f.Ii:« 4 » ~20 1 5 р. 

m 
УКРАЇНА 

МІН ІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУІ\И УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХН І ЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ __ _ 
(( )) 20 р. 

П ро шщ:111 11я матеріальної допомоги та преміювання 

П о студентському складу теплоенергетичного факультету 

де11Н а форма навчання 

На підстав і рішення стипендіальної комісії факультету (протокол № 12 від 

05.09.2015 р.), 

НАКАЗУЮ: 

І . В ~~платити прем ію за серпен ь 20 15 р. нижче названим студентам за успіхи у 

нав<~анні , науковій діяльності , активну громадську та культурно-масову 

роботу у розмірі: 

No ПІБ KvPc Гру11а Розмір, гр11. 

І . І ТФ-4 1 800.00 
2. І ТФ-43 600,00 
3. 2 ТА-32 300,00 
4. 2 ТІ-3 1 500,00 
5. з ТО-21 180,00 
6. 4 ТО- 1 2 450,00 
7. 4 ТО-14 800,00 
8. 5 ТА-4 І с 800,00 
9. 6 ТА-3 І м 350,00 

Всього по факvш,тстv: 4780,00 

95 
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І " Ji. с : ._ 

2 . Надати матеріальну допомогу за 2015 р. нижче названим студентам у розмірі: 

№ ПІБ Kvoc Гovna Розміо, грн. 

І . І ТФ-4 1 900.00 
2. 2 ТФ-33 1460,00 
З. 3 ТО-22 900,00 

Всього по dшкуJІІ,тстv: 3260,00 

3. Бухгалтерії університету нарахування премії та матері альної допомоги здійсн 1пи 

за рахунок стипендіального фонду . 

Проректор з ш1уково-11сдаrо 1·іч1юї робот11 _ _____ - ----------
( 11ід1111с) (i11i1tia.r111 та nрізвнщс) 
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Проект наказу в1юс11ть 
Дск:ні/д11рс"•ор __________________________ _ 
(СТРУ"'УРНІІІІ підрозділ ) (nіJІПІІС) (і11ініа1111 та пріз1111щс) 

Дата ______ ___ _ 

І ІО І 'ОЮІ(Е І ІО: 

І І<1• 1ш1ь111 1к І ІФІ3 ___ -,----,-------------
( і11 і ціш111та 11різ1111щс) ( 11і;111 11 с) 

І І а•1ш1ь1111к ВСЗ ______________ _ 
(11ід1111с) (111щ1ал11та11рі :щ11щс) 

І Іа•1<u11, 1111к 13НВР 

(11i11n11c) ( і11іціш111 т;~11різ 1111 щс) 

Го11оuа 11рофкому студс11ті11 _____ ----------
( 11іJІп11с) ( і 11іц і а1111 та 11різ 1111щс) 

І Іеревірив ст. і11с11ек111ор ВКАС (щодо особового с1'Ладу с111уде11111ів) __________ _ 
(підп11с)(і11і1fіал11111а прізвище) 

С1111со" розс11л ю1: 

ІІансрові та СJІ С"оJ10ІІІІі 1.:0 11ії (!ІШІ наказ і в ЩОІ\О іІІ ОЗСМІІІІХ студентів С ІІІІСО" J10ЗС ІІЛКІІ 
ІJ ІІЗШІЧПСТІ.СSІ самостіі1110 ЦJ\10): 

І . дска11ат факульn.-ту/і11ст1rrуrу - І прнмір1111к; 

2. департамент ско11омік11 та фі11а11сів - І 11р11мір1111к ; 

З . вілді11 кадріо та архіu11ої с11ра1111 - op11ri11a11 та копія ; 
4. дс11артаме11т 11ш1•1 а;11.110-1111хошюї робот11 { І 11р11мір1111к): 

а . оі 1шіл сп 111с1щіш11.11оrо забсз11с•1с1111я . 

(с111рук111ур1111й підрозділ) 

811ко11авеІfь 
Сидорова Л.Л. 
./5./-./54-·15./ 

'· 
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Додаток № 37 

м . К11їв 

до наказу № 1'--9'С« f'Ь» tPL? 

m 
УКРАЇНА 

М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТІІ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІІАЦІОНАЛЬН ІІfі ТЕХНІЧІІИfі УНІВЕРСІІТЕТ УКРАЇІІІІ 
" К ІІЇВСЬКІІП ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІІІСТІІТУТ" 

НАКЛЗ№ ---
(( )) 20 

п ро пр11з11а Ч СІІІІЯ і111с11ної СТІІП СІІдії 

По студентському складу теплоенергет11чного факультету 

денна фор~1 а навча111-1я 

2015 р. 

р . 

В ідповідно до 11аказу МОН України від 2 1.1 0.20 15 р. № 2 18 «Про призначення 

академічної стипендії Президента Yкpaїmrn, 

НАКАЗУЮ : 

І . Прнзна•11п11 К11р11лову Іванові Петров11чу, студенту 4 курсу гр. ВЛ-21 , 
академ ічну ст1tпендію През11де11та України з О 1.07.20 15 р. по 31 .01.20 І G р. у 
розмірі 1200,00 грн. та зняти раніше прнзна11ену академічну стипенді ю з 

О 1.07.20 15 р. у розмірі 830,00 грн . Середній бал 5,0. 

2. Бухгалтерії ун іверситету зді І1 сн 1 1п1 перерахунок . 

Прорс"їор з 11аукоnо-nсдагоrіч11ої роботн ________ ---------
(11ію111с) (і11ініш111 та11різ11111цс) 
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Проект наказу ВІІОСНТЬ 

•"-

Дскан/днреh-тор .,.-- -------- -- ------------- - 
(структур1111іі 11ідрозділ) (11i1t11 11c) (і11іціЗJ 111 та 11різш1щс) 

Дата ------------

ПОГОДЖЕНО: 

І-Іачат,1111кПФВ _____________ _ _ 
(11 ід1111с) (і11іціал11 та 11різв11щс) 

Віддіп СПІПСІІдіЗJІЬІІОГО забсЗПС'ІСІІІІЯ (дс1шртамс1гг 11авча111,110-

ВІ!ХООІІОЇ робопt) ------ -------- -----
( 11ідп11с) (і11іці ЗJ 111 та прізnнщс) 

Гопова профкому студе1пів ---------------
(піюшс) (і11іціал11 та 11різв11щс) 

Перевірив ст. і11спек111ор ВКЛС (щодо особового складу студентів) ____ -------
(11ідпис)(і11іціа11и та прізвище) 

С1111 сок розс11лю1: 

П:шсрові та cлci--rpo1111i копії (дш1 11аказі в щодо і11озсм1111 х студс1гrіо с11 11 сок розс11дк11 

вюначасrься самостіііно ЦМО): 

5. дска11ат факультсту/і11ст11туту - І 11рнмір1111к ; 

6. дсrшрт:шс11т ско1юмік11 та фі11ш1сів - І пр11мір1111к; 
7. в ію1іл кадрі о та архі1mої спраtJІІ - ор11гі11ЗJ1 та копія ; 

8. 11с11артамс11т 11а13•1ЗJшю-в11хов11ої роботн (І nр11мір1111к) : 

а. віддін ст11 11с1 1діапьного забсзпс•1с1 111 я. 

(структуриий підрозділ) 

Викоиавець 

Сидорова Л.Л. 
45-1--15-1--15-1 
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Додаток № 38 

до наказу № ( - .9'Сд(( rь»> t:J~ 20 1 5р. 

м . Київ 

~ 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇІЗСЬКИ Й ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ ---
(( )) 20 

Про пр11з 11аче1111я іменної спmевдії 

По студентському складу теплоенергет11чного факультету 

денна форма навчання 

На підставі рішення Вченої ради університету (протокол № 2 в ід 02.02.20 15 р.), 

НАКАЗУЮ: 

І . Призначити нижченазваним студентам: 

з О 1.02 .20 15 р . по 30.06.20 15 р. стипендію і м. В. І . Толубінського у розм ірі : 

Ссрсд 11ііі 
Розмір 

JYo ПІБ Курс Група 
бaJJ 

СТ ІНІ С ІІДіЇ, 

пш. 

І . 4 СГ-12 5,0 850,00 
2. 5 СМ-02 5,0 850,00 
3. 5 СТ-04 5,0 850,00 

Всього: 2550,00 

о 1.02.20 о 6' --- ---·-- - .., __ .... ... . . 

Ссрсд11 ііі 
Розмір 

JVO ПІБ Курс Група 
б~л 

СТІІ ГІ СІІДіЇ, 

ГПІІ . 

І . 2 СГ-3 1 5,0 850,00 
2. 3 СМ-2 1 5,0 850,00 
3. з СТ-21 5,0 850,00 

Всього: 2550 оо 

р. 
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з О 1.02.2015 р. 11030.06.2015 р. стипендію Ректора НТУУ «КПІ» у розмірі: 

Ссрсд11ій 
Розмір 

No ІІІБ Курс Група 
бал 

ст1шендії. 

ГРІІ. 

І. 4 СГ-13 5,0 850,00 
Всього: 850,00 

2. Зняти з ниж11е названих студентів з О 1.02.2015 р. раніше призначену стипендію у 
розмірі: 

№ ПІБ Курс Група 
Середній Академі•ша 

бал СТІІПСНдія 

І. 4 СГ-12 5,0 830,00 
2. 5 СМ-02 5,0 830,00 
3. 5 СТ-04 5,0 830,00 
4. 2 СГ-31 5,0 830,00 
5. 3 СМ-21 5,0 830,00 
6. 3 СТ-21 5,0 830,00 
7. 4 СГ-13 5,0 830,00 

Всього: 2550,00 
-·----·-

3. Бухгалтерії університету здійснити перерахунок. 

Проректор з науково-педагогічної роботи-------------------
(підпис) (ініціали та прізв11щс) 

101 

.,_ ) 

". с ~ 

Проект наказу вносить 
Декан/директор _______________________ _ 

(структурний підрозділ) (підпис) (ініціали та прізвище) 
Дата __________ _ 

ПОГОДЖЕНО: 
ІІачалмшк ПФВ _______________ _ 

(підпис) (ініціали та прізвище) 

Відділ ст1шснліаль1юrо забезпсчсш1я (департаме1п навчаль1ю

виховної робоп1) -----------------
(11і11ш1с) (інініали та 11різв11ще) 

Голова профкому студентів _____ ----------
(11ід1111с) (ініціали та прізвшцс) 

1..J 

Перевірив ст. іиспектор ВКАС (щодо особового складу студеитів) ____ ------~ 
(під11ис)(і11іціали та 11різвище) 

Сп11сок розс1tлю1: 

Па11ерові та елеr..'їро1111і копії (для наказів щодо і11озеІШ111х студентів с1111сок розс11лк11 

в11111ачається самостійно ЦМО): 
І. деканат факультету/інст~путу - І примірник; 

2. департамент економіки та фінансів - І примірник; 
3. відділ кадрів та архівної справи - оригінал та копія; 
4. департаме1п навчально-виховної роботи (1 примірник): 

а. відділ стипеНдіального забезпечення. 

(структуриий підрозділ) 

Виконавець 

Сидорова Л.Л. 

454-454-454 
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Додаток № 39 

до tіаказу № /__gt:: /G » 04" 201 5 р. 

m 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИ Й ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"ЮІЇВСЬКИЙ ПОЛ ІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ __ _ 
м. Київ (( )) 20 р. 

Про нада1111я грошової допомоги 

По студентському складу теnлоенергети •1ного факультету 

ден на форма навчання 

Згідно з Постановою Кабінету Мін істрі в України від 05.04. 1994 р. № 226 «Про 

поліпшення вихованн я, навчання, соціального захисту та матеріального забезпече11ня 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батькі вського п іклуван ня». 

НАКАЗУЮ : 

І . Виплатнти Іванову І вану І вановичу, студенту 5 курсу гр. АІ\-3 1 , яюt й 11срсбу1Jас на 

повному державному забезпеченні , грошову допомогу на придбання комплекту 

нового одягу і взугrя у 20 15 р. у розмірі 204,00 грн. , а також грошову допомогу в 

розм ірі 42,00 r·рн. 

2. Виплатити І ІJанову І вану І вано1н1•1у, студенту 5 курсу 1·р . АА-3 1 , який псрсбувас на 

повному державному забезпеченн і , грошову доrюмогу на придба11 ня навчальної 

літератури за 20 15-2016 навчальний рі к у розм ірі 2 190,00 грн. 

3. Надати ІІJаноІJу Івану І ванови •1у, студенту 2 курсу гр . АА-21, який перебуває на 

повному державному забез11сче1ші, матеріальну допомогу у 20 15 р. у розм ірі 136,00 

грн . 

Дскан/д11рсктор _____ _ __________________ _ 
(струпур1111 Іі нідрозділ) (піщшс) (ініціал и r<І прізвнщс) 
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Заст. дска~ 1а/днрскrора ---------- -----------------
(структур1111 іі п ідрозділ) (11ід1111с) ( і11 і ціал11 та прізвнще) 
Дата __________ _ 

ПОГОДЖЕНО: 
Начш1м111 к ПФВ ______ ______ ___ _ _ 

( 11 ід1111с) (і11і 11іш111 та11різ 1щщс) 

Юр11ско11сульт _____ ___________ _ 
(r1ід111 1с) (і11іціш111 та прізвшне) 

13iJUtiл СТІ ІІІСІІдіш1 ь 11ого забсзtІС'ІСІІ ІІЯ (лспартамс11т ІІШІ' І<ІіІt.ІІО

ІJІІХО!ІІІОЇ роботн) - --- ----- -- - --- ----
(піщшс) (і11ініая11 та прізвище) 

Голова профбюро студс1пів _____ ---------
(ш11n11с) (і11і11ім11 та nрізв111нс) 

ІІІ 

Перевірив ст. і11с11ек111ор 13/(J/C (щодо особового складу с111уде11111ів) ____ --------
(підп11с)(і11іціал11 та прізвище) 

С1111 сок розсш1к11: 

Паперові та СJ1 ск1·ро1111і КО ІІЇі (дJНІ наказі в ШОДО інозсм1111х студентів сннсок рОЗСІІJІ КІ І 

в 11знач:1сться самостійно ЦМО): 

І . деканат факультету/інституту - І 11рнмір1111к; 

2. департамент економ іки та фінансів - І прим ірник; 

З . нідділ кадрів та архівної сr1рав11 - оригінал та ко111я ; 

4. департамент 1шв•1алмю-в1rхов1 юї роботн ( І пр1шір1111к): 

а. ІJідділ сn111е1щіального забезпечення . 

(с111руктур1111й підрозділ) 

Виконавець 

Сидорова Л.Л. 

./54-454-454 
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м. Київ 

до наказу № ?;?~: « -ft » 

m 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Додаток № 40 

0-'Т 20 15 р. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ nОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ ---
(( )) 20 р. 

Про надання грошової допомог11 

По студентському складу теплоенергетичного факулнету 

денна форма навчання 

На виконання наказу Міністерства освіпt і наук11 Україн11 від 17. 11 .2003 р . No 763 «Про 
затвердження 11орм матеріального та нормапшів фінансового забезпечення дітей-сиріт та 

дітей, позбавле1111х бат1,ківс1,кого п іклування, а також вихованців шкін-інтсрнаті1т, 

НАКАЗУЮ: 

І . В 11nлап1т11 Іва11ову Івану І ваноои•1у, студе11ту 2 курсу гр. АЛ-2 1 , який перебуnас 11а 

пов1юму держаІJІюму забез11еченні, грошову допомо гу для 11ерnіс1-юго 11 р11дбання 

11рсдметів гардеробу та текст11J11>1юї біл11з 1111 у 20 1 5 р. у розм і р і 595,00 гр11. 

2. В 11nлап1п1 Іnа11ову І вану І вановичу, с-гуденту 2 курсу гр. АЛ-2 1 , який персбуnас на 

пов1юму держаному забезпе,1енні, грошову допочогу 11а поповнення 11рсдметі n 

гардеробу та текстильної білиз11и у 20 14 р. у розмірі 386,75 грн. 

Дскан/днрсктор _________ _ _ ____________ _ 
(струhтурниіІ nідроз1tіл) (nщпнс) (ініціалн та прізвнщс) 
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Заст. 1tска11а/д1-1рсктора _______ ___ - --------- -------
(структур1111іІ 11 ідроздіJІ) (підrшс) ( і 11 іціал11та11різо11щс) 
Дата _________ _ 

ПОГОДЖЕІІО: 
І-Іачш11.1111к ГІФІЗ _ _ _______ ___ ____ _ 

( 11ід1111с) (і11 іціш11 1 та r1 різв11щс) 

Юрнско11суньт (ініцішш та 11різвнщс) 
(nідп11с) 

Bi1uti11 стн11с 11ліат,1ю го забсзnсчс1111я (1tс1шрта~1с11т 11 а11чан 1,1ю

внхо111юї роботн) --------- -------- --
(піл1111с) ( ініціалн та пріз 1шщс) 

Голова 11рофбюро студс111ів _ ____ ----------
(11іл r111с) (111111ian11 тз пр1зв11шс) 

, . 

Перевірив ст. і11с11ек111ор 8/(АС (щодо особового складу с111уде11111 ів) -----------
(11ідr111с)(і11іціал11 та прізвище) 

Спнсок розс11лк11: 

Па нерові та СЛСІ•ТРОІІІІі конії (111111 наказі в ЩОІІО і11озсмннх студс11тів сnнсок (ЮЗСІІЛЮІ 

ІІІІЗН:І'І:tСП,СЯ самостііІІІО ЦМО): 
І . дска11ат факуньтету/і11стнтугу - І 11р11мір1111 к ; 
2. департамент економіки та фіна11сіn • І нрнмір1111к ; 
З . ві 1~ді 11 кадрі н та архівної снраш 1 - ор111·ішш та копія ; 
4. департамент 11<шчш1 1,но-ш1хошюї робот11 (І 11рнмірн нк) : 

а. nітt іл ст1111сндіаль~юго забезпечення. 

(с111руктур1111й підрозділ) 

811ко11авеІ(Ь 

Сидорова Л.Л. 

454-45·1-454 
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Додаток № 41 

до наказу № .(~« -l'f» м 2015р. 

m 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИ Й УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХІІІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ ---
м. Київ (( )) 20 р . 

ГІро 11 ада 11ня грошової допомоп1 

На в11ко11ан11я поста1юв11 Кабінету М і11і стрів Украї11 и від 05 .04. 1 994р . № 226 «Про 

поліпшення виховання , навчання , соціального захисту та матер іального 

забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», 

НАКАЗУЮ: 

І . В11платити Лесковець Дарин і Євгеніївні , громадянці У країни , випусктщі 

НТУУ «КП І », яка під час навчання на факул ьтеті соціології і права в гру пі 

АМ-81 м , перебувала на повному державному забезпеченні, грошову 

допомогу на придбання одягу, взуття, м 'якого інвентарю і обладнання у 20 14 

р. в розмірі 680,00 грн. , а також одноразову грошову допомоrу при 

працевлаштуванні в розмір і 7308,00 грн. (шість прожиткових мінімумів). 

2. Бухгалтерії університету нарахування провести за рахунок стипендіального 

фонду. 

Підстава: заява студентки, довідка з місця роботи, трудо11а кннжка (коnія додається), паснорт 

(коnія додаєт1,ся) та ідсншфікацій1шіі код (коnія додається). 

Дскан/днрсктор _______________________ _ 
(структур1111іі 11ідроздін) (niдr111c) (ініціалн та 11 різuшцс) 
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Проект наказу шюснть 

Заст. дска11а/щ1ректора --------- - -- --------- ------
(струк~урнніі в ід.розділ) (n ідпнс) (ініціалн та прізо11ще) 

Дата ___________ _ 

ГІОГОДЖЕІІО: 

Начщ11,1 1 11к ПФВ _ _______ --,----...,.---
( ініціал11 та 11р ізш1щс) (11ід11нс) 

ІОр11ско11сульт ________________ _ 
( 11 ідr111с) (і 11 іціал11 та 11різв11щс) 

І3і1щін ст1 111с11діа.11ьно1·0 забсз11счс111 1я (дснартамснт mш•1щ11,1ю

в11хонної робош) --------- -------- - -
( 11ід11нс) (і н і 1~іа.111 1 та nрізвнщс) 

Голова профбюро студс 1 11ів ---------------
(ПІщ111с) (1 11i1t1aл 1t Т3 fllHЗOІІUtC) 

Перевірив ст. і11с11ек111ор ВКАС (щодо особового складу студентів) -----------
(11ід1111с)(і11іціали та прізвище) 

Спн со~.: розс11лю1: 

Па11сро ві та слс~,.•ро1111і ~.:опії (ІІЛ Н ш1казів ЩОІ\О інозсмннх студс1піn СІІНСОJ.: роЗСНЛJ.:Н 

nюна•1а<.•ьсs1 самостійно ЦМО): 

І. деканат факультету/інститугу - І пр11мір1111к ; 

2. департаме11т скономік11 та фі11а11сі11 - І 11р11мір1111к ; 

3. nіш~іл кадрів та архівної справ11 - ор11гіна.11 та коnія; 
4. департамент навчально-шrхоnної роботн ( І прнмір1111к) : 

а. віміл стнпс1щіа.п 1.1 юго забезпечення. 

(струю11ур111иі підрозділ) 

Вико11авець 

Сидорова Л.Л. 

./54-454-454 
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до наказу № .('-~;« /&» 

[і 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

@J ,) 

Додаток No 42 

07 2015 р. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ __ _ 

м. Київ «_» 20_р. 

Про в1шуск 

По курсантському складу Інституту спеціального зв'язку та захисту 

інформації 

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та на підставі протоколів 

засідань Екзаменаційної комісії 

НАКАЗУЮ: 

І. Вважати нижчезазначених курсантів такими, що успішно пройшли 

державну атестацію відповідно до стандартів вищої освіти, отримали базову вишу 

освіту з терміном навчання З роки І О місяців, здобули певну кваліфікацію за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" та завершили навчання у 
Національному технічному університеті України "Київський політехнічний 

іНСТИ1)'Т": 

І. 

2. 

17. 

6.170101 "Безпека і11формацій1111х і комунікацій1111х с11стем" 
(Ko;i t назu напр•му) 

3121 Фахівець з організації зах11сту інформації з обмеженим досту11ом 
(Ko;i І назва ква.11ф11:ац11 uобуrою DІІП)'СЮШІШМ) 

Навчальна гру11а С-01 

Арістов протокол ДЕК № І О 
диплом бакалавра 

Богдан Степанович від 12.06.2014 

Богданович протокол ДЕК № 1 О диплом бакалавра 

Іван Васильович від 12.06.2014 з відзнакою 

ІІаочаль11а ~·рупа С-02 
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18. 

39. 

40. 

54. 

55. 

75. 

76. 

88. 

89. 

100. 

.,, 

6.050903 "Телекомунікації" 
(Ko;i 1 назва напр•му) 

3132 Фахівець із телекому11ікацій11ої і11же11ерії 
(K0..11 llAJM к11а;~1ф1ка111і 3..100~ТОЮ 1111пуск1111ко") 

ІІав•1аль11а ~·рупа С-03 

Навчальна група С-04 

6.050101 "КоІ\ш'ютер11і 11аук11" 
(Код 1 11аз11:1 11апря~1у) 

3121 Фахівець з і11формацій1111х технолш·ій 
(Код 1 н:н11а ква.11ф1к:1w1 uобуrою 1111пус1ш111<ом) 

Навча.11ь11а група С-05 

Навчальна група С-06 

ё 
!;І> 

2. Видати курсантам-випускникам дипломи бакалавра (дипломи бакалавра з 
відзнакою) про отримання базової вищої освіти за відповідними напрямами та 

здобутrя кваліфікації державного зразка. 
З. Начальнику ІСЗЗІ забезпечити видачу дипломів із додатками до них 

відповідно до наказу Міністерства науки та освіти України від 10.12.2003 
№ 811. 

4. Відрахувати з університету з дати підписання цього наказу зазначених 

курсантів у зв'язку із завершенням навчання. 

5. Виселити із rуртожитку в установленому порядку курсантів: ....... . 
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи (перспективний розвиток) _____ --------

(піnп11с) (ініціали та пршшщс) 
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ПрОСh"Т 11аказу ІІІІОС ІІТІ о 

11а• 1;u1 1,1111к ІСЗЗ І І ІТУУ "КПІ" С .Ж. Піску11 
J!ата _ ____ _____ _ 

(Пun•« ) 

ПОГОДЖЕІІО: 

Юр11ско11су11ьт 
(Ініці:а..11t та nрое 1аце) 

Начшш111к ВКАС 

Перевірив 11ровід111 11ї 1/хLr івщь вкзок _ _ _ 

(ІІt.1111к) 

(Л1д.11нс} (Іщuі:.;111 n nр1з1щще) 

Надруковано в І-му 11рнмірн11ку на _ __ арh-уш_. 

Орнrі 1шл - до оід11і11у кадрів та архі111юі сnравн. 

C1111coi.: розс11л 1ш : 

П:шсроnі та слсhоронні копії: 

І . ІСЗЗ І ІІТУУ '"КПГ - І 11рнмірн11к. 

2. Адміністрація Дсржсnсцзв'яз"'У- І 11рнмір1111к. 

3. Дсnартамс1rr економі кн та фінансів - І nр11мір1111к. 

4. Відліл кадрів та архів1юі сr1рав11 - І nрнмір1111к. 

5. Департамент псрсnс""І'ІІВНоrо розвнтку - І 11рнмір1111к: 

а. відділ інформатюаціі; 

6 Jtc11apтaмc1rr нав•1а11ь1ю-011хо111юі робоп1 - 2 11р11мір1111ю1 : 
а . відділ cт11nc11дiru1ь11oro забсзnсчс1111н; 
Ь. віІtськоuо-мобілізаці іі 1111 іі ві;шіл; 

7. Студмістс•1ко (денна форма нав•1а1111я)- І r1р11мір11нк . 
8. Бібліотека - І 11р 11 мір11 11к. 

9. Відді11 акрсю1тації - І nр 11мірш1к. 

/11дд1л ".-ш)рово;·о за6сз11счст1я 

та об111•у •шдр"' ІСЗЗІ llT.VY "КПГ 
ІJи,,.оиав ___ _ 

ІІадру9"'ав -------
те.1. ----------

• ('\ • с.-

( l111uia.111 111 nр1111аце) 

111 

-. . - ~ 

до наказу №f-~i;:-t'ь )) 

І 
УКРАЇІІА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

1' . ...._. ..., 
Додаток № 43 

04" 20 15 р. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕ РСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КІ1ЇВСЬІПІЙ ПОЛІТЕХНІЧНИ Й І НСТИТУТ" 

НАКАЗ№ ---
м. К11ї11 (( )) 20_р. 

Про випуск 

По курсантському складу І11 ст11туту спсціаль11ого зв 'яз ку та зах11сту 

інформації 

Відповідно до Закону України "Про вищу осв іту" та на п ідставі протокол і в 

засідань Екзаменаційної комісії, 

НАКАЗУЮ: 

І. Вважати н11жчезазначеш1х курса~пів так ~1 м11, що успіш 1ю пройшл11 

державну атестацію відповідно до стандартів в1 1 щої освіти, отримали повну вишу 
освіту з терм іном навчання І О м ісяців, здобул и певну кваліфікацію за освітньо

кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" та завершили навчання у Націо11аль11ому 

техн і чному університеті України "Київський політехнічний інститут": 

І . 

2. 

17 . 

18 . 

7.170 10102 " Бсз 11 ска дсржаn 1111 х і11фор~1ацііі1 111х ресурсів" 
( K<U 11111аа c11eш:a.1 i.1ttxn ) 

2149.2 Професіонал із орпшіз:щії захнсту і11форщщії з обм с;~;е 111ш досту11ом 
(Ко.з. І IІIUU "м.11ф1к:нu r :uоброю ВІНІ)'t).':ІНІ!~:ОЧ) 

А стах о в 

Богдан Сергійович 

Баранов 

Дмитро Васильович 

ІІаu•шт.11 а груна С-9 1 

протокол ДЕК № І 

від 06 .06.20 14 

протокол ДЕК № І 

від 06 .06.20 14 

ІІ :ш<1ал1. 11 а група С-92 

диплом спеціаліста 

диплом спеці ал іста 

з відзнакою 
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39. 
7.05090302 "Тслскому11ікацііі11і с11стем11 та мережі" 

(Ko.:t 1 наJоа спсща.1ьнос11) 

2144.2 І11жс11ср електрозв'язку 
(Ko.:t 1 на1ва ква.11ф1кащі :uобутою ІЩІ1)-С:к11111<0..,) 

ІІаочал1.11а група С-93 

40. 

54. 
Н1шчал1.11а гру11а С-94 

55. 

75. 
7.05010101 "І11формацііі11і \'ІІравJІЯІО11і СІІСТСМІІ та ТСХІІО!ІОІ"Їі'' 

(Код І ~І;\JМ СІІСЦ101,1ЬІІОСn) 

76. 

88. 

89. 

100. 

2139.2 І11же11ер із ·1астосуоа1111я коr.ш'ютеріо 
(KO.:t 111а1ва КЬІІЛІфІКаЦІІ UOO~TOIO DІІП)СКІІІІКО") 

ІІавча.r1ь11а група С-95 

Навчальна група С-96 

2. Видати курсантам-випускникам дипломи спеціаліста (дипломи спеціаліста з 
відзнакою) про отримання повної вищої освіти за відповідними спеціальностями та 

здобуття кваліфікації державного зразка. 

З. Начальнику ІСЗЗІ забезпечиш видачу дипломів із додатками до :-шх 
відповідно до наказу Міністерства освіт~-~ і науки України від 10.12.2003 
№ 811. 

4. Відрахувати з університету з дати підписання цього наказу зазначених 

курсантів у зв'язку із завершенням навчання. 

5. Виселити із гуртожитку в установленому порядку курсантів:"" .. " 
6. Контроль за виконанням наказу залИшаю за собою. 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи (перспективний розвиток) _____ ---------

(11ідп11с) (і111ціал11 та пршшще) 
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Проект ш1кюу в11осить 

начальник ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" С.Ж. Піскун 

Дата~~~~~~~~~~-

ПОГОДЖЕНО: 

ІОр11ско11су11ьт 
(ПідПІІС) 

Начальник ВКАС 
(П1.:11111с) 

Перевірttв npoвiд11ttit фахівець ВК3ОК __ _ 
(ІІ1д111к) (1111111:~.111 та пр11ь111цс) 

ІІадруковано в І-му примір11ику на __ ар~.-уш __ . 
Ор11гі11ал - до відділу кадрів та архівної справи. 

Сш1сок розс11лк11: 

Паперові та електронні копії: 

І. ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" - І примірник. 

2. Адміністрація Дсржспсцзв'язку- І пр11мір1111к. 

3. Департамент ско11омік11 та фінансів - І пр11мір1111к. 

4. Відціл кадрів та архів1юї справ11 - І примір1tик. 

5. Департамент r1ерспект11в11оrо розвитку-І примірш1к: 
а. відділ і11форматюації; 

6. Деrtартамснт нав•1ально-виховної робот11 - 2 прнмірш1к~1: 

а. відділ стипендіального забсз11е•1с1шя; 

Ь. військово-мобіліза11ій11ий відділ; 
7. С1удмістсчко (де1ша форма навчання)- І примірник. 

8. Бібліотека - І пр11мірш1к. 

9. Відціл акредитації - І примірник. 

В1ддІЛ І\адрово.~о забезт:че1111я 

та облі1;у І\адрів ІСЗЗ/ НТУУ '"КПІ" 

ВuІ\011ав 

Іlадру1..ував _ 

тел. ___ -- ----

• "" 

(І11щ1а.111 та nрІЗ8ІІЩС) 

(Ін1111а.111 та прш111щс) 
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