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На виконання рішення Адміністративної ради університету від 30.11.2016 р. 

ПРОПОНУЮ: 

1. Директорам інститутів, деканам факультетів до12 грудня 2016 р. 

надати пропозиції щодо прийому здобувачів вищої освіти ступеня 

бакалавра у 2017 році за формою, наведеною в Додатку 1. 

2. Інформацію в електронному та друкованому вигляді (за власним 

підписом) надати до відділу акредитації (кімн. 302, 303, 304-І, тел . 204-
96-98, 204-81-51 , ~04-99-23, електронна адреса acгed@kpi.ua) та до 

секретаріату приймальнQЇ комісії (кімн. 132, 136-16, тел . 204-96-44, 
204-96-45, електронна адреса pk@kpi.ua). 

3. Секретаріату приймальної комі сії (Можаровський В.М.) спільно з 

відділом акредитації (Угольніков В.Ю.) до 15.12.2016 р. перевірити 

правильність наданої інформації (кодів і назв спеціальностей, назв 

спеціалізацій, максимальних обсягів прийому, виконання вимог щодо 

оформлення та допустимих змін максимальних обсягів прийому), 

узагальнити матеріали відповідно до Правил прийому і підготувати їх 

для надання до МОН України. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступниюв 

першого проректора Яблонського П.М. та Гожія С.П. 

Перший проректор 

Виконавець: 

Угольніков В.Ю. 

Тел. 204-81-5 1 

Ю.І.Якименко 



Додаток І до розпорядження від 02.12.2016 р. 

(повїїа назва інституту абоqіакультетУJ 

2016 рік 2017 рік 

Група спеціалізацій (назва спеціШІізацій відповідно Макс. 
К-сть Група спеціалізацій *(скориговані назви 

до 11аказу ректора від 30.09.2016р.№1-206) обсяг ДЗ 
за рах.за спеціШІ ізацій 

Макс.** 

ДЗ та нові спеціаrzізаціі) 
обсяг ДЗ 

1 2 3 4 5 
Спеціальність № 1 (код і назва) 

Всього для групи Всього для групи . 
Спеціальність № 2 (код і назва) 

І 

Всього для групи Всього для групи 

Спеціальність № 3 (код і назва) 

Всього для групи Всього для групи 

Директор інституту (декан факультету) 
(підпис) (ініціали та прізвище) (дата) 

Примітки: графи 1,2,3 заповнюються співробітниками відділу акредитації; графи 3,4 - співробітниками інституту/факультету з урахуванням наступних вимог: 
* - у графі 4 зазначаються усі спеціалізації групи, за якими буде здійснюватись набір у 2017 році. Якщо назва спеціалізації скоригована (записується курсивом), -

повинна бути надана службова з резолюцією першого проректора; для нових спеціалізацій спеціальності (зазначаються після переліку існуючих) - витяг з рішення 
Методичної ради університету із зазначенням дати і номеру протоколу Вченої ради про ухвалення цих спеціалізацій. 

** - дозволяється збільшувати максимальний обсяг ДЗ не більш ніж на І 0% тільки з тих спеціалізацій, за якими кількість осіб, зарахованих за бюджетом, 
збігається з відповідним максимальним обсягом. Максимальний обсяг (МО) ДЗ з нових спеціалізацій визначається лише за рахунок МО існуючих. 

Якщо за певною спеціалізацією у 2017 році прийом не планується, то у відповідному рядку графи 4 її назва не записується. 



Додаток 2 
Зразок заповнення Додатка 1 до розпорядження від 02.12.2016 р. 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ" 

2016 рік 2017 рік 

Група спеціалізацій (назва спеціалізацій відповідно Макс. 
К-сть 

Група спеціалізацій *(скориговані назви спеціш~ізацій Макс.** 
до наказу ректора від 30.09.2016р.№1-206) обсяг ДЗ 

за рах.за 
та нові спеціш~ізаціі) обсяг ДЗ 

дз 
І 2 3 4 5 

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології 
Системи штучного інтелекту 18 18 Системи штучного інтелекту 20 
Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами 10 10 Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами 11 
Інформаційні системи та технол.огії проектування 31 зо Інформаційні системи та технолqгії проектування 31 
Системне проектування сервісів 31 ЗІ Системне проектування сервісів 34 

Всього з групи 90 89 Всього з групи 96 
124 Системний аналіз 

Системний аналіз і управління 62 62 Системний аналіз і управління 70 
Системи і методи прийняття рішень 50 42 Системний анш~із фінансового ринку 50 

Всього з групи 112 104 Всього з групи 120 

Директор інституту (декан факультету) 
(nідnис) (ініuіали та прізвище) (дата) 

Примітки: графи 1,2,3 заповнюються співробітниками відділу акредитації; графи 3,4 - співробітниками інституту/факультету з урахуванням наступних вимог: 
* - у графі 4 зазначаються усі спеціалізації групи, за якими буде здійснюватись набір у 2017 році. Якщо назва спеціалізації скоригована (записується курсивом), - повинна 

бути надана службова з резолюцією першого проректора; для нових спеціалізацій спеціальності (зазначаються після переліку існуючих) - витяг з рішення Методичної ради 
університету із зазначенням дати і номеру протоколу Вченої ради про ухвалення цих спеціалізацій. 

** - дозволяється збільшувати максимальний обсяг ДЗ не більш ніж на І 0% тільки з тих спеціалізацій, за якими кількість осіб, зарахованих за бюджетом, збігається з 
відповідним максимальним обсягом. Максимальний обсяг (МО) ДЗ з нових спеціалізацій визначається лише за рахунок МО існуючих. 

Якщо за певною спеціалізацією у 20 І 7 році прийом не планується, то у відповідному рядку графи 4 її назва не записується. 


