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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

НАКАЗ№ 
<~ _ _,,o:.__:_( __ 20/h,. м. Київ 

Про проведення Дня від1сритих дверей КПІ ім. Ігоря Сікорського 

27 травня 2017 року 

З метою активізації профорієнтаційної роботи з обдарованою молоддю, 

залучення їІ до навчання в КПІ ім. І горя Сікорського 

НАКАЗУІО: 

1. Провести День відкритих дверей КПІ ім . Ігоря Сікорського (надалі - День 
відкритих дверей) 27 травня 2017 року. Місце проведення - І корпус, Велика 

фізична аудиторія, навчальні підрозділи КПІ ім. І горя Сікорського. 

Час проведення - з l О.ОО до 15.00: 
- з 1 О.ОО - реєстрація учасників , інформація про навчальні підрозділи біля 

плакатів та столів з профорієнтаційними матеріалами ( 1-й поверх корп. І); 
- 11 .00 - 12.00 - загальні збори у Великій фізичній аудиторії, інформація щодо 

Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 20 17 році; 
- 12.00 - 13 .00 - інформація про навчальні підрозділи біля плакатів та столів з 

профорієнтаційними матеріалам и (І-й поверх корп. І ); 

- 12.30 - 15.00 - День відкритих дверей факультетів/інститутів. 

2. Начальнику відділу профорі єнтаційної роботи з молоддю Поповій В.Е.: 

2. 1. Здійснювати координацію всіх учасн иків заходу; 

2.2. Організувати попередню реєстрацію учасників заходу на сайті КПІ 

ім. Ігоря Сікорського. 

3. Заступнику голови приймальної комісії КПІ і м . Ігоря Сікорського 

Можаровському В.М.: 

3.1. Підготувати інформацію для аб ітурієнтів щодо Правил прийому до КПІ 
ім. Ігоря Сікорського у 2017 році та зробити доповідь; 
3.2. Забезпечити наявність надрукованих варіантів Витягу з Правил прийому 

до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 20 17 році. 

4. Проректору з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) 

Новікову О.М.: 
4.1. Забезпечити висвітлення Дня відкритих дверей на сайті КПІ ім . Ігоря 

Сікорського; 
4.2. Організувати роботу медичного пункту під час проведення заходу . 



5. Проректору з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям) 
Киричку П.О.: 

5.1 . Забезпечити охорону громадського порядку та збереження матеріальних 
цінностей під час проведення заходу; 

5.2. Підготувати інформацію щодо академ ічної моб ільності у КПІ ім. Ігоря 

Сікорського та орган ізувати виступ спі вроб ітника в~ддшу академ 1 чно1 

мобільності перед абітурієнтами . 

б. Директору Державного пол ітехнічного музею Писаревській Н.В. 

підготувати інформацію для аб ітур і єнтів на тему «КПІ : історія та сучасність». 

7. Деканам факультетів, ди ре1~торам інститутів: 

7. 1. Забезпечити участь структурних підроздш 1 в у загально-

ун і верситетському заході та орган ізувати проведен ня Дн я в ідкритих дверей 

факультету/інституту 27 травня 2017 року; 
7.2. Призначити відпов ідальних осіб та визначити форму проведення Дня 

відкритих дверей у навчальному підрозд ілі (зустріч з керівниками кафедр, 

відеопрезентація, екскурсія до лабораторій , майстер-класи, зустр іч з видатними 

випускниками, інші заходи); 

7.3. Забезпечити розміщення і нформації про проведення Дня в ідкритих 

дверей КПІ і м . І горя С і корського, Дня в ідкритих дверей факультету/інституту 

(анонс та зв і т) на сайтах кафедр (спец. сайтах для абітур ієнт і в); 

7.4. Забезпечити наявн ість рекламного матер і алу (лист і вок , буклеті в) з 

інформацією про факультети/інститути; 

7.5. Забезпечити участь студентів-волонтер і в у проведен ні Дня відкритих 

дверей з 9.00 до 15.00 для організації допомоги старшокласникам та їх батькам; 
7.6. Надати до 25.05.2017 року інформацію про час, місце та форму 

проведення Дня відкритих дверей у навчальному підрозд ілі на електронну адресу 

victoria popova@ukr.net (тема пов ідомлення: ДВД 25 05 17, назва 

факультету/інституту) для розміщення на сайті ун іверситету . 

8. Начальнику відділу технічних засоб і в навчання Лазаренку В.В. : 

8. 1. Забезпечити проведення заходу необх ідними технічними засобами; 

8.2. Орган ізувати фотозйомку Дня в ідкритих дверей. 

9. Кер і внику в ідд ілу мед і а-комун і кац і й Стефановичу Д.Л . забезпечити 

супров ід заходу на сайті КПJ і м. І горя С і корського . 

І О. Доручити голові первинної профсп ілкової організації студент і в НТУУ 

«КПІ» Гаврушкевичу А.Ю. (за згодою), голові студради НТУУ «КПІ » 

Єрофєєву А.С. (за згодою): 

І О. І. Розповсюдити і нформацію про зах ід у соц іал ьних мережах; 

І 0.2. Підготувати інформацію щодо роботи профспілкової організації студентів 
та органів студентського самоврядування КПІ ім . І горя С і корсько го та 

виступити з нею перед абітур і єнтами. 

11. Контроль за виконанням наказу покласти 

проректора С.П. Гожія. 

Ректор М .З. Згуровський 
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