
УКРАЇНА 
МППСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНШЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 

НАКАЗ № __if_/:rl',1 
м. Київ «$ » __ 0_9 ___ 2017 р. 

Про ліквідацію Українсько-німецького центру факультету електроніки та 

створення Українсько-німецького офісу факультету електроніки 

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

З метою упорядкування організаційної структури факультету електроніки 

та згідно з рішенням Вченої ради від 4 вересня 2017 року (Протокол №8), 

НАКАЗУЮ: 

1. Ліквідувати з 26 вересня2017 року Українсько-німецький центр 

факультету електроніки (далі - УНЦ ФЕЛ). 

2. З метою успішної реалізації спільної з Технічним університетом 

Дрездена магістерської програми (Програми подвійного диплому), в рамках 

реалізації Договору між НТУУ «КПІ» та ТУ Дрездена, та сприяння співпраці з 

партнерами в ФРН створити у складі факультету електроніки Українсько

німецький офіс факультету електроніки (далі - УНО ФЕЛ) з 27 вересня 

2017року. 

З. 

4. 

Надати УНО ФЕЛ статус робочого органу факультету електроніки. 

Затвердити Положення УНО ФЕЛ (Додаток 1 ). 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого 

проректора Якименка Ю.І. 

Ректор М.З. Згуровський 



Проект наказу вносить: 

Перший проректор 

ПОГОДЖЕН~ 

Ю .І. Якименко 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи (навчально-виховний напрям) 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи (міжнародні зв'язки) 

Декан ФЕЛ 

Юрисконсульт 

Надруковано в І примірнику 

На 6 аркушах 

тел. 204-83-40 

П.О. Киричок 

С.І. Сидоренко 

В.Я. Жуйков 

Список розсилки: 

Завірені паперові н:опії: 

І. Керуючий справам и - І 

Електронна копія : 

2. Вс і структурні підрозділи, крім 

навчальних 

3. Веб-сайт 

4. alenchik_mak@ukr.net 



Додаток 1 
до наказу № 1/f+,4 від «К» __ 0_3 ____ 2017 р. 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО УКРАЇНСЬКО-ШМЕЦЬКИЙ ОФІС 
ФАКУЛЬТЕТУ ЕЛЕКТРОНІКИ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ІМЕШ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 

КИЇВ 2017 



1. ЗАГ АЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Це положення визначає функції та статус Українсько-німецького 

офісу факультету електроніки Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

1.2. Українсько-німецький офіс факультету електроніки (далі - УНО 

ФЕЛ) Національного технічного уюверситету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі - Університет) - це 

робочий орган факультету електроніки Університету. 

1.3. Рішення про створення, ліквідацію УНО ФЕЛ вводиться в дію 

наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених Статутом Університету 

та чинним законодавством України. 

1.4. У своїй діяльності УНО ФЕЛ керується чинним законодавством 

України, нормативною базою Університету, Статутом Університету, Правилами 

внутрішнього розпорядку Університету, угодою про подвійний диплом між 

Університетом та Технічним університетом Дрездена, угодами з іншими 

партнерами та цим Положенням. 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УНО ФЕЛ 
2.1. Організація виконання програми «Подвійний диплом» між 

Університетом та Технічним університетом Дрездена, а також іншими вищими 

навчальними закладами ФРН. 

2.2. Організація співпраці підроздш1в факультету електроніки 

Університету з іноземними партнерами у галузі освіти, науки, культури. 

2.3. Сприяння розвитку науково-технологічної співпраці та реалізації 

проектів і програм спільних з іноземними партнерами, як на двосторонній 

основі, так і на основі багатостороннього співробітництва. 

2.4. Сприяння обміну студентами, викладачами та науковцями факультету 

електроніки Університету з іноземними партнерами. 

З. ФУНКЦІЇ УНО ФЕЛ 
З .1. Ініціювання міжнародних проектів науково-дослідних, досшдно

конструкторських і технологічних робіт та прийняття заходів щодо включення 

їх до тематичного плану виконання досліджень в Університеті. 

3.2. Сприяння співробітництву з вищими навчальними закладами, 

науковими установами України та інших країн. 

З.З. Сприяння підготовці студентів Університету до вступу до іноземних 

вищих навчальних закладів у межах реалізації програми «Подвійний диплом». 

3.4. Організація спільно з іншими підрозділами Університету курсів з 

вивчення іноземних мов, зокрема німецької мови, для студентів Університету у 



межах реалізації програми «Подвійний диплом». 

3.5. Сприяння міжнародному співробітництву в межах прямих зв'язків та 
окремих контакпв з закордонними партнерами. 

3.6. Сприяння підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, 
а також перепідготовці науково-педагогічних кадрів, організація літніх шкіл 

. . . 
спшьно 1з 1ноземними партнерами. 

3.7. Організація участі аспірантів і студентів у міжнародних наукових 

проектах, програмах, семінарах, конференціях тощо. 

3.8. Організація інформаційно-рекламного забезпечення діяльності УНО 

ФЕЛ. 

3.9. Участь в укладанні договорів на надання освітніх послуг студентам 

уюверситету. 

4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УНО ФЕЛ 
4.1. УНО ФЕЛ є робочим органом ФЕЛ, який очолює Уповноважена 

особа. 

4.2. Уповноважена особа УНО ФЕЛ безпосередньо підпорядкована декану 

ФЕЛ. 

4.3. Уповноважена особа УНО ФЕЛ може бути увільнена від виконання 
покладених обов' язків згідно з чинним законодавством. 

5. ПОВНОВАЖЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ УНО ФЕЛ 
5.1. Відповідає за результати діяльності УНО ФЕЛ перед деканом ФЕЛ 

або уповноваженим ним органом (особою). 

5.2. Сприяє: 
5.2.1. своєчасному та якісному виконанню обов'язків УНО ФЕЛ; 

5.2.2. залученню здобувачів вищої освіти до наукової та освітньої 
. . 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

5.3. Вживає заходи щодо запобігання проявам корупції та хабарництва. 

5.4. Надає пропозиції декану ФЕЛ щодо вдосконалення управління УНО 

ФЕЛ. 

5.5. Візує документи шляхом проставлення підпису. 

5.6. Готує та візує проекти договорів. 
У своїй діяльності Уповноважена особа УНО ФЕЛ керується чинним 

законодавством України, нормативною базою Університету, Статутом 

Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету та цим 

Положенням. 



6. ФІНАНСУВАННЯ УНО ФЕЛ 
6.1. Джерелами фінансування діяльності робочого органу є кошти ФЕЛ. 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНО ФЕЛ 
7.1. Припинення діяльності УНО ФЕЛ здійснюється шляхом його 

ліквідації. 

7.2. Діяльність УНО ФЕЛ припиняється наказом ректора в порядку та на 
умовах, передбачених Статутом Університету, чинним законодавством 

Українством України. 


