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УКРАЇНА 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 

НАКАЗ№ 4j22L; 
~J:_оь_2018р. 

З метою оnтим ізації зм істу і перел іку освітніх програм/спец іалізацій та 

на виконання рішення Вченої ради університету і наказу № 1 \217 від 

14.06.20 18 р. «Про закршлення сnеціальностей та осв ітн іх програм 

(спеціал ізацій) за кафедрам и КПІ 1м . Ігоря С і корського у 

201 8/2019 навчальному році», 

НАКАЗУЮ: 

І. Деканам факультетів/директорам 

кафедр університету: 

- у термін до 22.06.2018 р.: 

. . 
шститупв, завщувачам випускових 

• визначити обсяг місць державного замовлення за денною та 

заочною формами навчання відповідно до кількості студентів 

2017 року встуnу, які навчаються на першому (бакалаврському) 
рівні вищої освіти за державним замовленням (відповідно до 

Наказів npo розподіл студентів за навчальн ими групами 

2017 року) , з врахуванням належності групи (груп) до відповідної 

кафедри та освітньої програми/спеціалізації і надати інформацію 

згідно Додатку І до Департаменту навчально-виховної роботи 

(Хижняк Т.А. , к і м. 1-05 31-го корпусу); 
• зібрати заяви студентів (за формою, наданою Департаментом 

навчально-виховної роботи) денної та заочної форми навчання 

2017 року вступу, які навчаються на першому (бакалаврському) 
рівні вищої освіти для врахування їх побажань щодо розподілу 
(закріплення) на конкурсюи основ~ за осв1тюми . . 
програмами/спеціал ізація ми в межах спец1а.J1ьност1 на 

відповідно му факультеті/інституті. 



-у терм ін до 23.06.20 18 р.: 
• надати до Департаменту навчально-виховної роботи 

(Хижняк Т.А. , кім . 1-05 3 1-го корпусу, xta.vnvr@gmail.com) 
інформацію щодо кількості студентів 2017 року вступу, які 

навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за 

державним замовленням та виявили бажання на конкурсній 

основі змінити поточну навчальну групу (освітню 

програму/спеціал і зацію) за формою, наведеною у Додатку 2. 
-у термін до 3 1.08.2018 р.: 

• привести у відповідн і сть контингент навчальних груп 2-го курсу 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на конкурсній 

основІ за результатами першого року навчання з врахуванням 

побажань студентів в межах визначеного обсягу місць державного 

замовлення. Пріоритетним правом на м1сця державного . . 
замовлення користуються студенти , яю не змІнюють поточну 

навчальну групу (освітню програму/спеціалізацію). 

2. Головним адмін істраторам ЄДЕБО (Яблонський П.М., Маторина Т.А.) 

після введення ДП «Інфоресурс» в дію програмного модулю «Електронне 
. ... . . . 

лщензування» надати рекомендац11 І провести навчання з вщповщальними за 

розроблення освітн іх програм і навчальних план ів щодо порядку надання 

сканкопій документів для подальшого завантаження інформації в ЄДЕБО. 

3. Зав ідувачам випускових кафедр, головам та членам робочих rруп 

запровадження освІТн tх програм: 

• до 15.10.2018 року привести у відповідність до вимог, що 

викладені у листах МОН України 1/9-353 від 30.05. 20 1 8р . "Щодо 

надання роз'яснень стосовно освітн іх програм" та № 119-377 від 
05 .06.2018р . "Щодо подання ліценз і йних справ" осв ітн і програми 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів та 

надати їх до навчально-методичного відділу (кімн.240 , 240-а, 1-й 

корпус, тел .204-82-78) в електронному та паперовому вигляд і ; 

• до 30.10.20 18 року привести у відповідн ість до розроблених 

освІТюх програм навчальн і плани підготовки бакалаврів і 
магістрів та надати їх для перевірки і затвердження в 

установленому порядку до навчального відд ілу (кімн.1 1 6, 127, 
корп.І , тел . 204-98-09, 204-93-97). 

• сканкопії вищезазначених документів відповідно до п. 1 .2 . б 
Наказу ректора університету №1 / 1 83 в ід 23.05.20 18 року надати 
до 30. 10.2018 року. 

4. Пункт 2 Розпорядження першого проректора КПІ і м . Ігоря С ікорського 
№ 5/86 від 25 .05.201 8 року вважати таким , що втратив чинність. 

5. Контрол ь за виконанням наказу покласти на першого проректора 

Якименка Ю.І. 

Ректор М.З. Згуровський 



Проект наказу вносить : 

Заступник першого проректора 

Начальник навчально-методичного 

управшння 

і 

~С.П.Гожій 

ДП№ ------

Виконавець: Маторина Т.А. 

Т. 204-9642 
Надруковано в 1 примірнику 
На 2 аркушах 

ПОГОДЖЕНО: 

ректор 

Проректор з наукової роботи 

М.Ю. Ільченко 

Проректор науково

педаrоrі чної роботи 

(перс ективний розвиток) 

~ ~ О.М. Новіков 
Проректор з науково

педагоrі чної роботи 

льно-виховна робота) 

Л.Л. Меньtuиковп 

Студрада 

1. Директорам інститутів, деканам 

факультетів , завідувачам кафедр 

( ........ 
С'СІ 1-т І. 


