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УКРАЇНА 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

НАКАЗ No 7/,? rf 
« DJ»_O~i ___ 20 Lf р. 

Про створення Інституту аерокосмічних технологій 

З метою реалізації Концепції Загальнодержавної цільової науково

технічної космічної програми України на 2018- 2022 роки та Державної 

цільової програми реформування й розвитку оборонно-промислового 

комплексу (ОПК) до 2021 року та відповідно до рішень Вченої ради від 

11березня2019 року (Протокол № 3) і від 8 квітня 2019 року (Протокол № 4) 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити у склад~ Національного технічного уюверситету України 

«Київський політехнічний шститут ~меш Ігоря Сікорського» (дал і 

Університет): 

1.1. Інститут аерокосмічних технологій; 

1.2. Кафедру космічної інженерії; 

1.3. Навчально-науковий центр космічної техніки та технологій. 

2. Виключити зі складу Міжгалузевого науково-дослідного інституту 

проблем механіки «РИТМ»: 

2.1. Науково-аналітичний центр критичних технологій навігаційного 

приладобудування; 

2.2 . Загальноуніверситетську лабораторію метрології та стандартизації. 

3. Реорганізувати шляхом перетворення: 
3.1. Міжгалузевий науково-дослідний інститут проблем мехаюки 

«РИТМ» у Міжгалузевий науково-дослідний центр «Ритм»; 



З .2. Науково-аналітичний центр критичних технолопи навігацшного 

приладобудування в Науково-дослідну лабораторію критичних технологій; 

З .З. Загальноуніверситетську лабораторію метрології та стандартизації в 

Науково-дослідну лабораторію метрології та стандартизації. 

4. Включити до складу Міжгалузевого науково-дослідного центру 

«Ритм»: 

4.1. Науково-дослідну лабораторію критичних технологій; 

4.2. Науково-дослідну лабораторію метрології та стандартизації. 

5. З О 1 липня 2019 року виключити зі складу Механіко-машинобудівного 

інституту й включити до складу Інституту аерокосмічних технологій: 

5.1. Кафедру авіа- та ракетобудування; 

5.2. Кафедру систем керування літальними апаратами. 

6. Встановити, що до організаційної структури Інститугу аерокосмічних 

технологій входять: 

6.1. Кафедра авіа- та ракетобудування; 

6.2. Кафедра систем керування літальними апаратами; 

6.3. Кафедра космічної інженерії; 

6.4. Міжгалузевий науково-дослідний центр «Ритм»; 

6.5. Навчально-науковий центр космічної техніки та технологій. 

7. Затвердити організаційну структуру Інституту аерокосм1чних 

технологій (додається). 

8. Директору Механіко-машинобудівного інституту Бобирю М. І. в термін 

до 01 липня 2019 року розробити й подати на затвердження проект нової 

організаційної структури інституту. 

9. Покласти виконання обов' язків директора Інститугу аерокосмічних 

технологій (до проведення конкурсу) на професора кафедри приладобудування 

Приладобудівного факультету Коробка Івана Васильовича. 

І О. В.о. директора Інституту аерокосмічних технологій Коробку І. В.: 

І 0.1. у термін до 20 травня 2019 року підготувати й подати на 

затвердження: 

І 0.1.1. Положення про Інститут аерокосмічних технологій; 



10.1.2. Положення про структурю підрозділи Інституту аерокосм1чних 
технологій; 

10.1.3. проект штатного розпису. 
10.2. Забезпечити планування й оргаюзащю набору абітурієнтів на 

курс за спещальностями відповідно до змін у організаційній структурі 

Університету. 

11. Головному бухгалтеру Субботіній Л. Г.: 
11.1. внести зміни до штатного розпису Університету; 

11.2. створити комплексну інвентаризаційну комісію Університету для 

забезпечення передачі матеріальних цінностей Інституту аерокосмічних 

технологій. 

Акт прийому-передачі з Механіко-машинобудівного інституту подати 

на затвердження до О 1 серпня 2019 року. 
Акт прийому-передачі з Міжгалузевого науково-дослідного інституту 

проблем механіки «РИТМ» і Загальноуніверситетської лабораторії метрології 

та стандартизації подати на затвердження до О 1 травня 2019 року. 

12. Директору Механіко-машинобудівного інституту Бобирю М. І.: 
12.1. проводити освітній процес за загальним графіком 

до 30 червня 2019 року; 
12.2. забезпечити випуск здобувачів вищої освіти в 2019 році. 

13. До 01 липня 2019 року директору Механіко-машинобудівного 

інституту Бобирю М. І. й в.о. директора Інституту аерокосмічних технологій 

Коробку І. В. підготувати документацію щодо розподілу майна між 

інститутами. Проект акту про розподіл майна подати на затвердження 

О 1 серпня 2019 року. 

14. Проректору з Науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) 
Новікову О. М. і в.о. директора Інституту аерокосмічних технологій 

Коробку І. В. надати пропозиції щодо розміщення Інституту аерокосм1чних 

технологій в приміщеннях навчального корпусу № 28. 

15. До 15 квітня 2019 року директору Механіко-машинобудівного 

інституту Бобирю М. І. й в.о. директора Інституту аерокосмічних технологій 

Коробку І. В. подати у встановленому порядку проект наказу про призначення 



члеюв відбіркової комісії для відбору абітурієнтів у Інститут аерокосмічних 

технологій. 

16. Начальнику ВКАС Андрейчук Л. П. довести цей наказ до вщома 
. . . . 

працшниюв провести перем ~щення пращвниюв зпдно з чинним 

законодавством. 

17. Вважати такими, що втратили чинність: 

17.1. Наказ від 21.09.2018 р. № 7/98; 

17.2. Наказ від24.09.2018 р . № 7/100; 

17.3. Наказ від 03.12.201 8 р . № 7/150; 

17.4. Наказ від 14.02.2019 р . № 7 /20. 

18. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Ректор l\11.З.Згуровський 
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