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НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ  

імені  ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

НАКАЗ № ________
м. Київ «___»____________20    р.

Про створення акредитаційної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

З метою забезпечення якості освітнього процесу, визначення 
відповідності діяльності кафедр критеріям та вимогам внутрішньої акредитації 

НАКАЗУЮ:

1. Створити акредитаційну комісію КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі - 
Комісія) у наступному складі:
- голова Комісії – перший проректор Якименко Ю.І.;
- заступник голови Комісії – директор департаменту якості освітнього 

процесу Жученко О.А.
Члени Комісії:
- проректор з наукової роботи – Пасічник В.А.;
- проректор з навчальної роботи – Мельниченко А.А.;
- в.о. декана факультету соціології і права – Цимбаленко Я.Ю.;
- декан факультету прикладної математики – Дичка І.А.;
- директор механіко-машинобудівного інституту – Бобир М.І;
- начальник відділу атестації науково-педагогічних працівників – 

Яблонський П.М.;
- голова профкому КПІ ім. Ігоря Сікорського – Безуглий М.О.;
- голова комісії Вченої ради з освітньої діяльності – Тимофєєв В.І.
Секретар комісії – начальник відділу акредитації та ліцензування 
Мельниченко С.В.



2. Комісії до 30 листопада 2020 р. проаналізувати результати самоаналізу 
діяльності підрозділів та надати пропозиції щодо приведення у 
відповідність переліку освітніх програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти,  до вимог акредитації, ліцензування 
та критеріїв внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу.

3. Наказ 1/357 «Про створення акредитаційної комісії КПІ ім. Ігоря 
Сікорського» від 23 грудня 2019 р. вважати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 
Якименка Ю.І.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ



Проект наказу вносить:
Директор департаменту 
якості освітнього процесу
_____________ Олексій ЖУЧЕНКО

Узгоджено:

Перший проректор                                                 Юрій ЯКИМЕНКО

Проректор з наукової роботи Віталій  ПАСІЧНИК

Проректор з навчальної роботи Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО

Директор

Департаменту управління справами Марина МАЗУР

Голова профкому Михайло БЕЗУГЛИЙ

Юрисконсульт _____________

ДП № ___
Надруковано в 1 примірнику
На 2-х аркушах

Друкувала  - Світлана Мельниченко
тел. 204-95-27

Розрахунок розсилки:
1. Всі  підрозділи 
2. Веб сайт.
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