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Про зміни в організаційній структурі фізико-технічного інституту 
КПІ ім. Ігоря Сікорського 

 У зв'язку зі змінами в організаційній структурі фізико-технічного 
інституту і відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 14 
грудня 2020 року (Протокол № 8),

НАКАЗУЮ:
1. З 01.07.2021 реорганізувати шляхом злиття:
1.1. кафедру прикладної фізики та кафедру фізики енергетичних систем 

та створити на їх базі кафедру прикладної фізики;
1.2. кафедру інформаційної безпеки та кафедру фізико-технічних 

засобів захисту інформації та створити на їх базі кафедру інформаційної 
безпеки.

2. З 01.07.2021 створити кафедру математичного моделювання та 
аналізу даних фізико-технічного інституту.

3. Директору фізико-технічного інституту Новікову О.М.:
3.1. до 01.07.2021 визначити працівників та надати подання про 

покладення на них в установленому порядку виконання обов’язків завідувачів 
новостворених кафедр до оголошення відповідного конкурсу;

3.2. здійснити заходи щодо підготовки та організації прийому 
здобувачів вищої освіти усіх рівнів на новостворені кафедри у 2021 році;

3.3. спільно з департаментом організації освітнього процесу 
(Мельниченко А.А.) організувати підготовку навчально-методичного 
забезпечення освітніх програм, які закріплені за новоствореними кафедрами;

3.4. спільно з департаментом якості освітнього процесу (Жученко О. А.) 
організувати роботу з підготовки до акредитації освітніх програм 
новостворених кафедр;



3.5. до 15.06.2021 спільно з начальником юридичного управління 
(Дергачов Є. В.) та директором департаменту управління справами 
(Мазур М. О) підготувати і подати на затвердження зміни до організаційної 
структури фізико-технічного інституту;

3.6. до 15.06.2021 підготувати та подати на затвердження в 
установленому порядку проєкт штатного розпису новостворених кафедр.

4. Головному бухгалтеру Субботіній Л.Г. створити комплексну 
інвентаризаційну комісію для забезпечення прийому-передачі матеріальних 
цінностей структурних підрозділів, що реорганізуються та внести відповідні 
зміни до штатного розпису фізико-технічного інституту.

5.  Начальнику відділу кадрів Андрейчук Л.П.: 
5.1. довести даний наказ  до відома відповідних працівників, вжити 

заходів на виконання цього наказу в установленому законодавством порядку;
5.2. з 01.07.2021 здійснити переведення, переміщення, скорочення або 

звільнення працівників згідно з чинним законодавством та відповідно до 
затвердженого штатного розпису.

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

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ
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