
УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
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 РОЗПОРЯДЖЕННЯ №  
       м. Київ «      »                   2021 р.

Про створення робочої групи з питань розробки нових форм документів 
про вищу освіту (наукові ступені), додатків до них та академічної 

довідки 
__________________________________________________________________    

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2021 
за №102 «Про затвердження форм документів про вищу освіту наукові 
ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки»  

                                                    ПРОПОНУЮ:
      

1. Створити робочу групу у складі:
Семінської Наталії  – проректора з навчально-виховної роботи;
Зигулі Світлани – директора видавництва «Політехніка»;
Ковгара Володимира – начальника відділу супроводження документів 

здобувачів вищої освіти ДНВР;
Хамідулліної Людмили – фахівця 1 категорії відділу супроводження 

документів здобувачів вищої освіти ДНВР;
Петраковської Юлії – фахівця 1 категорії відділу супроводження 

документів здобувачів вищої освіти ДНВР;
Хижняк Тетяни – начальника відділу навчально-виховної роботи ДНВР;
Новікова Володимира – інженера 1 категорії відділу навчально-виховної 

роботи ДНВР;
Ковриженко Оксани – провідного фахівця відділу навчально-виховної 

роботи ДНВР;
Демиденко Ольги – начальника відділу академічної мобільності ДНВР;
Желязкової Тетяни – начальника навчально-методичного відділу ДООП;
Холявко Валерії – вченого секретаря Вченої ради КПІ ім. Ігоря 

Сікорського;
Дмитрієвої Олени – начальника відділу аспірантури та докторантури КПІ 

ім. Ігоря Сікорського;



Балашова Дмитра – провідного фахівця відділу сприяння 
працевлаштуванню та професійного розвитку ДНВР;

Булавка Назара – в.о. голови студентської ради КПІ ім. Ігоря Сікорського;
Войтюка Іллі – представника студентської ради КПІ ім. Ігоря 

Сікорського;
Степанюка Ігоря – голови профкому студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2. Робочій групі:
2.1. Розробити нові форми документів про вищу освіту (наукові 

ступені) та додатків до них.
2.2. Розробити нову форму академічної довідки.
2.3. Затвердити нові форми документів про вищу освіту (наукові 

ступені) та додатків до них, зразка академічної довідки.
2.4. Оновити та затвердити наявні порядки формування, замовлення, 

виготовлення та видачі документів про вищу освіту (наукові 
ступені), додатків до них та академічної довідки. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на проректора з 
навчально-виховної роботи Семінську Н.В.

Перший проректор Юрій  ЯКИМЕНКО



Проект розпорядження вносить
Проректор з навчально-виховної роботи 

________________ Наталія СЕМІНСЬКА 
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1. Департамент навчально-виховної роботи:
відділ супроводження документів здобувачів вищої 
освіти;
відділ навчально-виховної роботи;
відділ академічної мобільності;
відділ сприяння працевлаштуванню та професійного 
розвитку.

2. Видавництво «Політехніка»
3. Департамент організації освітнього процесу: 

навчально-методичний відділ
відділ аспірантури та докторантури

4. Відділ вченого секретаря Вченої ради КПІ ім. Ігоря 
Сікорського

5. Студентська рада
6. Профком студентів 


		Голик Н.А.
	2021-02-09T06:14:42+0000
	Голик Н.А.
	barCode




