
УКРАЇНА 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ 

імені  ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

НАКАЗ № ________ 

м. Київ        «___»____________20__ р. 

 

Про проведення Всеукраїнської олімпіади з фізики  

Національного технічного університету України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

З метою професійної орієнтації вступників на основі повної загальної 

середньої освіти та залучення найкращих випускників шкіл України до вступу до 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити положення про Всеукраїнську олімпіаду з фізики Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» (далі – Олімпіада) (додаток 1). 

2. Затвердити склад організаційного комітету (додаток 2), предметно-

методичної комісії (додаток 3) та апеляційної комісії (додаток 4) Олімпіади. 

3. Провести перший (дистанційний тур) Олімпіади 11.04.2021 р. (12.04.2021 р. 

та 13.04.2021 р. визначити резервними днями). 

4. Провести другий (очний тур) Олімпіади 17.05.2021 р. з дотриманням 

санітарно-епідеміологічних норм щодо запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19, Правил прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році та 

чинного законодавства. У разі неможливості проведення очного туру через 

складну епідеміологічну ситуацію в місті Києві процедура проведення 

другого туру Олімпіади може бути визначена окремо.  

5. Директору Інституту моніторингу якості освіти Перестюк М.М. 

інформувати слухачів довузівської підготовки про проведення Олімпіади та 

організувати висвітлення події в інформаційному просторі університету. 

6. Начальнику Відділу сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку 

– Центр розвитку кар’єри Пожарській Н.М. забезпечити повідомлення 



загальноосвітніх навчальних закладів України щодо проведення Олімпіади 

(не пізніше ніж за місяць до проведення другого туру). 

7. Начальнику відділу супроводження порталу університету Цуріній Н.О. 

розмістити інформацію про проведення Олімпіади на сайті університету. 

8. Директору НМК «Інститут післядипломної освіти» Малюковій І.Г. 

забезпечити онлайн-доступ зареєстрованих учасників до програмного 

забезпечення для проведення дистанційного туру Олімпіади. 

9. Проректору з навчальної роботи Мельниченку А.А. запланувати виділення 

навчальних приміщень для проведення очного туру Олімпіади. 

10. Проректору з адміністративної роботи Кондратюку В.А. забезпечити 

охорону громадського порядку та збереження матеріальних цінностей під 

час проведення Олімпіади. 

11. Заступнику голови Приймальній комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Можаровському В.М. забезпечити врахування результатів Олімпіади при 

поданні заяв вступниками під час проведення вступної кампанії 2021 року 

відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 

2021 році. 

12. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально-

виховної роботи Семінську Н.В. 

 

 

Перший проректор       Юрій ЯКИМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проєкт наказу вносить: 

 

Декан ФМФ   ________________  Володимир ВАНІН 

                                

Дата ________________________ 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Проректор з навчально- 

виховної роботи    _______________ Наталія СЕМІНСЬКА 

 

Проректор з навчальної роботи _______________  Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО 

 

Проректор з адміністративної  

роботи     ______________ Вадим КОНДРАТЮК 

 

Директор ІМЯО     ______________ Марія ПЕРЕСТЮК 

 

Директор НМК «ІПО»   ______________ Інна МАЛЮКОВА 

 

Заступник голови  

приймальної комісії   _______________  Валерій МОЖАРОВСЬКИЙ 

Юрисконсульт    _______________  

 

 

Список розсилки: 

Електронні копії: 

1. ДНВР 

2. ДООП 

3. ІМЯО 

4. Приймальна комісія 

5. НМК «ІПО» 

6. Деканам факультетів, директорам інститутів, завідувачам кафедр 

7. Усі структурні підрозділи 

 

 

ФМФ 

Виконавець: 

Сергій Решетняк 

Тел. 204-82-48 
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