
УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ  

імені  ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

НАКАЗ № ________
м. Київ «___»____________2021 р.

Про розподіл студентів між освітніми програмами

Відповідно до  Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому на 
навчання до закладів вищої освіти України, Правил прийому до КПІ ім. Ігоря 
Сікорського та з метою приведення контингенту студентів до вимог наказів 
ректора від 19.04.2021 №НОН/89/2021  «Про введення в дію освітніх програм 
університету» та від 05.05.2021 №НОН/101/2021 «Про закріплення освітніх 
програм за структурними підрозділами університету на 2021/2022 навчальний 
рік»,

НАКАЗУЮ:

1. Студентам, що належать до категорій, вказаних в п.2.1.та п.2.2 цього 
наказу, в термін до 30.06.2021 надати до деканатів факультетів / інститутів 
заяви, оформлені за формами, наведеними в додатках 1-2.

2. Деканам факультетів / директорам інститутів, завідувачам випускових 
кафедр університету:

2.1 У термін до 30.06.2021 забезпечити організацію збору заяв 
студентів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
денної та заочної форм навчання 2020 року вступу, для врахування 
їх побажань щодо розподілу (закріплення) на конкурсній основі за 
освітніми програмами в межах спеціальності на відповідному 
факультеті / інституті (форма заяви наведена в додатку 1);

2.2 У випадку необхідності зміни освітньої програми, у термін до 
30.06.2021 забезпечити організацію збору заяв студентів 2-3 курсів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної 
форм навчання 2018, 2019 років вступу щодо закріплення за 
освітніми програмами (форма заяви наведена в додатку 2);

2.3 Призначити відповідальних осіб за збір заяв студентів, що належать 
до категорій вказаних в п.2.1 та п.2.2 цього наказу.

3. У термін до 31.08.2021 привести у відповідність контингент студентів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання 
шляхом підготовки відповідних наказів. Пріоритетним правом на місця 



державного замовлення користуються студенти, які не змінюють поточну 
навчальну групу та освітню програму.

4. Затвердити форми наказів щодо закріплення студентів за освітніми 
програмами та навчальними групами, наведених в додатках 3-4.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з 
навчально-виховної роботи  Семінську Н.В.

Перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО

  



Проєкт наказу вносить:
Проректор
з навчально-виховної роботи
_______________ Наталія СЕМІНСЬКА

Погоджено:

Проректор з навчальної роботи Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО 
                                            
Директор департаменту
управління справами Марина МАЗУР

Начальник юридичного 
управління Євген ДЕРГАЧОВ

Голова студентської ради Назар БУЛАВКО

Голова профкому студентів Ігор СТЕПАНЮК

               

Список розсилки:
Електронні копії:
1.Департамент навчально-виховної роботи.
2.Департамент організації освітнього 
процесу.
3. Декани факультетів, директори 
інститутів, завідувачі випускових кафедр.

Виконавець:
Оксана Ковриженко
тел. 204-96-99


