
  

 УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

 імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 
  

НАКАЗ № ________ 

м. Київ  «___»___________202__ р. 
 

 

Про організацію поселення здобувачів вищої освіти до гуртожитків 

студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2021/2022 навчальний рік 

 

З метою своєчасної підготовки до поселення здобувачів вищої освіти у 

2021/2022 навчальному році, ефективного використання житлової площі в 

гуртожитках, а також створення належних умов для проживання, навчання та 

відпочинку 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Розпочати поселення здобувачів вищої освіти з 09 серпня 2021 року. 

2. Встановити черговість поселення у порядку: 1 етап – здобувачі 3 і 4 

курсів (бакалаврат), 2 курс (магістратура), 2-4 курси (аспірантура); 2 етап – 

здобувачі 2 курсу (бакалаврат); 3 етап – здобувачі перших курсів усіх рівнів 

вищої освіти. 

3. Проректору з навчально-виховної роботи Наталії СЕМІНСЬКІЙ 

забезпечити розробку та оприлюднення порядків поселення за етапами, 

визначеними п. 2. 

4. Поселення здобувачів вищої освіти до гуртожитків університету 

здійснити відповідно до «Положення про поселення та проживання в 

гуртожитках студмістечка НТУУ «КПІ» та завершити протягом трьох тижнів з 

дня підписання останнього з наказів про зарахування здобувачів вищої освіти 

на 2021/2022 навчальний рік. 

5. Директорам інститутів/ деканам факультетів забезпечити: 

 До 02 серпня 2021 року затвердження розпорядженнями по 

інституту/факультету складів комісій з поселення інститутів/факультетів та 

передачу копій цих розпоряджень до Департаменту навчально-виховної роботи. 

 



- Ha;raHHff Bifl6ipKOBHMH KOMiciaMH iHCXHTyxiB/(j^aKyntTexiB KOMiciaM 3 

nocejieHHfl incxHxyxiB/c^aKyjibxexiB cnncidB sapaxoBaHHx na HaBHaHHa 3fl,o6yBaHiB 

BHmoi ocBixH:
а) 6aKajiaBpax - He niaHime 18 cepnna;
б) Maricxpaxypa - He niamme 20 cepnna.

- OopMyBaHHa KOMiciaMH 3 noceaeHHa incxHxyxiB/c^aKyjiBxexiB 

peiixHHroBHX cnncKiB nocenenna afloOyBaniB bhh];oi ocbIxm xa HeBi^KJiaflHy 

nepe^iany u;hx chhckIb na aaxBepflxceHHa npopexxopy 3 HaBHajitHO-BHXOBHOi poOoxH 

Haxajiii CEMIHCBKIH;
а) GaxajiaBpax - He niaHime 20 cepnna;
б) Maricxpaxypa — He niaHime 26 cepnHa.

- OopMyBaHHa aa aaxBepAXceHHMH penxHHroBHMH cnncxaMH 

peKOMeHflOBaHHX .HJia nocejicnna ji;o rypxoacHxxiB noiMeHHHX CHHCxiB a^oSyBaniB 

BHm;oi ocBixH xa p03Mim;eHHa ix na 0(|)iii,iHHHX canxax iHCXHxyxiB/4)aKyai>xexiB 

BnpoflOBxc o^Horo ^na a ^axH aaxBep^^acenna.
6. 3aBi,flyK>HiH Rixrrijry acnipanxypnxa;i;oKxopaHxypH Ojieni /^VIMTPIGBIHy 

TpnjTeRHnn xepMin nicjia nmnncaHHa naxaay na aapaxyaanna aAoOyBaniB BHm;oi 
ocBixH (acnipanxypa) aaOeanennxH (^opMyaaHHa cnncKifi fljia nocejieHHa xa 

HeBiflKJiaflHy nepe^any h;hx cnncKiB na aaxBep^xceHHa npopexxopy a naBnajibHO- 

BHXOBHOi po6oxH Haxajiii CEMIHCBKIH.
7. ^HpeKxopy cxy^MicxeHKa OaeKcan^py imEHKY aaOeaneHHxn:
- (Z^Jia 3flo6yBaniB bhhi;oi ocBixH ^pyx op,n;epiB i Bn^any ix aaBi^yBanaMH 

rypxoacHXKiB.
- riocejieHHa aflcOyaaniB BHm;oi ocaixH na aaKpinaeni aa hhmh Mici];a.
8. JI^Hpexxopy L^enxpa MiacHapoflHoi ocBixH Bojio^HMnpy KOBAJIK) 

aaSeaneHHXH Me^Hnne oOcxeacenna i cxpaxyBaHHa inoaeMHHX 3,n;o6yBaHiB BHm;oi 
ocBixH i cjiyxaniB ni^roxoBHoro Bian;ineHHa inoaeMi^iB.

9. HanajiBHHKy BiHCBROBO-MoOiniaaniiiHoro Bi^^ijiy Bixajiiio IIAIOHy 

opraniayBaxH npHHOM na oGjiix a^oGyBaniB bhh];oi ocBixH nepmoro poxy HaBHanna, i 
aaOeaneHHXH BaaeMOfliio a CojioM'ancbXHM panoHHHM y m. Knebi TUK xa CIT.

10. KoHxpojib aa BHXOHaHHaM naxaay aaunmaio aa co6ok).

riepmHH npopexxop lOpin .HKHMEHKO



IlpoeKT HaKasy bhochtb
npOpCKTOp 3 HaBHaJIbHO-BHXOBHOi" po60TH

__________ Haxajiia CEMIHCbKA

noroA>KeHo:

IlpopeKTop 
3 HaBHajILHOi po6oTH

/^HpeKTop cxy^MicTCHKa

jZ^HpeKxop LJ,MO

KDpHCKOHcyjibx

roJiOBa npo^cnijiKOBoro KOMixexy 
cxy,i];eHxiB Kill Im. Iropa CiKopcbKoro

B.o. rojioBH Cxy^ieHxcbKoi 
pajiji Km iM. Iropa CiKopcbKoro

Anaxoaiii MEJIBHHHEKO 

OjiCKcan^ip imEHKO 

BoaoAHMHp KOBAJIb

Irop CTEITAHIOK
h'Sf?^ 6

Ijuia BOHTIOK

HaapyKOBano b 1 npiiM. PospaxynoK po3chjikh:
Ha 2 apKymax 1. SarajibHHH Rixxin

2. JIKBP
BHKOHaBepbrOaeKcaH/ip CEMIHCbKHH 3. Cxy/i,MicxeHKO 
/IpyxyBajia: Jli^ia IlAPAHCbKA 4. Ilpo^KOM cxy;i;eHxiB
xea. 204-99-32 5. OaxyjibxexH, incxHxyxH, LI,MO

(ejieKxpoHHa Konia)
6. IlpHHMajibHa KOMicia
7. Cxy/tCHXCbKa pajia
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