
УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ________

м. Київ «___»____________2021 р.

Про проведення конкурсного відбору студентів КПІ ім. Ігоря 
Сікорського за стипендіальною програмою від Міністерства закордонних та 

європейських справ Люксембургу,
міжнародна кредитна мобільність 

З метою реалізації стипендіальної програми академічної мобільності від 
Міністерства закордонних та європейських справ Люксембургу

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити склад конкурсної комісії з відбору студентів КПІ ім. Ігоря 
Сікорського за стипендіальною програмою академічної мобільності від 
Міністерства закордонних та європейських справ Люксембургу, 
Університет м. Люксембург (Велике Герцогство Люксембург) для 
навчання в 2021/2022 навчальному році (Додаток).

2. Провести засідання конкурсної комісії та відібрати кандидатів до 14 квітня 
2021 року.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на проректора з 
навчально-виховної роботи Наталію СЕМІНСЬКУ. 

Перший проректор                        Юрій ЯКИМЕНКО



Проект наказу вносить:

Проректор з навчально-виховної роботи          Наталія СЕМІНСЬКА 

Погоджено:

Проректор з міжнародних зв’язків                                Сергій СИДОРЕНКО

Юрисконсульт

ДП № ___
Надруковано в 1 примірнику
На 3-х аркушах

Виконавець – Мирослава КАЛІНІНА
тел. 204-99-55

Розрахунок розсилки:
Електронна копія:
1. Деканат ВПІ, ФІОТ, ФПМ
2. ВАМ
3. ДНВР



Додаток до Розпорядження «Про проведення 
конкурсного відбору студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

за стипендіальною програмою від
Міністерства закордонних та європейських справ Люксембургу,

міжнародна кредитна мобільність» 

СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

з відбору студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського за стипендіальною програмою 
академічної мобільності від Міністерства закордонних та європейських справ 
Люксембургу, Університет м. Люксембург (Велике Герцогство Люксембург) для 
навчання в 2021/2022 навчальному році

Наталія СЕМІНСЬКА – голова конкурсної комісії; проректор з навчально-
виховної роботи;

Тамара ТЄЛИШЕВА – член комісії; координатор  з академічної   мобільності 
факультету інформатики та обчислювальної техніки;

Євгенія СУЛЕМА – член комісії; координатор  з академічної   мобільності 
факультету прикладної математики;

Юлія ВІЦЮК –  член    комісії;    координатор   з  академічної   
мобільності Видавничо-поліграфічного  інституту;

Назар БУЛАВКО – член комісії (за згодою); голова Студентської ради 
КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Ігор СТЕПАНЮК – член комісії (за згодою); голова Профкому студентів 
КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Ольга ДЕМИДЕНКО – секретар комісії; начальник відділу академічної 
мобільності.
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