
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____

м. Київ “___”___________ 2020р.
Про організацію участі студенток, аспіранток та молодих жінок-науковиць 

КПІ ім. Ігоря Сікорського в міжнародному заході «Perspektywy Women in Tech Summit» 
8-9 грудня в Варшаві в on-line форматі

Проект ЄС «Perspektywy Women in Tech Summit» запрошує студенток, 
аспіранток та молодих жінок-науковиць КПІ ім. Ігоря Сікорського долучитися 
до участі в міжнародному заході – «Perspektywy Women in Tech Summit» (далі 
– Саміт) – серії зустрічей із урядовцями, спеціалістами та провідними фахівцями 
IT сфери Європи. Захід проводиться третій раз поспіль для студенток, аспіранток 
та молодих жінок-науковиць, діяльність яких пов’язана з інформаційними 
технологіями, але в цьому році – в режимі on-line.

З метою організації участі в Саміті студенток, аспіранток та молодих жінок-
науковиць КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Створити організаційний комітет в складі згідно Додатку 1.
2. Доручити організаційному комітету рішення всіх організаційних та 

змістовних питань на забезпечення участі студенток, аспіранток і молодих 
жінок-науковиць КПІ ім. Ігоря Сікорського в Саміті.

3. Головному редактору газети «Київський політехнік» Стефановичу Д.Л.
забезпечити висвітлення в газеті «Київський політехнік» та на інших 
інформаційних ресурсах університету участі в Саміті студенток, 
аспіранток і молодих жінок-науковиць КПІ ім. Ігоря Сікорського.

      4.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Проректор
з міжнародних зв’язків                               Сергій СИДОРЕНКО



Надруковано у 1 прим.
на 2 аркушах

Друкувала – Біднюк Г.І., 
тел.: 204-80-19

Список розсилки:
членам оргкомітету



Додаток № 1
до розпорядження № ______
від «___» _________ 2020 р.

Склад Оргкомітету 
для організації участі студенток, аспіранток і молодих жінок-науковиць 

КПІ ім. Ігоря Сікорського в Саміті «Perspektywy Women in Tech Summit»

Голова та співголова Оргкомітету :

А.В. Ковтун – голова, начальниця  відділу організаційного 
забезпечення міжнародної діяльності  
Департаменту міжнародного співробітництва 
КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Н.М. Пожарська – співголова, начальниця відділу сприяння 
працевлаштуванню та професійному розвитку 
департаменту навчально-виховної роботи КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, заступниця співголови.

Члени Оргкомітету:

Ю.В. Стребкова – доцент факультету соціології і права, заступниця 
директора Українського центру гендерної освіти КПІ 
ім. Ігоря Сікорського;

Д.Л. Стефанович – головний редактор газети «Київський політехнік»
КПІ ім. Ігоря Сікорського;

В.А. Басих – працівник департаменту міжнародного 
співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського;

О.О. Кізуб – працівник департаменту міжнародного 
співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського;

М.О. Сперкач – доцент, заступниця декана факультету 
інформатики та обчислювальної техніки 
КПІ ім. Ігоря Сікорського;

А. Серга – голова Наукового товариства студентів та аспірантів 
КПІ ім. Ігоря Сікорського (за згодою);

А.Р. Мамаджанов – Представник  Студради КПІ ім. Ігоря Сікорського (за 
згодою);

Г.І. Біднюк – заступниця директора Українсько-Польського центру 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, координатор оргкомітету.

Проректор 
з міжнародних зв’язків                                        Сергій СИДОРЕНКО


		Теленик С.Ф.
	2020-11-04T07:01:39+0000
	Теленик С.Ф.
	barCode




