
 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 
 

НАКАЗ № _______   
м. Київ       «___»_                 2022р. 

 

 

Про проведення ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Прикладна геометрія,  інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної 

власності» 
 

З метою підвищення якості навчання, розширення освітнього та 
наукового рівня студентів, аспірантів і молодих учених, а також розвитку та 
реалізації їх творчого потенціалу 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести ХІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію 
«Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної 
власності» (далі – Конференція) 23 червня 2022 р. на базі кафедри нарисної 
геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки (НГІКГ) фізико-
математичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського (в.о. завідувача кафедри 
Вірченко Г.А.). 

2. Затвердити склад програмного та організаційного комітетів 
Конференції (Додатки 1, 2). 

3. Головному бухгалтеру Л.Г. Субботіній взяти до уваги, що 
фінансування Конференції відбувається без залучення коштів університету. 

4. Оргкомітету відпрацювати та здійснити перехід Конференції на 
організаційну платформу Open Conference Systems (OCS) та оприлюднити 
матеріали Конференції на платформі OJS у доменній зоні kpi.ua в рамках 
проекту «Наукова періодика України» (УРАН). 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на декана фізико-
математичного факультету Ваніна В.В. 

 

 
Ректор                                                      Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ 
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Проєкт наказу вносить: 
 

Декан фізико-математичного 
факультету 

                    Володимир ВАНІН 
 
 
 

ПОГОДЖЕНО: 
 
Перший проректор 

 
Юрій ЯКИМЕНКО 

 
Проректор з наукової роботи  
 

Віталій ПАСІЧНИК 
 
Головний бухгалтер      
 

       Людмила СУББОТІНА 
 
Начальник ВК  
 

Лідія АНДРЕЙЧУК 
 

Юрисконсульт 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Надруковано у 2 прим. 
на 4 аркушах. 
Виконавець Колосова О.П. 
 
Друк: Колосова О.П. 
+380964371763 

Розрахунок розсилки: 
1 - ВК 
2 – ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
3 - ФМФ 
4 - бібліотека 

 
 

 
 



Додаток 1 
до наказу № ________ 
від «___»_______2022 р. 
 
 

СКЛАД ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ 
ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Прикладна геометрія,  

інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності» 
 
 

1. Ванін Володимир Володимирович, заслужений працівник народної освіти України, 
академік Академії наук вищої освіти України, д.т.н., професор, декан фізико-
математичного факультету (ФМФ), КПІ ім. Ігоря Сікорського – голова програмного 
комітету. 

2. Юрчук Володимир Петрович, д.т.н., професор кафедри нарисної геометрії, 
інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ – заступник голови програмного 
комітету.  

3. Кузнєцов  Ю.М., заслужений винахідник УРСР, заслужений працівник народної 
освіти України, віце-президент з наукової роботи АНВОУ, д.т.н., професор, КПІ ім. 
Ігоря Сікорського. 

4. Вірченко Геннадій Анатолійович, д.т.н., професор, в. о. завідувача кафедри нарисної 
геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

5. Гумен Олена Миколаївна, д.т.н., професор кафедри нарисної геометрії, інженерної 
та комп’ютерної графіки ФМФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

6. Яблонський Петро Миколайович, к.т.н., доцент кафедри нарисної геометрії, 
інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського.  

7. Ботвіновська Світлана Іванівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри нарисної 
геометрії та інженерної графіки, Київський національний університет будівництва і 
архітектури. 

8. Куценко Леонід Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри інженерної та 
аварійно-рятувальної техніки, Національний університет цивільного захисту України. 

9. Найдиш Андрій Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної 
математики та інформаційних технологій, Мелітопольський державний 
педагогічний університет ім. Б. Хмельницького. 

10. Пилипака Сергій Федорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної геометрії та 
графіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України. 

11. Плоский Віталій Олексійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри архітектурних 
конструкцій, Київський національний університет будівництва і архітектури. 

12. Шоман Ольга Вікторівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри геометричного  
моделювання та комп’ютерної графіки, Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут». 

 
 
             
              Декан ФМФ                                                                               Володимир ВАНІН 
 
  
              В.о. завідувача кафедри НГІКГ                                               Геннадій ВІРЧЕНКО 
 
 



Додаток 2 
до наказу № ________ 
від «___»_______2022 р. 
 
 

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 
ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Прикладна геометрія,  

інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності» 
 
 

1. Ванін Володимир Володимирович, д.т.н., професор, декан ФМФ, науковий керівник 
кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки – голова 
організаційного комітету. 

2. Юрчук Володимир Петрович, д.т.н., професор кафедри нарисної геометрії, 
інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ – заступник голови організаційного 
комітету.  

3. Колосова Олена Петрівна, к.т.н., доцент кафедри нарисної геометрії, інженерної та 
комп’ютерної графіки ФМФ – відповідальний секретар організаційного 
комітету. 

4. Вірченко Геннадій Анатолійович, д.т.н., професор, в. о. завідувача кафедри нарисної 
геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ. 

5. Гумен Олена Миколаївна, д.т.н., професор, професор кафедри нарисної геометрії, 
інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ. 

6. Білицька Надія Василівна, к.т.н., доцент кафедри нарисної геометрії, інженерної та 
комп’ютерної графіки ФМФ. 

7. Гетьман Олександра Георгіїївна, к.т.н., доцент кафедри нарисної геометрії, 
інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ. 

8. Гнітецька Галина Омелянівна, к.п.н., доцент кафедри нарисної геометрії, інженерної 
та комп’ютерної графіки ФМФ. 

9. Голова Ольга Олександрівна, к.т.н., доцент кафедри нарисної геометрії, інженерної 
та комп’ютерної графіки ФМФ. 

10. Павлов Олександр Володимирович, к.т.н., доцент кафедри нарисної геометрії, 
інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ. 

11. Вознюк Тарас Анатолійович, ст. викл. кафедри нарисної геометрії, інженерної та 
комп’ютерної графіки ФМФ. 

12. Воробйов Олексій Миколайович, ст. викл. кафедри нарисної геометрії, інженерної 
та комп’ютерної графіки ФМФ.  

13. Коломийчук Наталія Миколаївна, ст. викл. кафедри нарисної геометрії, інженерної 
та комп’ютерної графіки ФМФ.  

14. Лазарчук Маргарита Валентинівна, ст. викл. кафедри нарисної геометрії, інженерної 
та комп’ютерної графіки ФМФ. 

15. Лебедєва Ольга Олександрівна, ст. викл. кафедри нарисної геометрії, інженерної та 
комп’ютерної графіки ФМФ. 

 
 
           Декан ФМФ                                                                              Володимир ВАНІН 
 
  
           В.о. завідувача кафедри НГІКГ                                              Геннадій ВІРЧЕНКО 
 
 


