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Про навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем

Відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 25 жовтня 
2021 року (Протокол № 9) та наказу від 10.11.2021 № НУ/245/2021 «Про 
факультети та навчально-наукові інститути КПІ ім. Ігоря Сікорського»

НАКАЗУЮ:

1. З 01 квітня 2022 року реорганізувати шляхом перетворення:
1.1. науково-дослідний інститут телекомунікацій науково-дослідної 

частини у науково-дослідний центр інфокомунікацій «НДІТК», вивести його зі 
складу науково-дослідної частини та включити до складу навчально-наукового 
інституту телекомунікаційних систем;

1.2. навчально-наукову лабораторію технологій 5G навчально-наукового 
центру навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем у науково-
дослідну лабораторію інноваційних інфокомунікацій, вивести її зі складу 
навчально-наукового центру навчально-наукового інституту 
телекомунікаційних систем та включити до складу науково-дослідного центру 
інфокомунікацій «НДІТК» навчально-наукового інституту телекомунікаційних 
систем;

1.3. навчально-наукову лабораторію інтернету речей (IoT) навчально-
наукового центру навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем у 
науково-дослідну (експериментальну) лабораторію Інтернету речей, вивести її 
зі складу навчально-наукового центру навчально-наукового інституту 
телекомунікаційних систем та включити до складу навчально-наукового 
інституту телекомунікаційних систем.

2. З 01 квітня 2022 року ліквідувати навчально-науковий центр навчально-
наукового інституту телекомунікаційних систем і навчально-наукову 



лабораторію мобільного зв’язку навчально-наукового центру навчально-
наукового інституту телекомунікаційних систем.

3. Затвердити в новій редакції:
3.1. організаційну структуру навчально-наукового інституту телекомунікаційних 

систем (додаток 1);
3.2. положення про:
3.2.1. навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем (додаток 2);
3.2.2. кафедру телекомунікацій (додаток 3);
3.2.3. кафедру інформаційно-комунікаційних технологій та систем (додаток 4);
3.2.4. навчально-науковий центр підвищення кваліфікації у сфері 

телекомунікацій та інформаційних систем (додаток 5);
3.2.5. науково-дослідний центр інфокомунікацій «НДІТК» (додаток 6);
3.2.6. науково-дослідну (експериментальну) лабораторію Інтернету речей 

(ІоТ) (додаток 7);
3.2.7. науково-дослідну лабораторію інноваційних інфокомунікацій 

науково-дослідного центру інфокомунікацій «НДІТК» (додаток 8).
4. Головному бухгалтеру Субботіній Л. Г. внести зміни до штатного 

розпису в межах ліміту навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем. 
5. Начальнику відділу кадрів Андрейчук Л. П. вжити заходів на виконання 

цього наказу.
6. Визнати такими, що втратили чинність:
6.1. наказ від 21.07.2021 № НУ/163/2021 «Про зміни організаційної 

структури інституту телекомунікаційних систем»;
6.2. положення «Про науково-дослідний інститут телекомунікацій 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут» Міносвіти і науки України», затверджене ректором Національного 
технічного університету України «КПІ» М. З. Згуровським 18.08.2010.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора 
Якименка Ю. І.
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