
01.11. 2021 р.  Вчена рада Хіміко-технологічного факультету відбулася в дистанційному  

форматі. Голова Ради Ольга Володимирівна Лінючева привітала всіх та ознайомила з порядком 

денним. 

На засіданні присутні  24 члени Вченої ради. 

 

Голова Вченої ради Лінючева О.В. 

- Про дистанційне навчання та виконання обов'язків НПП у період дистанційного навчання: Ці 

питання хочу об'єднати в одне. Науково-педагогічні працівники повинні якісно надавати послуги 

наукового та педагогічного характеру. Томи керівництво факультету має право знати як викладачі 

починають, проводять заняття. Тому зав. Кафедрами надати інформацію щодо посилань на онлайн 

конференції викладачів, причому ця інформація подається кожного тижня. Не присутність на занятті, 

не надання якісних освітніх послуг здобувачам вищої освіти неприпустимо для будь якого викладача. 

Тому час від часу представники деканату будуть моніторити  кількість  студентів на заняттях та якість 

спілкування зі студентами на конференціях. 

- Окрім того, 80% викладачів вакциновано та перебування на роботі обов’язкове!! Питання? 

Левандовський І. :питання щодо роботи з магістрами. 

Лінючева О. 1-й курс магістратури – робота дистанційно. 2-й – очно з дотриманням всіх 

епідеміологічних норм. 

- Про хід виконання НДР. По всім темам, що закінчуються в цьому році необхідно 

підготувати  заключні звіти по календарному року. Строки до 10-14 грудня. Таких тем на факультеті 2 : 

Керівники Букет О.І.  та Лінючева О.В.. Звіти підготувати ретельно, щоб вдало іх захистити. Перехідна 

тема  - зміна керівники Тобілко В.. Окрім того не забуваємо про міжнародні проекти по 

національному Фонду досліджень та молодіжні проекти: керівники Васильєв Г. та Вороб'єва В. 

Розгорнуті анотовані звіти, які теж повинні бути захищені. Окрім того готується звіт факультета по 

науці за календарний 2021 рік 1.01.21-31.12.21. До 10.12 всім кафедрам за надісланою формою 

звітувати про проведену наукову роботу. 

 

Сангінова О.В. 

- Про освітню програму PhD: акредитація програми проходить з 28.10 21. Загружена в НАЗЯВО 

акредитаційна справа. Проведена величезна робота. Набуті нові знання. Окрім того робоча група по 

акредитації буде цікавитись знанням суті та структури освітньої програми. Тому необхідно це довести 

до кожного викладача. Сангінової О.В. проведено аналіз абсолютно нової структурної схеми вивчення 

60 кредитів,  наукової та педагогічної практики докторів філософії.  Попередні логічні схеми були 

зовсім не інформативні. Проаналізовано нормативні та вибіркові дисципліни, їх взаємозв’язок .  

 

Павленко В.М.  Зауваження з приводу акредитації бакалаврів . Необхідно ретельно 

проаналізувати діючі нормативні документи по стандарту спеціальності 161. Документи не зовсім 

досконалі і багато з навичок, що там записані неможливо реалізувати. Це треба врахувати та 

попрацювати в комісії МОН. 

Сангінова О.В. 

-про положення «про реалізацію права студентів по вибору вибіркових дисциплін»: існує 2 

види каталогів ЗУ (загально-університетські) та Ф-каталоги (факультетські та кафедральні). Змінена 

процедура вибору дисциплін з Ф-катологу, тому необхідна нова редакція. Було проведено 

громадське обговорення. Зауважень не було. Тому подані проекти взяті за основу.. По мірі того, як 

будуть додаватися дисципліни будемо розширювати каталоги. Було внесено декілька змін. 

(наприклад дії у випадку не набору певної кількості студентів у групу) 

Лінючева О.В. запитання до студентів, що присутні на засідання. Егор Пашков чи відомо 

студентвам, про існування цього положення? 

Пашков Є. Ні не відомо, тому є корисним ознайомитися з ним. 



Лінючова О.В.. Ясно, Тому вважаю за потрібне завантажити це положення на сайт факультету , 

провести громадське обговорення. А потім поспілкуватися зі студентами  Лінючевій О, Сангіновій О. 

та Косогіну О. 

Сангінова О.В. 

Про надання грифів: у вересні не було метод. Ради. Тому пропонуємо 2 посібники авторів : 

Павленко.В., Тобілко В., Бондарєва А. Сучасні екологічно чисті технології, курс лекцій. Астреліе І. 

Косогіна І. Кирій  С. Методологія наукових досліджень. 

Кирій С. 

-щодо міжнародної мобільності: У міжнародному відділі взяла всі положення, на даний 

момент відслідковую всі види академічної мобільності на сайті академічної мобільності.  Але поки 

студенти не звертались. 

Лінючева О.В. : треба активно цим займатись та цю інформацію та документи розміщувати у 

месенжерах факультету та на сайті факультету, що студенти бачили цю інформацію.  

Лісовська І.В.: пропоную щоб зам. декана з міжнародної роботи робив вибірку з всього 

масиву посилань саме для нашої спеціальності та розміщував все на сайті факультету. Щоб більшість 

студентів мала доступ до цієї інформаці. 

Кирій С. З цим згодні , все зробимо. 

Косогін О.В. 

-щодо попередніх результатів календарного контролю:  Результати вносити було складно, але 

переважна більшість викладачів справилася з цим. . По результатам аналізу найбільш здивував в 3 

курс бакалаврів майже 20% студентів на кожній кафедрі мають 3 на та більше. Та магістри 1 го курсу 

50%  НА. Прошузавідувачів кафедр звернути наце увагу та проаналізувати причини. 

-щодо складу екзаменаційних  комісій та атестацій: На кафедрах треба оновити та затвердити 

склади цих комісій. 

-про виховну роботу зі студентами: план виховної роботи не виконано, тому зав кафедрами 

прошу звернути на це увагу та довести інформацію до кураторів груп. 

 

Лінючова О.В. 

У різному: - про прибирання території біля корпусу 

- Про самоаналіз кафедр. Проаналізувати пробіли та негативні сторони та виробити план 

ліквідації 

- Про виправлення інформації в рейтингу НПП 

- Про інженерну школу КПІ 

- Про виплати по контрактним студентам 

- Про розподіл премій. 

 

 

Голова ради                                           Ольга Лінючева 

Учений секретар Ради                         Олена Іванюк 

 

 


