
31.05.2021 р.  Вчена рада Хіміко-технологічного факультету відбулася в очному форматі. 

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

Голова Вченої ради Лінючева О.В.  

-Про рекомендацію до аспірантури випускників магістратури ХТФ. Кафедрам прошу надати 

кандидатури магістрів. 

- Про аудиторний фонд. Частина аудиторій буде виводиться з  учбового процесу і 

переводитися у науковий фонд. Завідувача лабораторіями довести , що порядок в аудиторіях ніхто не 

відміняв 

Заст. Декана Сангінова О.В. 

-13. 05 на методичній раді виноситься питання по акредитації Докторів філософії. Зокрема 

зробили аналіз методичного забезпечення. Особливість – кількість дисциплін PhD- 17. 2 – нормативні 

та 15 – вибіркових. Підручники – погана ситуація. Тому необхідно підготувати підручники по Доктору 

філософії на 24 серпня – підготувати на кожного викладача по PhD. Магістратура – акредитація кінець 

2022 року ( тому теж врахувати кількість підручників). Молоді вчені повинні бути долучені. 

Підручники обов'язкові тільки для захищених викладачів. 

 Про сертифікатні програми. Що змінилося .. Збільшився обсяг дисциплін Було  20-30 кредитів 

стало 20-60. Було 12-16, стало 12-35 . доповнення – створення міжнародних освітніх прорам (наказ 

від 6.04.21 р.). Наразі створили 3 блоки: 1 – ТНР, В та ЗХТ і ТЕХВ 

                                                                              2 – ОХ і ТОР та ФХ 

                                                                               3 – ХТКВ та ХТКС 

 Лінючева О.В. 

 

 Про наукову роботу: виконуємо 4 теми: керівники Лінючева О.В. , Корнілович Б.Ю, Васильєв 

Г.С. та Косогіна І.В та Букет О.І.. Молодіжні держбюджетні теми – 1 потужна. Національний фонд 

досліджень- 2 проекти – 1: керівник Донцова Т.А.Б 2 проект – керівники Лінючева О.В., Згуровський 

М.З.. Теми закінчуються, тому готуємо комплексні проекти не тільки міжкафедральні, а й 

міжфакультетські і беремо участь в конкурсі на отримання фінансування. Конкурс буде об 'явлено  у 

вересні, але треба працювати над цим вже зараз. 

Про наукові спеціальності  канд. наук. Було проведено слухання. Бакалаври, магістри НАЗЯВО 

– затвердило – галузь знань -16, спеціальність 161 + спеціалізації по кафедрам. Мати нові номери 

спеціальностей , але по закону освітньо-наукові програми нам віділно 05.38 –хімічний опір 

матеріалів, 05-37 –хім. Технології по групам речовин. Всі пропозицї підготувати і надамо до МОН. 

Продовжити також туж номенклатуру. Другий підхід -  мозаічний. 

Обговорення про наукові школи. Основний підхід – наукова школа повинна не тільки 

акредитуватись, але і кожного року або 2-х підтверджувати свої набутки. Необхідно мати аспірантів, 

захисти та традиції школи , що продовжуються. Тому нам необхідно уважно проаналізувати загальні 

підходи до наукової школи і навести лад в тих, що вже існують і намагатися відкрити нову на базі 

кафедри ФХ. Це задача на найближчий час. 

Про акредитаці. КПІ ім І.Сікорського по науці. Грядуть непопулярні заходи. Я підрахувала, що 

на кожну кафедру маємо від 1175 до 13 ставок не враховуючи кафедру З та НХ. Ми маємо досить 

популярні спеціальності, але ж маємо і ті, що потребують дотацій. Тому наша задача і ціль 

найближчим часом кількість ставок по коній кафедри мати однаковими. 

 

Заст. Декана Косогін О.В. 



Про результати 25 тура ректорського контролю. 4 курс- дуже пагано написали (ІВПСА та ФІОТ). 

ХТФ не найкращий , але і не найгірший по результатам, але викладачі дисциплін повинні 

проаналізувати ці результати та внести корективи в процес викладання, а особливо закріплення 

отриманих знань. 

 

Про затвердження сертифікатної програми, що викладається  в рамках моноспеціальності. 

Створюється Цент водопідготовки факультету. Керувати центром будуть Мітченко Т.Є. та Косогіна І.В. 

До центру доєднати наукову складову, навчальну та практику, Для робіт НДР студентів , магістрів та 

аспірантів. Входить редакція журналу Водопідготовки, лабораторія іонного обміну иа 15 науково-

технічних груп інших факультетів. Мждисциплінарний центр в рамказ спеціальноств 5.37. результат 

діяльності – диплом + сертифікат фахівця по водопідготовці. Долучення міжнародних науковців та 

проведення лекцій та практичних занять (США, Норвегія). Прошу про підтримку. Документи готуються 

та обговорені на рівні ректора. 

 

Про технологічну практику. Необхідно у вересні відправити 6 студентів на практику до 

Кременчуцького НПЗ. Дуже привабливі умови та оплта. 

 Про створення стратегії розвитку університету. Будемо в неї пвсе писати, але треба 

встановити пріорітети. 

 

Хрокало Л.А. 

Про приймальну комісію.  Наразі роа іде по вступу до магістратури. Подано 50 заяв: 

Ох і ТОР – 17, ТЕХВ – 11, ННТ,В та ЗХТ – 21, ФХ – 15, ХТКС – 15, ХТКМ – 19, Зовнішні -5. По 

заявкам все покриваємо, але студенти не всі хочуть подавати заяви, тому треба працювати. 

 

Лінючева О.В. 

У різному: 

-про затвердження нового складу редколегіх Вода та водоочтстні технології. Рекомендувати – 

одноголосно. 

Про подання до друку журналу «Водо та водоочисні технології» №1(29) за 2021 р. 

-про надання грифів розробкам факультету 

-про створення експертної комісії 

Про результати календарного контролю та умови перескладань та повторниз вивчень. 

-про проходження іеструктажу по безпеці літніх канікул    

 


