
30.06. 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. Сьогодні розглянемо ряд важливих питань, зокрема питання номер 

1 назаразі акредитація рівня PhD. Слово Сангіновій О.В. 

Заст.. Декана Сангінова О.В. 

-щодо акредитації. До 20.08 необхідно зробити або проаналізувати та виправити Сілабуси по рівню 

PhD. Відповідальним иа методистам кафедр підготувати звіт та весь час підтримувати рітмічність 

роботи. 

- про освітні програми, навчальні плани, Силабуси, каталоги дисциплін: Вони повинні бути проглянуті, 

виправлені та перекладені англійською мовою. Самоаналіз викдадачів. Із переліку наданого МОН 

України керівники аспірнтів повинні мати 10 критеріїв відповідності. Кафедрам переслати каталог 

Силабусів на пошту деканату для перевірки. Виправляємо ситуацію по підручникам і посібникам. Ще 

є час, тому його використовуємо плідно. 

-Обов'язково зробиити самоаналіз кафедр. Зразок надаю. Всівідповідальні повинні бути на зв'язку. 

Дедлайн 20 серпня 2021. 

-щодо навчально-методичної літратури. Треба оновити матеріали для акредитації магістрів та 

бакалаврів. Це буде не зайвим. Треба постійно оновлювати методичні матеріали. Аналіз по PhD: 

Практично всі кафедри надіслали по всім рівням акредитації. Готувати літературу по всім рівням. 

Зробити ретельний план та підримувати його виконання.. Дивитися стратегічно з врахуванням зміни 

дисциплін. 

-щодо надання Грифу: посібники проходять експертів та чекаємо на іх висновки. 

-щодо рейтингу НПП: Насьогодні вже відкрито модуль у Електронному кампусі і вже можна 

заповнювати свої набутки.  20-21ё нр. Відкриється пізніше. Дедлайн заповнення 20.08 2021. 

Працюємо над цим питанням. 

 

Лінючева О.В. 

-щодо реорганізації кадрового складу факультету: конкурс на кафедрі З та НХ. Підбираємо 

кандидатури на заміщення посади завідувача кафедри. 

 -поставлені нові умови щодо вікового цензу завідувачів кафедр та деканів. Зав каф.- 49-55 років, 

Декани – 55-60 років 

-щодо наукових шкіл: фактично на факультеті праціє 3 наукові школи – ім. Антропова, ім.. Пащенко, 

ім.. Плигунова. Керівників шкіл до20.12 21 р надаті звіт про роботу «Наукової школи». Чому постало 

це питання. Необхідно реанімувати школу ім.. Юрченка та зробити абгрейт на кафедрі ХТКМ. Це 

необхідно для проходження акредитації по всім рівням освіти, особливо магістрів та РhD. Але при 

цьому необхідно уважно прочитати положеня основіні положення «Про наукові школи». Чекаю 

ваших пропозицій. 

-щодо зайняття посад наукових кадрів. Всі наукові працівники проходять атестаційну комісію КПІ. 

Зниження вимог до м.н.с та ст..н.с. на ждіть, його небуде. Про це попередили на великій раді 

університету. Тому беремо це до уваги. 

- про порядок проведення конкурсу: звітування умов контракті та індивідуального плану. Відповідніть 

роботи викладача індивідуальному плану, що заявлений. Лише після цього продувжується контракт. І 

ця умово обов’язкова.. Червнем затверджуємо звіти НПП за індивідуальними планами і результатами 

умов контракту. 

 

 Хрокало Л.А. 

Робота Приймальної комісії іде за планом. Вирішуються всі нагальні питання. 



Лінючева О.В. 

У різному: 

-про штатний розпис. Індивідуальна робота с завідувачами кафедр 

- про наявність стейт-холдерів у штаті кафедри (отримання дуальної освіти) 

- про роботу МАН. Базова кафедра З та НХ, але і інші кафедри беруть участь у роботі МАН. 

Пропонуємо організацію учбово-наукової лабораторії для МАН та підвищення кваліфікації вчителів 


