
27.09.2021 р.  Вчена рада Хіміко-технологічного факультету відбулася в очному форматі. 

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

На засіданні присутні  21 член Вченої ради 

 

Голова Вченої ради Лінючева О.В. 

-про затвердження звітів аспірантів: на кафедрах слухали інформацію про виконання 

індивідуальних планів аспірантів 1-3 років навчання. Кожен аспірант доповідав про виконання 

індивідуального плану та кафедри представили на затвердження звіти по виконанню цих 

індивідуальних планів. Але у 2-х аспірантів немає здобутків у публікаційній діяльності, тому Болєлого 

А. та Антонюка Р. відраховуємо за власним бажанням. Прошу затвердити звіти. Звіти затверджено 

відкритим голосуванням одноголосно.  

-про підготовку до акредитації: 28.10. починається акредитація освітньої прграми РhD , Роботи 

виконується дуже багато. Створена робоча група і ведеться інтенсивна робота щодо обробки 

постапаючої інформації від кафедр. Обов'язково  подавайте інформацію вчасно та якісно пророблену. 

Окрім того, що викладання у аспірантів проводиться українською мовою, то ще всі викладпчі повинні 

мати атестат з української мови обов'язково. І це стосується не тіьки аспірантів а всьго викладацького 

скоаду факультету. Тому найближчим часом надати підтвердження наявності атестата або необхідно 

складати іспит з володіння уораїнською мовою. Всі данні по кафедрам звести у таблиці та надіслати 

Сангіновій О.В. 

Про затвердження звітів: На цей час підготовлені звіти по НДР темам за ІІІ квартал, вони 

представлені, тому прошу їх затвердити, проведено відкрите голосування. Затвердили одноголосно. 

-про ситуацію з  Covid 19: 60% працівників та викладацького складу КПІ про вакциновані. При 

цьму всі запобіжні  та епідеміологічні заходи повинні виконуватись. 

Сангінова О.В. 

-про надання грифів: у експертів знаходилось в роботі 2 методичні розробки, отримали 

позитивні відгуки, зауваження виправлені. Прошу проголосувати за рекомендацію факультету. 

Відбулося відкрите голосування –за рекомендацію одноголосно. Окрім того подан 3 підручники на 

гриф КПІ ім. І.Сікорського 

-про акредитацію:  План методичних розробок повинен виконуватися і прошу подавати 

матеріали на найближчу методичну комісію. На сайт факультету необхідно викласти анотації-

протоколи Вченої ради, тому Прошу Олену Володимирівну це зробити. Звіти самоаналізу викладачів 

зробити до 15.09.21. Вже готові електронні форми, які будуть заповнюватися автоматично. 

-про вібіркові дисципліни: Вже необхідно формувати каталоги кафедр по вибірковим 

дисциплінам на 2022-2023 н.р. Відповідальні за методичну роботу зверніть на це увагу. В 

обговорення повинні приймати участь студенти. Каталоги будемо розглядати у грудні. 

 

Хрокало Л.А. 

-про підсумки приймальної комісії. Представлена презентація та обговорені підсумки 

 

Лінючева О.В. 

-про конкурсні справи: Вчена рада заслухала виступ претендента на вчене звання доцента 

кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології - звіт на 

основі Показників діяльності претендента. Розглянули висновок експертно-кваліфікаційної комісії 

факультету про відповідність об’єктивних даних претендента Янушевської О.І. умовам та  вимогам що 

установленим щодо науково-педагогічних працівників законом України «Про освіту».  

Декан Лінючева О.В. позитивно оцінила наукову роботу і показники Янушевської О.І. 

Для проведення таємного голосування була створена лічильна комісія у складі : 

Голова – доц.. Токарчук В.В., Члени – доц. Потаскало В.А, студент Мельник О. 

Результати голосування: 



За- 20, Проти –немає, Недійсних - 1 

На підставі проведеного голосування Факультет рекомендував Янушевську О.І на отримання вченого 

звання доцента  кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної 

технології ХТФ. 

-у різному: -вітання Викладачів ХТФ з отриманням звання кращий молодий вчений року  

 

 

 


