
25.01.2021 р Вчена рада Хіміко-технологічного факультету відбулася у дистанційному форматі. 

Голова Ради Ольга Володимирівна Лінючева привітала всіх з  Новим роком та ознайомила з 

порядком денним. 

Голова Вченої Ради Лінючева О.В. 

В цьому році будемо формувати акредитаційну справу  та проходити акредитацію рівня PhD. 

Нам необхідно  визначитись  зі складом робочої  групи по РhD напрямку. Тому наявність аспірантів 

повинна бути і відповідно проводимо активну роботу по залученню магістрів до аспірантури. Це 

важливо і с тої точки зору, що на Докторів наук повинна бути 2-х або 3-х кратна наявність аспірантів. 

Необхідно отримати точні данні по кожному аспіранту.  Необхідно узгодити науковий та 

індивідуальний план  аспірантів. 

Заступник декана Сангінова О.В. 

 Щодо акредитації. Є приклади акредитаційних справ різних Університетів за нашим 

напрямком 161. Тому треба їх ретельно проаналізувати та притримуватись та використовувати їх як 

приклади. На етапі підготовки  - доктори філософії. Треба створити комісію, де голова-гарант – 

Лінючева О.В. Базова кафедра – ТНР,В та ЗХТ. Чекаю ваші пропозиції щодо складу комісії. 

-щодо дистанційних курсів. Матеріали повинні буди розташовані на 2-х платформах: Сікорський-

дистанс та Мудл. Курси треба впорядкувати,зазначити освітні програми 

Електронний кампус- завантажити навантаження на другий семестр 

Готувати Сілабуси дисциплін! 

 Про рекомендацію отримання грифів КПІ ім.. І.Сікорського – 2 методичні розробки. 

 Про результати роботи ЕКК : рекомендувати контракт 5 років доц.. Глуховський, 1 рік – ст. 

викл. Лапінський А.В. 

Заступник декана Косогін О.В. 

Щодо семестрового контролю.  23.01.21 останній день сесії. Наразі попередні данні по результатам. 

Якщо проаналізувати успішність – найбільш слабкі у 4 курсу .  

1-й курс був завжди доволі проблемним, але більшість викладачів поставили «автоматом», тому 

такі гарні результати. 545 студентів склали сесію вчасно.3 іноземці(китайці) склали вчасно. Кафедри 

аналізували результати – 22% студентів дуже погано працювали в семестрі. Не всі студенти 

залишились в статусі студента. 5 студетів на виконали індивідуальний навчальний план – вони 

студенти з обмеженими правами. 

Інші курси – 21 студент іде на відрахування за результатами семестрового контролю. 

Переведення з оплати набуджет. Всі кафедри повинні надати витяги по рекомендації студентів на 
перевод. 

Аспірант Матвєєв Олександр – відрахований. 
Екзаменаційні комісії. Результати подано у вигляді таблиці. Дипломи з відзнакою 5. Захист 

іноземною мовою – 6 студентів. Всі захисти проходили в онлайн режимі. 
В.о. декана Лінючева О.В. 
В різному: - про нові посадові оклади 
-щодо конкурсу  заміщення посади декана факультету 
-про фінансування науки 
-щодо організації роботи практики студентів 4 курсу-бакалаврів. 
-про змішану форму навчання 
- 


