
26.02.2021 р Вчена рада Хіміко-технологічного факультету відбулася у дистанційному форматі. 

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

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. Прошу затвердити звіти. Звіти затверджено відкритим голосуванням 

одноголосно. 

-про підготовку НДР МОН. Вирішили для подачі потужних проектів провести внутрішній 

конкурс університету. Тому необхідно скласти науковий творчий колектив  та подаватися на конкурс 

на 1.06.21 р. Чекаю на ваші пропозиції і розраховую щонайменше на 3 наукові роботи. Наразі 

закінчується робота по Червоним шламам, тому треба попрацювати над гідним закінчення та 

достойним продовженням цієї роботи. І це вже треба починати зараз. 

НПП розділено 270 груп, де прописані колективи, тому можемо найти собі партнерів. На 

підставі аналізу опитування необхідно показувати як проведено конкурс – 61%. Методичне 

забезпечення міжнародної діяльності – 50 %. Семінари та рейтинги – 24%. Це визначено та необхідно 

це реалізовувати. На засіданні кафедр обговорити тематики чк українського конкурсу та і 

міжнародних грантів. 

Заст. Декана Сангінова О.В. 

У наступному році акредитація Докторів філософії хто і скільки вирішується спеціальностями: 

- Набір спеціальності 

- Аспіранти 4 року навчання захищають дисертації 

- Підготувати показники діяльності викладачів, що викладають аспірантам 

- Вся документація повинна перекладатися англійською мовою 

- Відділ акредитації періодично проводить семінари та стріми. Необхідно проглядати та 

слухати 

 

Лінючева О.В. 

Необхідно провести аналіз та пробну акредитацію на факультеті. Провести опитування зі 

студентами. 

 

Сангінова О.В. 

- Публікативна активність. Звернути увагу на статті, що написані англійською мовою в 

журналах Європейського Союзу, особливо рівень РhD 

- Оновлення на сайті:  сертифікати про прослуховуванню сертифікованих програм 

дуальної підготовки роботи(освіти) 

- Аналіз навчальних планів представлено у вигляді таблиці. 

 

Заст.. декана Косогін О.В. 

Щодо результатів навчання: 

-дистанційне навчання збільшило  результативність. зЗменшилась кількість 3 , але і 

зменшилась кількість 5. Літня сесія успішніша ніж зимова. 

- переформатування гуртків факультету 

- активна робота олімпіад 

- академічна мобільність- вихідна активна, вхідна відсутня (карантин) 

-програми подвійного диплому 

-профорієнтаційна робота. Нажаль ХТФ – факультет з низькою активністю 



- сприяння працевлаштуванню – сформована загальна база договорів 

Лінючева О.В. 

У різному: 

- Профорієнтація на низькому рівні і необхідно виправляти ситуацію 

- З 16 по 31.03 – ректорський контроль 

- Вступні іспити до аспірантури – вівторок 7.09.21 р 

 


