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Якість кадрового забезпечення – фактор вирішальний: 

 

- продовження практики поповнення ПВС докторами наук і молодими 

кандидатами наук; 

- підвищення кваліфікації ПВС шляхом стажування в провідних університетах 

світу і Європи; 

- збільшення частки ПВС, що володіють англійською мовою з підтвердженням 

відповідними сертифікатами або дипломи про освіту  за профілем іноземної 

філології; 

- збільшення частки ПВС, чий рівень підготовки підтверджено відповідними 

сертифікатами провідних фірм світу (сертифіковані фахівці). 

 

 

Навчально-організаційна і методична робота: 

 

- системна робота по міжнародному визнанню магістерської програми 

«Chemical Technology and Computer Engineering» кафедри «Процесів та обладнання 

хімічних і нафтопереробних виробництв» шляхом включення її до Європейської 

Інженерної Освітньої Бази  Даних (EEED), що створена спільно Федерацією 

Європейських інженерних асоціацій (FEANI) та Європейською Мережею 

Акредитації Інженерної Освіти (ENAEE); отримання 10 випускниками кафедри 

Європейських паспортів інженерів;  

- ліцензування спеціальності «Хімія» (освітня програма «Прикладна хімія») за 

освітнім рівнем бакалавр (кафедра загальної хімії); 

- збільшення частки занять, що проводиться у філіях на виробництві; 

залучення провідних фахівців до участі в навчальному процесі в якості керівництва 

практикою студентів, курсовими і дипломними проектами, розширення практики 

захисту дипломних проектів на виробництві; 

- підвищення якості навчальних послуг за рахунок впровадження в навчальний 

процес технологій e-learning, змішаної моделі навчання шляхом поєднання 

класичних педагогічних підходів із технологіями e-learning, із підвищеним акцентом  

на відповідну організацію самостійної роботи студентів; 

- активне застосування в навчальному процесі за денною формою 

напрацювань дистанційного навчання; 

- подальша розробка дистанційних курсів з їх атестацією у встановленому 

порядку; 

- відкриття нових центрів по наданню освітніх платних послуг і розширення їх 

спектру в рамках працюючих. 

 

 

 



 

Наукова робота 

 

З метою виконання ліцензійних вимог, проведення атестації за науковим 

напрямком «Технічні науки» продовжувати нарощувати; 

- обсяги фінансування НДР, які виконуються за державним замовленням і за 

зовнішнім замовленням від підприємств і організацій; 

- перейти до публікування статей переважним чином у виданнях, що 

одночасно індексуються базами даних SCOPUS і Web of Science з імпакт-фактором; 

- збільшити чисельність ПВС та наукових співробітників, які мають показник 

не менше 5 статей у цих базах; 

- довести до 100% кількість викладачів і співробітників, що мають індекс 

Гірша з подальшим його збільшенням; 

- збільшити кількість викладачів, під керівництвом або консультуванням яких 

захищено 5 і більше дисертацій; 

- провести системну роботу щодо відповідності журналу «Журнал інженерних 

наук» міжнародним стандартам входження до БД SCOPUS; 

- забезпечити входження провідних науковців факультету в редколегії 

журналів, які індексуються базами даних SCOPUS або Web of Science; 

- участь ПВС і наукових співробітників факультету у рецензуванні статей, що 

публікуються у виданнях, які індексуються базами даних SCOPUS або Web of 

Science; 

- підвищити наукову активність студентства шляхом залучення до виконання 

НДР з оплатою праці, стартапів, грантів НТСА. 

 

Міжнародна діяльність: 

 

- збільшити кількість науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, 

які виконуються на замовлення іноземних партнерів; 

- провести системну роботу щодо отримання грантів і їх виконання; 

- істотно збільшити академмобільність студентів, аспірантів, ПВС та наукових 

співробітників; 

- реалізувати довгострокові програми (семестр і більше), зокрема програму 

«Подвійний диплом» (університет Кобленец - Ландау, Німеччина, Технічний 

університет м. Познань, Польща, Технічний університет м. Кошице, Словаччина); 

- забезпечити подвійне керівництво магістрами і аспірантами із провідних 

країн світу; 

- участь співробітників факультету у викладацькій або науковій роботі понад 3 

місяці за кордоном; 

- залучити до штату ПВС факультету іноземних фахівців; 

-  участь співробітників факультету у наукових конференціях за кордоном з 

публікацією матеріалів у виданнях, що індексуються базами даних SCOPUS або 

Web of Science. 

 

 


