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Проректорам,  

Деканам факультетів,  

Завідувачам кафедр,  

Членам НТР  

РІШЕННЯ  

Науково-технічної ради академії з питання «Про наповнення наукового розділу 

сайтів кафедр та інформаційних сторінок викладачів» 

30 вересня 2019 р.        Протокол №2 

Заслухавши і обговоривши доповідь проректора з наукової роботи 

Купріянова О.В., науково-технічна рада відзначає, що наповненість сайтів 

кафедр інформацією про наукові здобутки, можливі напрямки співробітництва та 

інформаційні сторінки викладачів покращилася. Проте значна частина сайтів 

потребую вдосконалення і наповнення у науковому напрямку. 

На таких кафедрах, як харчових та хімічних технологій, економіки та 

організації діяльності суб’єктів господарювання, охорони праці та екологічної 

безпеки, економіки підприємства та менеджменту, інженерної педагогіки та 

психології, немає наукового розділу. 

На таких кафедрах, як інтегрованих технологій в машинобудуванні та 

зварювального виробництва, економіки та організації діяльності суб’єктів 

господарювання, охорони праці та екологічної безпеки, економіки підприємства 

та менеджменту, інженерної педагогіки та психології, відсутні інформаційні 

сторінки викладачів. 

У зв’язку потребою вдосконалення інформаційного наповнення сайтів, та на 

виконання Рішення Вченої ради УІПА «Про планування робіт з реалізації 

Концепції інтернаціоналізації УІПА на 2018/19 н.р.», 25.09.2018 р. протокол №2, 

та рішення Науково-технічної ради академії «Наповнення наукового розділу 

сайтів кафедр», 20.06.2019 р. протокол №11 науково-технічна рада постановляє: 

 

Завідувачам кафедр: 

1.1. інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального 

виробництва, харчових та хімічних технологій, економіки та організації 

діяльності суб’єктів господарювання, Навчально-наукового професійно-

педагогічного інституту (м. Бахмут) забезпечити наповнення і актуалізацію 

наукового розділу сайту кафедр. 

Термін – до 1.11.2019 р. 

1.2. теплоенергетики та енергозберігаючих технологій, інтегрованих 

технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва, практичної 

психології, економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, 

охорони праці та екологічної безпеки, електромеханічних та комп'ютерних 

систем, економіки підприємства та менеджменту, інженерної педагогіки та 
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психології забезпечити розміщення на сайті кафедри інформаційних сторінок 

викладачів кафедри, представлених українською і англійською мовами. 

Термін – до 1.11.2019 р. 

1.3. теплоенергетики та енергозберігаючих технологій, охорони праці, 

стандартизації та сертифікації, фізики, електротехніки і електроенергетики, 

інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва, 

економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, охорони праці та 

екологічної безпеки, електромеханічних та комп'ютерних систем, економіки 

підприємства та менеджменту, інженерної педагогіки та психології забезпечити 

розміщення на інформаційних сторінках викладачів посилання на їх авторські 

профілі: обов’язково Google Scholar, ORCID, ResearchGate, і при наявності 

відповідних публікацій Scopus і Publons (Researcher ID). 

Термін – до 1.11.2019 р. 

1.4.надати на сайт наукової діяльності УІПА інформацію про 

перспективні розробки українською та англійською мовами. 

Термін – до 4.10.2019 р. 

 

Голова 

Науково-технічної ради      О.В.Купріянов 

(оригінал підписано) 

 


