
Ухвала Вченої Ради 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника» 

щодо питання 

«Стан наукової роботи та міжнародна співпраця  

фізико-технічного факультету» 

від 24.04.2018 р. 

Заслухавши та обговоривши доповідь декана фізико-технічного 

факультету проф. Гасюка І.М. та звіт Голови комісії з перевірки 

факультету проф. Марчука В. В. з питання «Стан наукової роботи та 

міжнародна співпраця фізико-технічного факультету», Вчена рада 

університету відзначає, що за п’ять останніх років деканатом, кафедрами 

та науково-педагогічним складом факультету проведено значний обсяг 

роботи, що стосується наукових досліджень в галузі фізико-математичних 

та технічних наук, а також міжнародної співпраці факультету з рядом 

європейських вищих навчальних закладів. 

Слід зазначити, що основними пріоритетами розвитку фізико-

технічного факультету в цьому плані є: 

 активізація наукової роботи викладачів та студентів, результати якої 

можуть бути опубліковані в міжнародних фахових виданнях; 

 розширення міжнародної співпраці факультету з відомими 

європейськими університетами через укладання договорів про 

наукову співпрацю та програми подвійних дипломів. 

Враховуючи вищенаведене та з метою окреслення кола питань, що 

стосуються розвитку фізико-технічного факультету, Вчена рада 

постановляє: 

1. Стан фізико-технічного факультету за напрямами наукової 

роботи та міжнародної співпраці за останні п’ять років вважати таким, що 

відповідає сучасним вимогам щодо якості підготовки фахівців 

природничих і технічних спеціальностей. 

 

2. Деканату факультету, завідувачам кафедр забезпечити 

подальшу підготовку та видання навчально-наукових посібників, науково-

методичних рекомендацій з урахуванням нових спеціальностей, за якими 

здійснений набір в попередні роки та буде оголошений набір в 2018 році, 

інтенсифікувати роботу зі створення електронних варіантів посібників для 

організації навчального процесу в умовах дистанційного навчання. 



Деканат, кафедри, до 01.09.2018р. 

 

3. Нарощувати кількість публікацій у журналах, які входять до 

наукометричних базах даних та мають високий індекс цитування. 

Деканат, кафедри, до 01.12.2018 р. 

 

4. Включати наукові стажування професорсько-викладацького 

складу факультету в європейських вищих навчальних закладах, з якими 

укладені відповідні міжнародні угоди, до пріоритетних і враховувати їх 

при рейтинговому оцінюванні наукової роботи викладачів. 

Деканат, кафедри, до 01.12.2018 р. 

 

5. Інтенсифікувати роботу науково-педагогічних працівників 

кафедр факультету із підготовки та подання заявок на отримання наукових 

грантів. 

Деканат, кафедри, до 01.12.2018 р. 

 

6. Провести розширене засідання Вченої ради факультету для 

обговорення цієї ухвали, запровадження заходів для підвищення рівня 

наукової роботи та міжнародної співпраці. 

Деканат, до 01.06.2018 р. 

 


