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ПОЛОЖЕННЯ
про філію кафедри хімічної технології композиційних матеріалів (ХТКМ)
хіміко-технологічного факультету (ХТФ) НТУУ "КПІ" при Інституті хімії
високомолекулярних сполук (ІХВС) НАН України
1. Положення розроблено на підставі Статуту ІХВС НАН України та
Статуту НТУУ "КПІ", Положення про ХТФ і Положення про кафедру ХТКМ
ХТФ НТУУ "КПІ".
2. Філія кафедри ХТКМ ХТФ НТУУ "КПІ" при ІХВС НАН України (далі –
філія кафедри) є складовою частиною кафедри ХТКМ ХТФ НТУУ "КПІ" та
входить до структури ХТФ НТУУ "КПІ".
3. Основним завданням філії кафедри є забезпечення високої якості
цільової підготовки фахівців на ХТФ НТУУ "КПІ" за напрямами діяльності
кафедри ХТКМ, участь у підготовці фахівців вищої кваліфікації (спеціалістів,
магістрів, кандидатів та докторів наук) з пріоритетних напрямків екологічно
чистих технологій для людини на основі багаторічного досвіду наукової,
педагогічної та виробничої діяльності фахівців ІХВС НАН України та кафедри
ХТКМ НТУУ "КПІ".
4. Головними функціями філії кафедри є:
– участь в організації та проведенні на відповідному науково-методичному,
теоретичному та практичному рівнях усіх видів навчальної (лекції, лабораторні
роботи, практичні заняття) та науково-дослідницької роботи магістрантів,
аспірантів, докторантів і науково-педагогічних працівників;
– організація та проведення науково-дослідницьких робіт;
– організація та проведення науково-технічних та практичних конференцій
та семінарів;
– проведення стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників кафедри ХТКМ та наукових працівників ІХВС НАН України;
– організація та проведення всіх видів практик студентів кафедри ХТКМ на
базі ІХВС НАН України з метою забезпечення високоякісної цільової
підготовки спеціалістів і магістрів.
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5. Керівник (завідувач) філії та завідувач кафедри ХТКМ приймають
погоджені рішення щодо використання лабораторних баз кафедри ХТКМ і
ІХВС НАН України студентами і співробітниками кафедри ХТКМ і
науковцями ІХВС НАН України і сприяють вдосконаленню науковолабораторних баз обох партнерів.
6.
Керівництво філією кафедри покладається на висококваліфікованого
співробітника ІХВС НАН України за поданням директора ІХВС НАН України і
його кандидатура оформлюється спільним наказом ІХВС НАН України та
НТУУ "КПІ". Керівник філії кафедри підпорядковується безпосередньо
директору ІХВС НАН України та декану ХТФ НТУУ "КПІ".
7. Керівник (завідувач) філії кафедри приймає участь у засіданнях та інших
заходах кафедри ХТКМ та у вирішенні всіх питань філії діяльності в межах
своєї компетенції.
8. Філія кафедри планує свою діяльність згідно з навчальними планами
професійної підготовки фахівців та розкладом навчальних занять.
9 Створення і ліквідація філії кафедри здійснюється за спільним наказом
директора ІХВС НАН України та ректора НТУУ „КПІ” за узгодженням сторін.
Заступник директора
ІХВС НАН України,
д.х.н., професор

Декан ХТФ НТУУ "КПІ"
д.т.н., професор
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