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1. Контингент факультету 

 березень2018 березень 2019 

Кількість вітчизняних студентів денної 

форми навчання 

346 301 

Кількість іноземних студентів денної форми 

навчання 

221 261 

Кількість вітчизняних студентів заочної 

форми навчання 

117 114 

Кількість іноземних студентів заочної 

форми навчання 

5 - 

Кількість штатних професорів 12 14 

Кількість штатних доцентів 23 21 

Кількість штатних докторів наук 10 12 

Кількість штатних кандидатів наук 26 24 

2. Щорічний набір студентів 

 За умовами контракту набір 2018 

на I-й курс денної 

контрактної форми навчання   

не менше 3 осіб 10 

на курси денної форми для 

навчання за скороченим 

терміном навчання на 

контрактній основі: 

не менше 8 осіб 2 

на 1 курс магістерської 

підготовки денної 

контрактної форми навчання 

за спеціальностями 

факультету 

не менше 16 осіб 1 

на навчання англійською 

мовою денної контрактної 

форми навчання за 

спеціальностями факультету 

не менше 15 осіб 52 

на І-й курс заочної 

контрактної форми навчання 

за напрямами факультету 

‒ 7 

на старші курси заочної 

форми для навчання за 

інтегрованими планами за 

скороченим терміном 

навчання на контрактній 

основі за напрямами 

факультету 

не менше 6 осіб 13 

на старший курс 

магістерської підготовки 

заочної контрактної форми 

навчання 

‒ 13 



на навчання англійською 

мовою заочної контрактної 

форми навчання 

‒ - 

 

3. Фінансування та розвиток науки на факультеті 

 За умовами контракту за звітний період 

Фінансування наукових 

досліджень 

не менше 30 тис. у.о. за 

рік 

112 тис. у.о. за рік 

Захист дисертацій 

доктора наук 

1 - 

Захист дисертацій 

кандидата наук 

6 3 

Підготовка професорів 1 - 

Підготовка доцентів 2 - 

Міжнародні гранти 2 2 

Інтегровані програми 

навчання з фірмами 

1 - 

Наявність стартапів, 

опублікованих у 

відкритих джерелах та 

профінансованих  

1 - 

Досягнення світового 

рівня 

1 1 

Європейські програми 

наукових досліджень 

1 4 

Студенти-переможці та 

призери міжнародних 

олімпіад (конкурсів) 

3 5 (спорт) 

Студенти-переможці та 

призери 

загальноукраїнських 

олімпіад (конкурсів) 

6 1 

67 (спорт) 

Підготовка творчих 

колективів з числа 

штатних співробітників 

на здобуття премії у 

галузі науки і техніки 

1 1 

Підготовка творчих 

колективів з числа 

штатних співробітників 

на здобуття премії у 

галузі освіти 

1 1 

Підготовка академіків, 

членів кореспондентів 

НАН України 

1 - 



 

4. Підготовка навчально-методичної документації для забезпечення 

навчального процесу на факультеті та наукових публікацій 

 За умовами контракту за звітний період 

Підручники 3 - 

Навчальні посібники 6 4+4(надано до друку) 

Навчально-методичні 

комплекси 

10 102 

Монографії 3 5 

Статті у науково-

метричних базах 

3 40 

 

5. Міжнародне співробітництво  

 За умовами контракту за звітний період 

Міжнародне 

співробітництво зі 

спорідненими 

закордонними 

організаціями, 

університетами 

2 5 

Сумісне виконання 

проектів 

2 4 

Обміни студентами 10 6 

Нострифікація дипломів 

із університетами 

2 4 

 

6. Розвиток матеріально-технічної бази кафедр на факультеті 

 За умовами контракту за звітний період 

Оснащення лабораторій 

за рахунок міжнародних 

грантів 

50 тис. у.о. 12 тис. у.о. 

 

 

Схвалено конференцією трудового колективу факультету ЕЛБІ 27.03.2019. 

 

 

 

 

Декан факультету ЕЛБІ      А.В. Васянович 
 


