
Заходи з виконання плану реалізації закону України від 01.08.2014р. № 1556-УП «Про вищу освіту» (розділ ХІ) 
«Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у вищих навчальних закладах» 

 
Стаття закону Найменування планового заходу Заходи з виконання плану Відповідальні 

1 2 3 4 
65. Мета і завдання 
наукової, науково-
технічної та 
інноваційної 
діяльності у вищих 
навачльних 
закладах 

п.1 …Інтеграція наукової, 
освітньої і виробничої діяльності у 
системі вищої освіти. 

Реорганізація і активізація навчального і 
науково-виробничого комплексу (ННВК) 
«Енергетик» 

Кафедра ТЕіЕ 

п.2… Створення і впровадження 
нових конкурентоспроможних 
технологій, видів техніки, 
матеріалів тощо для забезпечення 
інноваційного розвитку 
суспільства, підготовки фахівців 
інноваційного типу. 

Створення і впровадження нових 
конкурентоспроможних енергозберігаючих 
технологій в енергетиці. 
Створення і впровадження нових 
конкурентоспроможного обладнання для 
розбирання з’єднань з натягом. 
 
Створення і впровадження нових 
конкурентоспроможних копмпозиційних 
матеріалів. 
Розробка і впровадження інноваційних 
технологій у навчальний процес УІПА 

Кафедра ТЕіЕ 
 
 
Кафедра 
зварювання і 
технологій 
машинобудування 
Кафедра Хімії  
 
 
Кафедра ПМПН 

п.4.3) Формування сучасного 
наукового кадрового потенціалу, 
здатного забезпечити розробку та 
впровадження інноваційних 
наукових розробок. 

Підготовка фахівців з інтелектуальної 
власності  
Підготовка магістрів з педагогіки вищої 
школи та управління навчальними закладами 
(друга вища освіта). 
Організація і проведення курсів підвищення 
кваліфікації фахівців у галузі енергетики і 
енергозбереження 
 

Кафедра КПіІВ 
 
Кафедра ПМПН 
 
 
Кафедра ТЕіЕ 
 



1 2 3 4 
66. Інтеграція 
наукової, науково-
технічної та 
інноваційної 
діяльності вищих 
навчальних 
закладів і наукових 
установ. 
Національної 
галузевих академії 
наук. 

п. 2.3. Участь у створенні науково-
навчальних, науково-дослідних 
об’єднань, інноваційних структур 
та інших організаційних форм 
кооперації. 
7) Залучення вищим навчальним 
закладом працівників з наукових 
установ і організацій НАН України 
на основі трудового договору 
(контракту) для впровадження 
освітньої і наукової діяльності. 
8) Організація на базі наукових 
установ і організацій НАН України 
…виробничої практики студентів 
вищих навчальних закладів. 

Заключення договорів про науково-тенічну 
співпрацю та створення сумісних науково-
дослідних лабораторій з науковими 
установами НАН України: 
− Інститут проблем машинобудування; 
− Інститут «Монокристал» 
− Північно-східний науковий центр; 
− НВО «Метрологія». 
Залучення наукових працівників наукових 
організації НАН України до навчального 
процесу УІПА за контрактом. 
Організація виробничої практики студентів 
УІПА на базі наукових організацій НАН 
України. 

 
 
 
 
Кафедра ТЕіЕ  
Кафедра ІОТ 
Кафедра Хімії 
Кафедра ТЕіЕ 
Кафедра ТЕіЕ 
(ІПМАШ України) 
  
Кафедра ТЕіЕ 
(ІПМАШ України) 
 

69. Права 
інтелектуальної 
власності та їх 
захист. 

п.2. Вищі навчальні заклади мають 
право розпоряджатися майновими 
правами інтелектуальної власності 
на об’єкти прав інтелектуальної 
власності. 

Активізація роботи з отримання охоронних 
документів на права інтелектуальної 
власності. 
Введення розділу «Інтелектуальна власність 
» у дипломні роботи студентів 

Кафедра КПіІВ 
 
 
Кафедра КПіІВ 

 


