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План розвитку міжнародної діяльності кафедри має на меті підвищення
якості міжнародної діяльності у наслідок розвитку та зміцнення міжнародного
співробітництва

у

науково-дослідній

діяльності,

інноваційного

розвитку,

підвищення якості підготовки фахівців у галузі та створення умов академічної
мобільності для викладачів кафедри та студентів.
На 2016-2021 навчальні роки заплановано наступні заходи за напрямами
розвитку:
1.

Організація та забезпечення роботи секції «Сучасні авіаційно-космічні

технології: «Автоматизація та енергозбереження на авіаційному транспорті» в
межах Всесвітнього конгресу «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та
космічні технології»
Перелік робіт в межах заходу

Викладачі

Терміни

(співробітники),

проведення

що задіяні
1) Інформаційне забезпечення роботи секції
2) Проведення засідання секції в рамках
програми конгресу
3) Оформлення матеріалів за результатами
роботи секції
2.

Організація

конференції

молодих

та

проведення

учених

енергоефективність на транспорті»

і

проф. Захарченко В.П.
доцент Соколова Н.П., вересень
2016
викладачі кафедри,
аспіранти, студенти

Міжнародної

студентів

науково-практичної

«Енергетична

безпека

та
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Викладачі

Терміни

(співробітники),

проведення

що задіяні
1) Інформаційне забезпечення

проф. Захарченко В.П.

2) Проведення засідання за програмою

доцент Соколова Н.П., листопад
конференції
доцент Бєльська О.А.,
2016
3) Оформлення матеріалів за результатами
викладачі кафедри,
роботи
3.

аспіранти, студенти

Участь викладачів (співробітників) кафедри, аспірантів та студентів у

програмах міжнародних наукових конференцій за напрямками діяльності
кафедри, що проводяться на базі ВНЗ або НДІ, організацій та установ України
4.

Участь викладачів (співробітників) кафедри, аспірантів та студентів у

програмах міжнародних наукових конференцій за напрямками діяльності
кафедри, що проводяться за межами країни
5.

Публікація результатів науково-дослідної діяльності викладачів та

співробітників кафедри у міжнародних фахових виданнях
6.

Підвищення сумарного показнику якості науково-дослідної діяльності

кафедри за рейтингом наукометричної бази даних Scopus та іншими
7.

Організація та проведення курсів підвищення кваліфікації працівників

служб електро-світлосигнального забезпечення польотів аеропортів за темою
«Візуальні та електроенергетичні системи забезпечення безпеки польотів на
аеродромах цивільної авіації»
Перелік робіт в межах заходу

Викладачі

Терміни

(співробітники),

проведення

що задіяні
1) Розроблення навчального плану (програми) проф. Захарченко В.П., жовтень
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проф. Козлов В.Д.,

2016,

авіаційних компаній на базі замовника:

доцент Тіхонов В.В.,

щорічно

м. Ташкент (Узбекистан),

доцент Ільєнко С.С.

протягом

м. Душанбе (Таджикистан),

2016-2021

м. Бішкек, м.Ош (Киргизія),
м. Баку (Азербайджан),
м. Каунас, м. Клайпеда (Литва)
Підвищення рівня кваліфікації викладачів кафедри на провідних

8.

міжнародних підприємствах галузі та наукових установах.
Перелік робіт в межах заходу

Викладачі

Терміни

(співробітники),

проведення

що задіяні
1)

Проходження

курсів

підвищення

кваліфікації за програмою «Освітні системи

Завідувач кафедри

Євросоюзу: Перспективи співробітництва та проф. Захарченко В.П.
розвитку

на

базі

Празького

інституту

листопад
2016

доцент Товкач С.С.

підвищення кваліфікації (Чехія)
9.

Пошук підприємств, установ та організацій у межах міжнародного

співробітництва, зацікавлених у підготовці та підвищенні рівня кваліфікації
кадрів (фахівців за напрямами підготовки кафедри)
10. Пошук замовників науково-дослідних робіт за напрямами діяльності
кафедри

серед

міжнародних

національних

та

комерційних

організацій,

підприємств, установ та інших суб’єктів науково-дослідної або промислової
діяльності в галузі
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11. Пошук міжнародних грантів для участі викладачів (співробітників)
кафедри, докторантів, аспірантів, студентів
12. Підвищення якості навчально-методичного забезпечення дисциплін
навчального навантаження кафедри за англомовним проектом
Обговорено та затверджено на засіданні кафедри
Протокол №____від «____»____________2016р.
Завідувач кафедри

______________

В. П. Захарченко

Відп. за міжнародну діяльність

______________

О. А. Бєльська

