
«Про досвід одержання Європейського паспорту 
інженера та включення інженерних програм  

до реєстру INDEX» 
Василь Борисович Струтинський, перший віце-президент 

Академії інженерних наук України 
Зміст 

1. Формування пакетної заявки, вимоги до кафедри . 
2. Компетенція Академії інженерних наук України по 
формуванню пакетної заявки. 
3. Позитивні результати формування пакетної заявки для кафедри 
та Університету.  
4.Мотивація випускників кафедри – претендентів на отримання 
паспорта євроінженера Engineer ING CARD.  
5. Особливості опису інженерної програми кафедри 
6. Опис інженерної діяльності претендентів.  
7. Виявлення успішних випускників. 



Структура пакетної заявки 
На включення кафедри в реєстр FEANI INDEX з одночасним поданням  
10 претендентів на отримання паспорта Engineer ING CARD  

                          Комплект 
документів  
 для реєстру  
FEANI INDEX 

  

Для претендентів необхідно 
надати:  
Трудову книжку (копію) 
Резюме 
Персональні дані 

 Вимоги до кафедри: 
Випускники кафедри повинні 
розподілятись і працювати у 
високотехнологічних 
інженерних галузях: авіації, 
космічній галузі, 
машинобудуванні, транспорті, 
тощо.     

 10 випускників  кафедри – претендентів на отримання 
паспорта євроінженера Engineer ING CARD  



Компетенція Академії інженерних наук України по 
формуванню пакетної заявки 

Згідно вимог FEANI до 
формування заявок повинна 
бути максимально залучена 
інженерна громадськість. 
Відповідно заключена угода між 
СНІО України та АІН України 
про співпрацю в даному 
напрямку. 

Президент АІНУ Таланчук П.М.  
В АІНУ наявні 19 регіональних відділень. АІНУ з 1998 року входить в 
CAETS Міжнародну спілку Академій інженерних і технологічних наук 
(International Council of Academies of Engineering and Technological 
Sciences). В CAETS входять інженерні спілки із 27 країн світу, в тому 
числі 11 з них входять в FЕANI (European Federation of National 
Engineering Association). В CAETS також входить Academy of   Engineering 
in Poland (Польща).                              

  
  

  

  

  
  

  

    

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

Розташування регіональних відділень 
 на території України 



Позитивні результати заявки FEANI INDEX  
для кафедри та університету 

•  Активізація контактів кафедри з випускниками. 
• Підняття престижу кафедри серед її випускників. 
• Профорієнтація абітурієнтів. 
• Розширення бази практик та працевлаштування. 
• Модернізація лабораторної бази кафедри, спонсорська 

допомога. Мотивація випускників 
• Успішні в інженерній галузі інженери-спеціалісти активно 

співпрацюють з іноземними фірмами. Тому Euro ING для них 
важливий як засіб підняття авторитету українських фахівців. 

•  Наявність паспорту Euro ING сприяє професійному росту і 
підвищує авторитет спеціаліста на підприємстві.  

•  Позитивним для колишніх студентів є участь в спільному 
проекті з кафедрою.  



Особливості опису інженерної програми (кафедри) 
та педагогічного процесу та наукової роботи 

Основну увагу необхідно приділити 
фундаментальним складовим інженерної освіти: 
•  математики, фізики, 
• опору матеріалів, теоретичної механіки, деталей машин, 
•  комп’ютерних методів конструювання, та математичного 

моделювання, 
•  комп’ютерної графіки комп’ютеризованих САПР,  
• основи автоматики, теорію автоматичного керування  
•  цикл дисциплін конструкторського напрямку. 
 



Рекомендації по опису інженерних здобутків 
претендентів на одержання паспорту інженера 

Engineer ING CARD в резюме 
 • Персональні дані: рік закінчення ВНЗ та назви кафедри. 
• Інформація про трудову діяльність (копія трудової 
книжки). 
• Інженерна діяльність, конкретні, досягнення, на протязі 
всього періоду роботи. 
• Технічні результати і розробки, які проводяться в даний 
час. 
• Зв'язок інженерної діяльності із знаннями одержаними у 
ВНЗ. 
• План і перспектива на майбутнє 
• Затвердження матеріалів. 



Кількість успішних, працюючих в інженерній 
галузі випускників кафедри по рокам випуску 

станом на 01.03.2017 р. 
Загальна кількість студентів, 
які отримали диплом 
інженера за 40 років∼1000 
Встановлено контакти з ∼ 
400 
Успішно працюють в 
інженерній галузі ∼250 
Вік 26 – 40 років. 
Мають вагомі здобутки ∼116 

Вагомі здобутки випускників, які працюють на 
підприємствах: «Авіант», «Луч», «Артем», «АРМА» 
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ДЯКУЮ  
ЗА УВАГУ ! 
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