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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОШТЕХІША»
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2021 р.

Запоріжжя

На виконання Закону України «Про вищу освіту», Статуту НУ «Запорізька
політехніка», Положення про Вчену раду НУ «Запорізька політехніка». Регламенту Вченої
ради НУ «Запорізька політехніка», Плану роботи Вченої ради університету
ДОРУЧАЮ:

1.
Провести засідання Вченої ради університету 6 грудня 2021 р. о 13.30 год. в актов
залі з таким порядком денним:
1)
Затвердження у новій редакції нормативних документів з організації вибо
ректора університету: «Положення про вибори ректора НУ «Запорізька політехніка»,
«Положення про оргкомітет з виборів ректора НУ «Запорізька політехніка», «Положення про
проведення виборів представників з виборів ректора (доповідач - проректор з НР та МД,
голова організаційного комітету Валерій Наумик); Положення про виборчі комісії НУ
«Запорізька політехніка) (доповідач - голова головної виборчої комісії Юрій Філей).
2) Про внесення змін до структури університету та її приведення у відповідність до
законодавства (Доповідачі: в.о. ректора Сергій Яримбаш);
3) Про проект Статуту Національного університету «Запорізька політехніка» у новій
редакції і подання його;, на погодження Конференції трудового колективу університету
(Доповідачі: в.о. ректора Сергій Яримбаш);
ч
4) Різне.
4.1) Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в університеті
(доповідач - проректор з НПР та ГП Віктор Грешта);
4.2) Про затвердження зразка диплому доктора філософії (доповідачі -проректор з НР
таМ Д Валерій Шумик);
4.3) Про затвердження ліміту стипендіатів на призначення академічних стипендій
(доповідачі - заступник голови стипендіальної комісії Андрій Іванченко, головна
бухгалтерка Оксана Яковенко);
4.4) Про затвердження освітніх програм в НУ «Запорізька політехніка» (доповідач проректорка з НПР та ППРУ Галина Шило);
4.5) Про затвердження щорічного плану підвищення кваліфікацій НПП в НУ
«Запорізька політехніка» (доповідач - начальниця відділу кадрів Олена Бенько).
4.6) Про рекомендацію до друку наукових та навчально-методичних праць (доповідач
- учений секретар Віктор Кузьмін).
4.7) Про правила прийому ВСП ЗГФК НУ «Запорізька політехніка» (доповідач директор ЗГФК Ірина Климова);
4.8) Про внесення змін до графіку освітнього процесу на 2021-2022 навчальний рік
(доповідач - керівник НВ Сергій Шило).
’ 4.9) Про нагородження НПП та співробітників (доповідачі - учений секретар Віктор
Кузьмін, начальниця відділу кадрів Олена Бенько);
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4.10) Щодо звільнення від сплати експлуатаційних витрат, у зв’язку із встановленням
«червоного» рівня епідемічної небезпеки, орендарів нерухомого майна НУ «Запорізька
політехніка» (доповідачі - проректор з АРГ Микола Чечель, головна бухгалтерка Оксана
Яковенко).
2 . Доповідачам до З грудня 2021 року надати в паперовому вигляді та надіслати на
електронну пошту Ученого секретаря (кхі2тіп2у@§таі1.сот) підготовлені проекти рішень
Вченої ради з відповідних питань та матеріали для громадського обговорення
(Відповідальні: Сергій Яримбаш, Валерій Наумик, Віктор Грешта, Галина Шило, Микола
Чечель, Оксана Яковенко, Олена Бенько, Андрій Іванченко, Юрій Філей, Ірина Климова,
Сергій Шило).
3. Начальнику центру інновацій та інформаційно-технічного забезпечення освітнього
процесу Андрію Савчуку оприлюднити це |їозпорядження в розділі «Документи Вченої
ради» на офіційному веб-сайті університету.
4. Ученому секретарю Віктору Кузьміну спільно з начальником ЩІТ ЗОН Андрієм
Савчуком до З грудня 2021 року включно оприлюднити підготовлені проекти рішень Вченої
ради та відповідні матеріали на сторінці «до засідання Вченої ради університету З листопада
2021 року».
5. Директору ЦКДС Вікторії Коміновій забезпечити в актовій залі наявність технічних
засобів та їх працездатність (звукозапис, мікрофон, тощо).
6. Проректору з АГР Миколі Чечелю, пом. ректора з режиму Сергію Шаніну
забезпечити виконання протиепідеміологічних вимог (дистанція при реєстрації, розміщення
в залі, наявність захисних масок, замірювання температури, провітрювання, санобробку
приміщення, тощо.
Повідомлення: участь в очному засіданні вченої ради мають право приймати члени
вченої ради, які отримали профілактичні щеплення від СОУШ-19 або є документ про
негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, або про
одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного
державного веб-порталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатка
Порталу Дія (Дія).
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покладаю на ученого секретаря.

В.о. ректора

Сергій ЯРИМБАШ
ченої ради
олодимир БАХРУШИН
___________ 2021
р. відділу
Тетяна Петрова
2021

