
УКРАЇНА

М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 
(НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА») 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

1 Ь  ЛюиллЛл4] 2022 р. Запоріжжя № /£

Про проведення засідання
вченої ради університету 28 лютого 2022 р.

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. Ученому секретарю Вченої ради КУЗЬМІНУ В. повідомити членів Вченої 
ради про проведення засідання Вченої ради університету 28 лютого 2022 р. о 
13.30 год. в актовій залі. Попередній порядок денний засідання наведено у 
додатку 1.

2. Ученому секретарю КУЗЬМІНУ В. спільно з начальником ЦІІТ ЗОП 
САВЧУКОМ А. до 25 січня 2022 року включно оприлюднити підготовлені 
проекти рішень Вченої ради та додаткові матеріали на сторінці «До засідання 
Вченої ради університету 28 лютого 2022 року».

3. Директорці ЦКДС КОМІНОВІЙ В. забезпечити в актовій залі наявність 
необхідних технічних засобів (звукозапис, мікрофон, тощо) та їх 
працездатність.

4. В.о. проректора з АГР, пом. ректора з режиму ШАНІНУ С. забезпечити 
виконання протиепідемічних вимог (дистанція при реєстрації, розміщення в 
залі, наявність захисних масок, замірювання температури, провітрювання, 
санобробка приміщення, тощо).

5. Начальнику центру інновацій та інформаційно-технічного забезпечення 
освітнього процесу САВЧУКУ А. оприлюднити це розпорядження в розділі 
«Документи Вченої ради» та інформацію в смузі новин на офіційному веб-сайті 
університету.

6. Участь в очному засіданні вченої ради мають право брати члени Вченої 
ради, які отримали профілактичні щеплення від СОУГО-19 або мають документ 
про негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, 
або документ про одужання 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 себе.

Ректор

Віктор Кузьмін, 
4-75

Віктор ГРЕШТА

Начальниця юр. відділу
Тетяна ПЕТРОВА 

2022



Додаток 1 до розпорядження №
від 24 Л/рїиозс 2022 року

ПОПЕРЕДНІЙ п о р я д о к  д е н н и м
засідання вченої ради НУ «Запорізька політехніка» 28 лютого 2022 р.

1. Обрання за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних 
працівників, присвоєння вчених звань професора та доцента (доповідач: 
голова конкурсної комісії, перший проректор Едуард ГУГНІН);

2. Про затвердження нормативних документів Університету щодо забезпечення 
академічної доброчесності (доповідач -  голова вченої ради Володимир 
БАХРУШИН)- д о  10 хв.;

3. Про Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом 
при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 
укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Національному 
університеті «Запорізька політехніка» (доповідач: ректор Віктор ГРЕШТА) -  
до 15 хв.;

4. Річний фінансовий звіт за 2021 р. та фінансовий план на 2022 рік 
(доповідачка: головна бухгалтерка Оксана ЯКОВЕНКО) -  до 15 хв.;

5. Різне.
5.1) Про надання пропозицій щодо кандидатів на призначення стипендії 

Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти 
(доповідач: проректор з НР та МД Валерій НАУМИК) -  до 5 хв.;

5.2) Про надання претендентів та їх робіт на здобуття Премії Верховної 
Ради України молодим ученим у 2022 році (доповідач: проректор з 
НР та МД Валерій НАУМИК).

5.3) Про діяльність органів студентського самоврядування (доповідач: 
голова студентського самоврядування Марія ПАВЛЕНКО) -  до 10 
хв.;

5.4) Про рекомендації для призначення матеріальної підтримки 
обдарованої молоді міста Запоріжжя (доповідач: заступник голови 
стипендіальної комісії Андрій ІВАНЧЕНКО) -  до 5 хв.;

5.5) Про роботу спеціалізованих вчених рад у 2021 р. (доповідач: учений 
секретар СВР Олександр МІТЯЄВ) -  до 5 хв.;

5.6) Про постійні комісії Вченої ради Національного університету 
«Запорізька політехніка» (доповідач: голова вченої ради Володимир 
БАХРУШИН) -  до 5 хв.;

5.7) Про внесення змін до Регламенту роботи Вченої ради 
Національного університету «Запорізька політехніка» та Положення 
про вчену раду Національного університету «Запорізька 
політехніка» (доповідач: голова вченої ради Володимир 
БАХРУШИН) -  до 5 хв.;

5.8) Про рекомендацію до друку наукових та навчально-методичних 
праць (доповідач: учений секретар Віктор КУЗЬМІН) -  до 5 хв.;



5.9) Про висунення кандидатур на нагородження (доповідачі: учений 
секретар Віктор КУЗЬМІН, начальниця відділу кадрів Олена 
БЕНЬКО) -  до 5 хв.;

5.10) Про подання ректора щодо створення відділу проектної діяльності 
(доповідач: ректор Віктор ГРЕШТА) -  до 5 хв.;

5.11) Про пропозицію ректора Національного університету «Запорізька 
політехніка» Віктора ГРЕШТИ щодо призначення Сергія 
БЄЛІКОВА радником ректора Національного університету 
«Запорізька політехніка» відповідно до п.8. ст. 34 Закону України 
«Про вищу освіту», та п.6.9 Статуту університету за рахунок 
власних надходжень (доповідач: ректор Віктор ГРЕШТА) -  до 5 хв.;

5.12) Про видачу диплому доктора філософії здобувачам третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доповідач: проректор з НР 
та МД Валерій НАУМИК) -  до 5 хв.

Доповідачам до 24 лютого 2022 року необхідно надати в паперовому 
вигляді та надіслати на електронну пошту ученого секретаря 
(kuzmin2v@gmail.com) підготовлені проекти рішень Вченої ради з 
відповідних питань та матеріали для громадського обговорення 
(Відповідальні: БАХРУШИН В., ГРЕШТА В., НАУМИК В., 
ЯКОВЕНКО О., О.МІТЯЄВ, БЕНЬКО О., ІВАНЧЕНКО А., 
ПАВЛЕНКО М.).

Учений секретар Віктор КУЗЬМІН

mailto:kuzmin2v@gmail.com

