
УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

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

ВЧЕНА РАДА НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
26 лютого 2021 р. № ІО

На виконання Закону України «Про вищу освіту»

ПРОПОНУЮ:

1. Провести позачергове засідання Вченої ради університету 01 березня 2021 р. о 13.30 
год. в актовій залі згідно наступного порядку денного:
1) Про обрання голови (заступника голови) Вченої ради, (доповідач -  голова 

Конференції трудового колективу, в.о. ректора Сергій Яримбаш)
2) Про позачергове скликання Конференції трудового колективу НУ «Запорізька 

політехніка» з питання персонального складу Вченої ради, (доповідач -  голова 
Конференції трудового колективу, в.о. ректора Сергій Яримбаш)

3) Про звернення членів Вченої ради від 15.02 21 р. Про заяву проф. кафедри ЕТтаТ 
Прушківського В.Г. від 10.02 21 р. про виключення його з персонального складу 
Вченої ВР (доповідач -  голова Конференції трудового колективу, в.о. ректора 
Сергій Яримбаш)

4) Премії ВРУ молодим вченим (доповідач -  проректор з НР та МД Валерій Наумик)
5) Обрання кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за 

видатні заслуги у сфері вищої освіти (з числа науково-педагогічних працівників) 
(доповідач -  проректор з НР та МД Валерій Наумик).

6) Про вибори ректора:
Затвердження Положення про вибори ректора Національного університету 
«Запорізька політехніка» (доповідач -  в.о. ректора Сергій Яримбаш);
Затвердження Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора 
Національного університету Запорізька політехніка» (доповідач -  в.о. ректора 
Сергій Яримбаш);
Затвердження Положення про порядок обрання виборних представників з числа 

штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, що мають право брати участь у виборах ректора Національного 
університету «Запорізька політехніка» (доповідач -  в.о. ректора Сергій Яримбаш);

— Затвердження Положення про виборчі комісії з виборів ректора Національного 
університету «Запорізька політехніка» (НУ «Запорізька політехніка») (доповідач -  в.о. 
ректора Сергій Яримбаш).

7) Різне.
5.1 Про звернення про надання підтримки за клопотаннями наукових установ і закладів 
вищої освіти (доповідач -  проректор з НР та МД Валерій Наумик)
5.2 Про звернення в.о. зав. каф. ОТЗВ Овчиннікова О.В. від 08.02 21 р.

5.3 Про звернення від колективу кафедри ОТЗВ від 15.02.21 р.
5.4 Про звернення зав. каф. ТТ Турпака С.О. від 09.02.21 р.
5.5 Про звернення зав. каф. маркетингу та логістики проф. Лифар В.В. від 09.02.21 р.



5.6 Зміни до структури у зв’язку з введенням навчально-наукового центру 
«Інжинірінгова школа Ноосфера НУ Запорізька політехніка» (доповідач -  проректор з 
НПРтаМД Галина Шило).

2. Ученому секретарю Кузьміну В.В. та доповідачам на засіданні Вченої ради до 24 лютого 
2021 року підготувати проекти рішень Вченої ради з відповідних питань (Відповідальні: 
Іванченко А.В.)

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

4. Ученому секретарю Кузьміну В.В., директору ЦКДС Коміновій В.В. забезпечити 
виконання протиепідеміологічних вимог (дистанція при реєстрації, розміщення в залі, 
наявність захисних масок).

5. Проректору з АГР Чечелю М.В., пом. ректора з режиму Ціаніну С.І. забезпечити 
здійснення протиепідеміологічних вимог (замір температури, провітрювання, санобробку 
приміщення).

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Конференції трудового колективу, в.о.
Сергій Яримбаш


