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На виконання Закону України «Про вищу освіту», Статуту НУ «Запорізька
політехніка», Положення про Вчену раду НУ «Запорізька політехніка» та пп.
7, 8, 9 Плану роботи Вченої ради університету на 2020/21 н.р.,
Розпорядження по університету від 01 квітня 2021 року №19, Наказу по
університету від 08 квітня 2021 року №122 «Про встановлення карантину з
червоним рівнем епідемічної небезпеки», провести засідання Вченої ради
університету в онлайн-форматі в режимі відеоконференції на платформі
2 0 0 М 12 квітня 2021 р. о 13.30 год. У зв’язку з цим,

ДОРУЧАЄМО:
1. Учасникам онлайн засідання при вході в 2 0 0 М рекомендуємо
іменувати себе у наступному такому форматі: «Прізвище ім’я та по-батькові»
та користувались веб-камерою під час засідання для забезпечення
ідентифікації члена Вченої ради.
2 Розгляд питань №№1-2, 6 порядку денного, що затверджено
Розпорядженням від 01 квітня 2021 року №19 перенести на більш пізній
період.
3.
Начальнику
центру
інновацій
та
інформаційно-технічного
забезпечення освітнього процесу Савчуку А.Є.
3 1 Створити конференцію на платформі 2ЮОМ для проведення онлайнзасідання в режимі відеоконференції 12 квітня 2021 р. о 13:30.
3 2 Створити форму онлайн реєстрації за допомогою сервісу Ооо§1е
Р огтз із забезпеченням відображення параметрів підключення до
конференції (п. 3.1).
3 3 Оприлюднити на стрічці новин офіційного сайту університету
оголошення щодо проведення онлайн-засідання Вченої ради університету НУ
«Запорізька політехніка» в режимі відеоконференції на платформі 2 0 0 М та
посилання на форму онлайн реєстрації. Реєстрація учасників розпочнеться
12 квітня 2020 року з 9:00 до 13:00.
Підключення до відеоконференції розпочнеться о 12-30.
3.4 Це розпорядження оприлюднити у підрозділі офіційного сайту
університету «Документи Вченої ради».
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4 Проректору з НПР та ППРУ Шило Г.М. спільно з начальником центру
інновацій та інформаційно-технічного забезпечення освітнього процесу
Савчуку А.Є. Забезпечити в ауд. 253, 320, комп’ютерних класах факультетів
тощо, наявність технічних засобів та їх працездатність для організації
онлайн-засідання в режимі відеоконференції на платформі 2 0 0 М (камера,
мікрофони, ноутбук, стабільне підключення до мережі інтернет тощо).
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на голову
Вченої ради НУ «Запорізька політехніка» Бахрушина В.Є.
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