
О   Г   О   Л   О  Ш   Е   Н   Н   Я 
27 лютого 2020 року о 10.00 год. в ауд. №216 відбудеться засідання 

вченої ради Луцького національного технічного університету 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про погодження кандидатури Ляшенко Оксани Миколаївни на посаду проректора з науково-педагогічної роботи Луцького НТУ. 

 Інформація: начальник ВК Н. Панасюк 

2. Про присвоєння вченого звання: професора кафедри української та іноземної лінгвістики Ковальчук Олені Сергіївні; професора кафедри 

прикладної математики та механіки Пастернаку Ярославу Михайловичу; доцента кафедри прикладної механіки Зубовецькій Наталії Тарасівні; 

доцента кафедри прикладної механіки Самчук Людмилі Михайлівні. 

 Інформація: учений секретар доц. А. Земко 

3. Про перейменування: 

- закладу освіти «Ковельський промислово-економічний коледж Луцького національного технічного університету» у Ковельський фаховий 

промислово-економічний коледж Луцького національного технічного університету; 

Інформація: директор КПЕК доц. Т. Селівончик 

- закладу освіти «Технічний коледж Луцького національного технічного університету» у Технічний фаховий коледж Луцького національного 

технічного університету; 

Інформація: директор ТК доц. О. Герасимчук  

- закладу освіти «Любешівський технічний коледж Луцького національного технічного університету» у Любешівський фаховий коледж 

Луцького національного технічного університету. 

Інформація: директор ЛТК А. Хомич 

4. Про рекомендацію роботи «Розробка новітніх комплексних систем оцінювання якості луб’яної сировини зі стебел льону олійного» автора 

Т.М. Головенко на присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим; навчального посібника «Бренд-менеджмент» автора 

С.В. Сидорук на присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим. 

Інформація: проректор з НПР доц. С. Шимчук 

5. Робота та перспективи розвитку факультету фінансів, обліку, лінгвістики та права. 

 Доповідач: декан ФФОЛП проф. І. Андрущак 

Від комісії: проректор з НПР доц. В. Талах 

6.1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2019 р. Затвердження фінансового плану доходів та видатків на 2020 р. 

Перспективи розвитку інфраструктури університету на 2020 р. 

Доповідачі: головний бухгалтер К. Рудь, проректор з НПР та ІР А. Щерба,начальник планово-фінансового відділу В.Ващук 

Від комісії: зав. кафедри фінансів, банківської справи та страхування доц. В. Дорош 

6.2. Виконання ухвали вченої ради від 26 березня 2019 року з питання «Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2018 р. 

Затвердження фінансового плану доходів та видатків на 2019 р. Перспективи розвитку інфраструктури університету на 2019 р.». 

Інформація: зав. кафедри фінансів, банківської справи та страхування доц. В. Дорош 



 
 


