
О   Г   О   Л   О  Ш   Е   Н   Н   Я 
24 вересня 2020 року о 10.00 год. в ауд. №37 

відбудеться засідання вченої ради Луцького національного технічного університету 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 1. Звіт голови вченої ради Луцького НТУ проф. П. Савчука про роботу вченої ради за 2015-2020 р.р. 

 2. Про висновок апеляційної комісії стосовно розгляду апеляції Тищук Інни Володимирівни на рішення вченої ради від 25.06.2020 року щодо 

відмови у присвоєнні їй вченого звання доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи. 

Інформація: проректор з НПР доц. С. Шимчук  

 3. Про присвоєння вченого звання доцента Громик Оксані Миколаївні по кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи. 

 Інформація: в. о. ученого секретаря доц. А. Земко 

 4. Виконання ухвали вченої ради від 01 жовтня 2019 рокуз питання «Підсумки вступної кампанії університету та коледжів у 2019 р. і завдання щодо 

організації та забезпечення прийому абітурієнтів у 2020 р.». 

 Інформація: проректор з НПР проф. О. Ляшенко  

5. Про організацію дистанційного навчання в Луцькому НТУ: стан та шляхи вдосконалення. 

 Доповідач: начальник НВ Н. Решетило  

Від комісії: проректор з НПР проф. О. Ляшенко 

 6. Підсумки Акредитаційних експертиз та зауважень експертних груп щодо системи забезпечення якості. 

Доповідач: в. о. завідувача відділу забезпечення якості освіти та неперервного навчання проф. О. Кузьмак 

Від комісії: проректор з НПР проф. О. Ляшенко  

7. Про результати перевірок кваліфікаційних робіт/проєктів здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр усіх спеціальностей на наявність 

академічного плагіату по факультетах. 

Доповідач: в. о. завідувача відділу забезпечення якості освіти та неперервного навчання проф. О. Кузьмак 

Від комісії: проректор з НПР проф. О. Ляшенко 

8. Про затвердження голів ЕК та аналіз результатів атестації здобувачів вищої освіти у 2019-2020 н.р. за освітнім ступенем бакалавр. Аналіз 

успішності і результатів екзаменаційної сесії в університету у 2019-2020 н.р.  

Доповідач: начальник НВ Н. Решетило 

Від комісії: проректор з НПР проф. О. Ляшенко  

 9. Звіт про виконання Стратегії інтернаціоналізації Луцького національного технічного університету. 

 Інформація: проректор з НПР проф. О. Ковальчук 

 10. Виконання ухвали вченої ради від 1 жовтня 2019 рокуз питання «Про стан та заходи з покращення харчування студентів і співробітників 

Луцького НТУ». 

Інформація: голова профкому доц. В. Мартинюк, голова студентського профкому А. Фенюк  

Шановні члени вченої ради! Оскільки в країні діють карантинні обмеження, засідання вченої ради буде 

проводитися в продезінфікованому приміщенні ауд. 37 з дотриманням соціальної дистанції та інших санітарних 

вимог. В зв’язку з цим, прохання прийти на засідання вченої ради в масках та гумових рукавичках. 
 


