
О   Г   О   Л   О  Ш   Е   Н   Н   Я 
27 березня 2021 року о 09.00 год. в ауд. №37 

відбудеться засідання вченої ради Луцького національного технічного університету 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про розгляд кандидатури Беннера Генріха Герхарда Альфреда – відомого громадського діяча, голови німецької доброчинної 

організації «Україна. Допомога. Брайтшайд» (місто Брайтшайд, земля Гессен), Почесного громадянина міст Броди, Володимир-

Волинський та смт. Підкамінь, Почесного професора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки щодо 

присвоєння звання «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Луцького національного технічного університету». 

 Інформація: ректор проф. І. Вахович  

 

2. Кадрові питання. 

 Інформація: начальник ВК В.Панасюк 

 

3. Схвалення Статуту Луцького НТУ. 

  Інформація: в.о. начальника ЮВ О. Кравчук  

 

4.1. Про підтримання пропозиції Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України щодо 

висунення кандидатури завідувача відділу Інституту, доктора фізико-математичних наук, професора Гачкевича Олександра Романовича на 

відкриту вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Обчислювальна математика, математичні проблеми механіки» по 

Відділенню математики НАН України. 

4.2. Про підтримання пропозиції Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України щодо 

висунення кандидатури провідного наукового співробітника Інституту, доктора фізико-математичних наук, професора Сулима Георгія 

Теодоровича на відкриту вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Обчислювальна математика, математичні проблеми 

механіки» по Відділенню математики НАН України. 

4.3. Про підтримання пропозиції Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» щодо висунення для 

обрання на оголошену вакансію члена-кореспондента НАН України зі спеціальності «Регіональна економіка» по Відділенню економіки 

кандидатуру доктора економічних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого працівника освіти 

України, ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Онищенка Володимира Олександровича. 

4.4. Про підтримання пропозиції ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» щодо висунення 

кандидатури заступника директора з наукової роботи ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 

доктора економічних наук Ганни Олександрівни Обиход на вакансію член-кореспондента НАН зі спеціальності – Регіональна економіка. 

 Інформація: в.о. проректора з НПР та досліджень доц. О. Заболотний 

 



5.1. Звіт Луцького НТУ з наукової та науково-технічної діяльності за 2020 рік та впровадження результатів наукових досліджень в 

освітній процес. 

Доповідач: в.о. проректора з НПР та досліджень доц. О. Заболотний 

Від комісії: зав. кафедри підприємництва, торгівлі та логістики проф. Л. Ковальська,  

в. о. завідувача відділу забезпечення якості освітнього  

процесу, ліцензування та акредитації проф. О. Кузьмак, 

завідувач кафедри прикладної математики та механіки проф. Я. Пастернак 

 

5.2. Виконання ухвали вченої ради від 30 квітня 2020 року з питання«Звіт Луцького НТУ з наукової та науково-технічної діяльності за 

2019 рік». 

Інформація: зав. кафедри підприємництва, торгівлі та логістики проф. Л. Ковальська,  

в. о. завідувача відділу забезпечення якості освітнього  

 процесу, ліцензування та акредитації проф. О. Кузьмак, 

 завідувач кафедри прикладної математики та механіки проф. Я. Пастернак 

 

 6. Звіт директора Ковельського промислово-економічного фахового коледжу Луцького НТУ доц. Т. Селівончик про діяльність коледжу 

та перспективи його розвитку. 

 Від комісії: в.о. проректора з НПР та досліджень доц. О. Заболотний 

 

 7. Інформаційно-іміджева стратегія університету. 

 Інформація: в.о. проректора з НПР та партнерства доц. Н. Ковальчук  

 

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. У зв’язку 

з цим, прохання прийти на засідання вченої ради в масках та гумових рукавичках. 
 


