
О   Г   О   Л   О  Ш   Е   Н   Н   Я 
25 лютого 2021 року о 10.00 год. в ауд. №37 

відбудеться засідання вченої ради Луцького національного технічного університету 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 1. Про присвоєння вченого звання доцента кафедри екології та агрономії Панькевичу Сергію Григоровичу. 

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

 2.1. Про підтримку висунення для обрання на оголошену вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю 

«Механіка» по Відділенню механіки НАН України кандидатури заст. директора Інституту з наукової роботи, завідувача відділу 

коливань та вібраційної надійності, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора Зіньковського 

Анатолія Павловича.  

 2.2. Про підтримку висунення кандидатури заступника директора з наукової роботи, доктора технічних наук, професора 

Баглюка Геннадія Анатолійовича на вакансію члена-кореспондента НАН України по Відділенню фізико-технічних проблем 

матеріалознавства за спеціальністю «Матеріалознавство, порошкова металургія». 

 2.3. Про підтримку висунення кандидатури головного наукового співробітника інституту, Заслуженого діяча науки і техніки 

України, доктора технічних наук, професора Сизоненко Ольги Миколаївни на заміщення вакансії члена-кореспондента НАН України 

по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства за спеціальністю «Матеріалознавство, порошкова металургія». 

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

 3. Про рекомендацію кандидатур на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти 

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 р. №1331). 

 Інформація: в.о. проректора з НПР та ЗЯО проф. О. Ляшенко 

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

2021 р. Перспективи розвитку інфраструктури університету на 2021 р. 

Доповідачі: начальник відділу фінансування,  

 бухгалтерського обліку та закупівель К. Рудь,  

начальник відділу господарсько-технічного  

обслуговування А. Щерба 

Від комісії: зав. кафедри менеджменту проф. Н. Вавдіюк 

 4.2. Виконання ухвали вченої ради від 27 лютого 2020 року з питання «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.» 

Інформація: зав. кафедри менеджменту проф. Н. Вавдіюк 

 5. Про дотримання принципів академічної доброчесності працівниками і здобувачами вищої освіти Луцького НТУ. 

Доповідь: в. о. завідувача відділу забезпечення якості  

освітнього процесу, ліцензування і акредитації проф. О. Кузьмак 



Від комісії: в.о. начальника ЮВ О. Кравчук   

 6. Про результати адміністративної перевірки якості освітніх програм і освітнього процесу Луцького НТУ. 

  Доповідач: в.о. проректора з НПР та ЗЯО проф. О. Ляшенко 

 Від комісії: в.о. проректора з НПР  

 та досліджень доц. О. Заболотний 

7. Звіт голів ЕК та аналіз результатів атестації здобувачів вищої освіти у 2020-2021 н.р. за освітнім рівнем магістр.  

Доповідач: начальник НМВ доц. Н. Корецька 

Від комісії: в.о. проректора з НПР та ЗЯО проф. О. Ляшенко 

 8. Про якість кваліфікаційних робіт магістрів Луцького НТУ. 

Доповідь: в. о. завідувача відділу забезпечення якості освітнього  

процесу, ліцензування та акредитації проф. О. Кузьмак 

Від комісії: в.о. проректора з НПР та ЗЯО проф. О. Ляшенко 

 9. Виконання ухвали вченої ради від 27 лютого 2020 року з питання «Діяльність та перспективи розвитку факультету фінансів, 

обліку, лінгвістики  та права». 

Інформація: проректор з НПР та ЗЯО проф. О. Ляшенко 

 10.1. Затвердження плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників Луцького національного 

технічного університету на 2021-2025 рр.  

 10.2. Затвердження плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників Луцького національного 

технічного університету на 2021р.  

Інформація: в.о. керівника ННЦ «VBH» проф. О. Лютак  

 

 

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. 


