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Дата
засідання
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25.09.2020

Питання, що виносяться на
Доповідачі
розгляд Вченої ради
з
науковоПро
результати
акредитації Проректор
роботи
освітніх програм і перспективи педагогічної
розвитку системи внутрішнього Каганов Ю.О.
забезпечення якості освіти

відділу
Про
стан
та
перспективи Начальник
проведення
профорієнтаційної доуніверситетської
підготовки, профорієнтації
роботи в університеті
та працевлаштування
Микитів Г.В.

27.10.2020
30.10.2020

кафедри
Про стан та перспективи вивчення Завідувач
іноземних
мов
іноземної мови в університеті
професійного спрямування
Іваненко С.В.,
директор
Центру
інтенсивного
вивчення
іноземних
мов
Петросова В.П.
Про підсумки вступної кампанії Відповідальний секретар
2020
року.
Завдання
щодо Приймальної комісії
організації
та
забезпечення Іваненко С.В.
прийому абітурієнтів до ЗНУ на
2021-2022 навчальний рік

з
науковоПро стан і напрямки цифровізації Проректор
та
розвиток
інформаційних педагогічної роботи
Каганов Ю.О.
технологій в університеті
Про
ефективність
діяльності Декан історичного
факультету Мільчев В.І.
історичного факультету
24.11.2020
27.11.2020

з
наукової
Про
розвиток
міжнародної Проректор
роботи Васильчук Г.М.
діяльності університету
Про
розвиток
наукових Проректор
з
науковоперіодичних видань університету у педагогічної роботи
Каганов Ю.О.
контексті міжнародних стандартів
економічного
Про
ефективність
діяльності Декан
факультету Череп А.В.
економічного факультету

22.12.2020

з
науковоЗвіти про роботу спеціалізованих Проректор
педагогічної роботи
вчених рад університету
Каганов Ю.О.
Стан та основні завдання щодо
розвитку
системи
надання
додаткових
освітніх
послуг,
вдосконалення
механізмів
їх
організаційного забезпечення

26.01.2021

Проректор
з
науковопедагогічної та навчальної
роботи Гура О.І.?
керівник Центру
післядипломної освіти
Ільїн С.В.,
директор Центру
інтенсивного вивчення
іноземних мов
Петросова В.П.

факультету
Про
ефективність
діяльності Декан
факультету соціальної педагогіки соціальної педагогіки та
психології
та психології
Пономаренко О.В.
Про підсумки наукової роботи в Проректор
з
наукової
роботи
ЗНУ у 2020 році та завдання щодо
Васильчук Г.М.
підвищення її ефективності

23.02.2021

Про
ефективність
діяльності Директор
Запорізького
фахового Черненко В.В.
гідроенергетичного коледжу ЗНУ

коледжу

Про модернізацію роботи наукової Директор
бібліотеки
бібліотеки
Чала Н.М.

наукової

Про хід виконання рішень Вченої Перший проректор
Бондар О.Г.
ради університету за 2020 рік
Про виконання кошторису за 2020 Головний бухгалтер
рік та схвалення кошторису на 2021 Арістова О.В.
рік

30.03.2021

Про
ефективність
діяльності
Запорізького
фахового
металургійного коледжу ЗНУ
Про
результати
рейтингового
оцінювання науково-педагогічних
працівників
за
результатами
діяльності у 2020 році

Директор
Тютюнник Л.М.

коледжу

Проректор
з
науковопедагогічної роботи
Каганов Ю.О.

з
науковоПро
організацію
практичної Проректор
підготовки в університеті та педагогічної та навчальної
роботи Гура О.І.
завдання щодо її покращення
Проректор
з
науковоТехнічна освіта в ЗНУ: основні педагогічної роботи та
здобутки, проблеми та перспективи технічної освіти
Банах В.А.
27.04.2021

Про впровадження загально
європейських
принципів
академічної
доброчесності
в
університеті •

Проректор
з
наукової
роботи Васильчук Г.М.,
проректор
з
науковопедагогічної роботи
Каганов Ю.О.

Інженерного
Про актуальні проблеми діяльності Директор
Інженерного навчально-наукового навчально-наукового
інституту: шляхи їх вирішення та інституту
подальші завдання
Про роботу органу студентського Голови студентських рад
самоврядування в ЗНУ

25.05.2021

Про виконання стратегії розвитку Перший проректор
Бондар О.Г.
ЗНУ за 2020-2021 роки
з
наукової
Виховна робота в ЗНУ у 2020-2021 Проректор
навчальному
році:
результати, роботи Васильчук Г.М.
завдання та перспективи
з
науковоПідсумки освітньої діяльності в Проректор
ЗНУ за 2020-2021 навчальний рік педагогічної та навчальної
та заходи щодо підвищення якості роботи Гура О.І.
підготовки фахівців

22.06.2021

Про
підсумки
господарської
діяльності університету у 20202021 н.р. та план роботи на 20212022 н.р.

Проректор з навчальновиробничої
роботи
та
матеріально-технічного
забезпечення Кушнір С.М.

Про план основних заходів ЗНУ на Перший проректор
Бондар О.Г.
2021-2022 навчальний рік
Про план роботи Вченої ради ЗНУ Вчений секретар
Проценко O.A.
на 2021-2022 навчальний рік

