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НАКАЗ 

8 листопада 2021 року м. Марiуполь 

Про внесення змiн 

до чисельностi та персонального складу 

Вченоi ради Унiверситету 

ТОВ «ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ 

1<METIHBECT ПОЛIТЕХНIКА» 

вул.Сеченова, 71 -а 

м .Марiуполь, 87524, Укра"iна 
www.metinvestholding.com 

Тел . : + 38 (044)2518305-вн .1616 

E-mail: metinvest@metinvestholdinq.com 

№ 264/08.11.2021 

На пiдставi ст. 36 Закону Украi'ни «Про вищу освiту», п.12 Статуту ТОВ 
«ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ «МЕТIНВЕСТ ПОЛIТЕХНIКА», абз. а) п. 2.6 
та п. 2.15 Положення про Вчену раду ТОВ «ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ 
«МЕТIНВЕСТ ПОШТЕХНIКА» 

НАКАЗУЮ: 

1. Вивести зi складу Вченоi' ради Семiрягiна Сергiя Володимировича 

проректора з науково-дослiдноi' роботи у зв'язку зi звiльненням з 

унiверситету (Наказ № 214/к вiд 07.10.2021 року). 
2. Ввести до складу Вченоi' ради Кухара Володимира Валентиновича у 

зв'язку iз прийняттям на посаду проректора з науково-дослiдноi' роботи 

(Наказ №233/к вiд 26.10.2021 року) 
3. Затвердити оновлений персональний склад Вченоi' ради ТОВ 

«ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ «МЕТIНВЕСТ ПOlliTEXНIKA» з 
урахуванням квот представництва за посадами та представництва 

виборних представникiв науково-педагогiчних та наукових працiвникiв 

Унiверситету, виборних представникiв iнших працiвникiв Унiверситету 

(Додаток 1 ). 
4. Визнати наказ № 98.1/24.05.2021 вiд 24 травня 2021 року таким що 

втратив чинюсть. 

5. Контроль за виконання наказу покладаю ебе. 

Ректор О.С. Поважний 



Додаток 1 
до наказу № 264/08.11.2021 вiд 8 листопада 2021 року 

СКЛАД ВЧЕНОI РАДИ 
ТОВ «ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ «METIHBECT ПОЛIТЕХНIКА» 
№ Прiзвище, iм'я, по 

Науковий Квота 
Посада ступiнь, вчене представництва п/п батьковi 

звания 

Науково-
Поважний 

д-р екон. наук, 
педагогiчний 

1. Олександр ректор 
професор працiвник, 

Станiславович за посадою 

Науково-

Рекова перший проректор- д-р екон. наук, педагогiчний 
2. Наталiя проректор з навчальноi' професор працiвник, 

Юрiiвна роботи 
запосадою 

Науково-

Кухар д-р. техн. наук, педагогiчний 
3. Володимир проректор з науково-

професор працiвник, дослiдноi' роботи Валентинович 
за посадою 

!зетов Проректор з 
4. Абдураман адмiнiстративно- - за посадою 

Енверович господарськоi'роботи 

Науково-

Каракай канд. наук з педагогiчний 
5. Максим учений секретар держ. упр. працiвник, 

Сергiйович 
запосадою 

в.о . завiдувача Науково-
Шкрабак кафедрою педагогiчний 

6. Iрина «Органiзацiя та д-р екон. наук, працiвник, 
Володимирiвна автоматизацiя доцент виборний 

виробництва» представник НПП 

доцент кафедри 
Науково-

Бойко педагогiчний 

7. Irop «Органiзацiя та канд. техн. працiвник, 

Олександрович автоматизацiя наук виборний 
виробництва» представник НПП 

Науково-

Ровенська доцент кафедри педагогiчний 
8. Вiкторiя «Органiзацiя та канд. екон. працiвник, виборний 

Вячеславiвна автоматизацiя наук,доцент представник НПП 
виробництва» 

Турченко професор кафедри Науково-
9. Дмитро «Екологiя та економiка д-р екон. наук, 

педагогiчний 
Кузьмич довкiлля» професор 

працiвник 



Науковий Квота 
№ Прiзвище, iм'я, по 

Посада ступiнь, вчене представництва 
п/п батьковi 

звания 

виборний 

представник НПП 

Виборний 
Мойсеенко 

керiвник департаменту канд. екон. представникiнших 
10. Костянтин . , . 

наук,доцент працiвникiв 
€вгенiйович 

м1жнародних зв язюв 

Андрущенко 
керiвник департаменту 

з бюджетування та канд. екон. запосадою 
11. Олена 

фiнансового наук 
Юрiiвна 

планування 

Науково-

педагогiчний 
Пiкареня 

Керiвник напряму д-р геологiчних працiвник, 12. Дмитро 
пiдготовки «Екологiя» наук, професор виборний 

Сергiйович 
представник НПП 


