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Н А К А З
м. Чернігів

Про особливості складання розкладу
занять для студентів денної форми
навчання
В ідповідно до ст. 62 Закону У країни «Про вищ у освіту», «М етодичних
рекомендацій щодо запровадж ення Є вропейської кредитно-трансф ерної
системи та її клю чових документів у вищ их навчальних закладах» (лист
М О Н У № 1/9-119 від 26.02.2010 р.), з метою забезпечення прав осіб, які
навчаю ться в Ч ернігівськом у національному технологічном у університеті, та
покращ ення якості підготовки здобувачів вищ ої освіти (ЗВО)
Н А К А З У Ю :
1.
Н авчальном у відділу при складанні розкладу занять для студентів
денної форми навчання починаю чи з 2016-2017 н.р. передбачити дні для
поглибленого вивчення окремих дисциплін та науково-дослідної роботи
ЗВО:
- один день на тиж день - для ЗВО освітнього ступеню «бакалавр»;
- два дні на тиж день - для ЗВО освітнього ступеню «магістр»,
«спеціаліст».
2.
Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора
Новомлинця О.О.
Підстава: ріш ення рект
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С.М. Ш карлет

Ректор
П О ГО Д Ж Е Н О

21.06.2016 р.
О С Н О В Н А ІН Ф О Р М А Ц ІЯ ТА Р ІШ Е Н Н Я РЕ К Т О Р А Т У
1.

Деканам забезпечити друк дипломів (додатків до диплому) для урочистого вручення на випускному,
який відбудеться 30.06.2016 р. о 12.00 (актова зала 1-го корпусу).
2. Директорам, деканам, зав. кафедр до 30.06.2016 р. активізувати роботу зі студентами, які мають
академічну заборгованість (скласти графіки ліквідації, провести бесіди зі студентами-боржниками,
повідомити батькам).
3. Нагадування: деканам до 29.06.2016 р. за підсумками літньої заліково-екзаменаційної сесії та практики
надати на ел.адресу oonl@ ukr.net інформацію щодо призначення стипендії студентам освітнього
ступеню бакалавр та магістр з 01.07.2016 р. по 31.01.2017 р. за формою, що додається.
4. Нагадування: деканатам до 11 липня 2016 р. за особистим підписом декана надати до навчального
відділу контингент студентів старших курсів для коригування навчального навантаження на 20162017 н.р. (форма додається).
5. З урахуванням ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» та «Методичних рекомендацій щодо
запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих
навчальних закладах» (лист МОНУ №1/9-119 від 26.02.2010 р.), з метою забезпечення прав осіб, які
навчаються в ЧИТУ та покращення якості підготовки здобувачів вищої освіти (ЗВО), навчальному
відділу при складанні розкладу занять для студентів денної форми навчання починаючи з 20162017 н.р. передбачити дні для поглибленого вивчення окремих дисциплін та науково-дослідної роботи
ЗВО («День для поглибленого вивчення дисциплін та НДР»):
- один день на тиждень - для ЗВО освітнього ступеню «бакалавр»;
- два дні на тиждень - для ЗВО освітнього ступеню «магістр» («спеціаліст»).
Резерв часу на поглиблене вивчення окремих дисциплін, студентську наукову роботу, підготовку та
участь у студентських олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо передбачено в обсязі до 5 годин.
6. П а м ’я тка випускникам щодо процедури підписання обхідних листів: студент в деканаті бере обхідний
лист та підписує його у всіх необхідних структурних підрозділах. Передостанній повинен бути відділ
кадрів, який контролює всі відмітки. Після відділу кадрів студент повертається до деканату - при
наявності відмітки відділу кадрів, деканат видає випускнику диплом та додаток до диплому під підпис
у журналі та ставить свою відмітку на обхідному листі. Студент здає обхідний лист до відділу кадрів та
забирає оригінали своїх документів (дипломи, атестати і т.п.). У разі, якщо не всі студенти забрали в
деканаті свої документи про вищу освіту, деканат на період відпустки передає їх разом з журналами
реєстрації до відділу кадрів (Електронний студентський квиток (пластикова картка, що поєднує в собі
функції студентського квитка та банківської платіжної картки) залишається на руках у студентавипускника. Звичайний студентський квиток повертається й зберігається в особовій справі).
7. Деканам (директору ЦПО та ПК) до 08.07.2016 р. підготувати додатки до наказу ректора «Про
переведення студентів на старші курси 2016/2017 н.р.».
8. До відома деканів: журнал реєстрації виданих дипломів в 2016 році буде формуватися та друкуватися
за допомогою ЄДЕБО.
9. До відома: відповідно до розпорядження ректора № 28 від 17.06.2016 р. всім НПП потрібно до
26.08.2016 року ввести свої дані та інформацію про діяльність за 2015 рік в електронну систему
звітування та оцінювання науково-педагогічних працівників http://npp.stu.cn.ua (вимоги ЗУ «Про
вищу освіту» та ^Положення про щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників і кафедр
Чернігівського національного технологічного університету (нова редакція)», затверджене наказом
ректора «29» березня 2016 р. № 42 - http://stu.cn.ua/media/flles/pdf/p-ocinnpp.pdf). Система запрацює в
липні 2016 р.
10. Завідувачам кафедр: до 23.06.2016 р. надати до НДЧ (кімн. 242 головного корпусу,
chntu.ndch@gmail.com) план науково-дослідних робіт на 2016-2017 навчальний рік у паперовому та
електронному вигляді, а також звіт про результати виконання науково-дослідних робіт за 2015-2016
навчальний рік, що виконувались на кафедрі згідно з тематичним планом.
11. До відома: 27.06.2016 р. розпочинає роботу Одинадцята міжнародна науково-практична конференція
«Математичне та імітаційне моделювання систем. М ОДС’2016».
12. До відома: розширено список можливих видів діяльності ЧИТУ за КВЕД-2010, зокрема: 71.20 Технічні
випробування та дослідження; 7-2.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших
природничих і технічних наук.
13. До відома: до 4 липня триває прийом спільних Українсько-Білоруських проектів (Ф-73). Деталі за
посиланням: 1іПр:/Ау\у\у.dffd.gov.иа/іпбех.р1ір?орїіоп=сот k2&view=item&id=27&lang=ua
14. До відома: до 30 червня 2016 року продовжено конкурс спільних українсько-французьких науководослідних проектів для реалізації у 201702018 рр. деталі за посиланням: http://mon.gov.ua/usiпоуіупі/роуібот1еппуа/2016/06/16/ргобоугІіепо-копкиг5-5рі1піх-икгауіп5ко-Ігапсгигкіх-п/
15.30.06.2016 р. з 10:00 до 11:00 необхідно надати списки отримувачів дипломів з відзнакою
організаторам випускного. З усіма питаннями звертатися до О.Кухарчук, (деканам взяти на контроль).

16. До відома: 16 червня 2016 року підписано меморандум про співпрацю між Державною фіскальною
службою України, Університету державної фіскальної служби України та Чернігівського
національного технологічного університету.
17. До відома: відповідно до наказу МОНУ №660 від 13.06.2016 р. Державне підприємство «Чернігівський
державний центр науки, інновацій та інформатизації» реорганізовано шляхом приєднання до
Чернігівського національного технологічного університету та створення на його базі структурного
підрозділу - бізнес-інноваційний центр Чернігівського національного технологічного університету.
18. Нагадування: директорам, деканам, зав. кафедрам до 30.06.2016 р. провести інструктажі з безпеки
життєдіяльності студентів піч час літніх канікул.

