
РІШЕННЯ
Вченої ради Чернігівського національного технологічного університету про 
результати підсумкової атестації, затвердження звітів ЕК (за період роботи

ЕК з 01.09.2018 р. по 25.02.2019 р.)

від 25 лютого 2019 року

Заслухавши звіти директорів навчально-наукових інститутів економіки 
(д.е.н., проф. Гонта О.І.), права і соціальних технологій (к.ю.н., доцент Остапенко 
Л.А.), менеджменту, харчових технологій та торгівлі (д.е.н., професора Ткаленко 
Н.В.), технологій (д.т.н., доцент Цибуля С.Д.), будівництва (к.т.н., доцент 
Терещук О.І.), бізнесу, природокористування та туризму (д.е.н., доцент 
Забаштанський М.М.), директора центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації Кобищі В.І. «Про результати підсумкової атестації, затвердження 
звітів ЕК (за період роботи ЕК з 01.09.2018 р. по 25.02.2019 р.), з’ясувавши, що 
екзаменаційні комісії у своїй роботі керувались Законом України «Про вищу 
освіту», «Положенням про організацію освітнього процесу у ЧИТУ», 
«Положенням про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних 
комісій для атестації здобувачів вищої освіти ЧИТУ», визначивши, що перевірка і 
оцінка теоретичної та практичної підготовки студентів виявила відповідність 
освітньому та кваліфікаційному рівнів та вимог стандарту якості освіти, 
навчальних планів і програм підготовки магістрів та бакалаврів за відповідними 
напрямами ;

Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Визнати роботу екзаменаційних комісій за період з 01.09.2018р. по 

25.02.2019 р задовільною.
2. Затвердити звіти ЕК (за період роботи ЕК з 01.09.2018р. по 25.02.2019 р.).
3. Рекомендувати продовжувати оновлювати, розширювати та 

вдосконалювати тематику випускних кваліфікаційних робіт відповідно до вимог 
суспільства й часу.

Відповідальні: завідувачі кафедр, НПП
4. Рекомендувати продовжувати практику публікування результатів 

випускних кваліфікаційних робіт, які вирізняються науковою новизною та 
можливістю практичного використання, у збірниках університету та в інших 
наукових фахових друкованих виданнях.

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, НПП
5. Рекомендувати при захисті випускних кваліфікаційних робіт активніше 

впроваджувати практику застосування мультимедійних засобів (у вигляді 
презентацій), які створили б кращі умови виступу студента та підвищення 
сприйняття результатів захисту членами екзаменаційних комісій та присутніми, а



також полегшення ВИСТУПУ СТУлентл/ ™

Підготовка презентації на захист дасть змо^™ И°МУ ВПевненості У своїх силах, 
випускної кваліфікаційної роботи ви л іли т/ ЩЄ Р&3 систематизУвати матеріал 
стисло. Р0° 0ТИ’ ВИД1ЛИТИ г^овне, сформулювати матеріал

6. Рекомендувати стуцепгам^ Факультетів, завідувачі кафедр, НПП.
випускних кваліфікаційні робіт з в е р т а іТ в а і  КЄрШ™Кам ПРИ підготовці 
академічної доброчесності відповідно до ст 42 І  Ш ^ обхідност1 Дотримання 
перевірці рівня унікальності тексту ВКР за̂  лоном ^  <<Пр° 0СВІТУ» та
забезпечення університету. Допомогою відповідного програмного

7. Посилити увагу щ о д о ^ н е о І^ ^  ФакУльтетів, завідувачі кафедр, НПП 
засіданнях кафедр можливих кан ди д аІГ н Г о  °бов,язкового обговорення на 
урахуванням навчальних, наукових досягнень Тр™ ання Диплому з відзнакою, з
випускної кваліфікаційної роботи. * ' Ь  ЗД°бувача т а  Результатів захисту

Ш к а л ь н і :  декани факультетів, завідувачі кафедр, НПП

Вчений секретар
І.М. Олійченко


