
 
УКРАЇНА 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ  

___09.12.2019____               м. Чернігів      № ____165_____ 

Про підготовку та проведення 

зимової екзаменаційної сесії 

та ліквідацію академічної 

заборгованості 

 

 З метою успішного проведення зимової екзаменаційної сесії 

2019/2020 н.р. та унормування процесу організації ліквідації академічних 

заборгованостей здобувачів вищої освіти, відповідно до «Положення про 

організацію освітнього процесу в Чернігівському національному технологічному 

університеті», затвердженого наказом ректора №142 від 01.09.2015 р. 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Першому проректору з метою недопущення під час освітнього 

процесу проявів службових зловживань в університеті організувати контроль за 

проведенням заліково-екзаменаційної сесії з залученням органів студентського 

самоврядування, запровадженням "телефону довіри" та "скриньки довіри".  

2. Науково-педагогічним працівникам при проведенні семестрового 

контролю дотримуватись:  

2.1 Графіку освітнього процесу та розкладу проведення зимової 

екзаменаційної сесії. 

2.2 «Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти Чернігівського національного технологічного 

університету» затвердженого наказом ректора № 181 від 29.10.2015 р. 

2.3 Чинних норм часу відпрацювання на своїх робочих місцях, 

відповідно до «Норм часу на виконання основних видів навчальної, методичної, 

наукової і організаційної роботи науково-педагогічних працівників Чернігівського 

національного технологічного університету», затверджених наказом ректора 

№ 24 від 01.03.2016  р.  

2.4 Процедури заповнення відомостей обліку успішності і залікових 

книжок.  

3. Завідувачам кафедр взяти під особистий контроль хід проведення 

зимової екзаменаційної сесії та об’єктивність оцінювання знань здобувачів 

вищої освіти під час семестрового контролю. 

4. Директорам ННІ (деканам факультетів): 

4.1 Своєчасно інформувати батьків здобувачів вищої освіти про 

наявність академічної заборгованості. 
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4.2 Надати на розгляд стипендіальної комісії до 10.02.2019 р. рейтинг 

здобувачів вищої освіти та реєстр осіб, яким буде призначено академічні та 

соціальні стипендії на ІІ семестр 2019-2020 н.р., згідно «Порядку призначення 

та виплати стипендій в Чернігівському національному технологічному 

університету» (зі змінами), введеного в дію наказом № 02 від 10.01.2017 р.  

4.3 Організувати в період з 10.02.2020 р. по 15.02.2020 р. ліквідацію 

академзаборгованості здобувачів вищої освіти, які за результатами 

підсумкового семестрового контролю одержали незадовільні оцінки з 

дисциплін, сумарний обсяг яких не перевищує 20 кредитів. 

5. Контроль за виконанням наказу покладаю на першого проректора 

Новомлинця О.О. 
 

 

 

 

Ректор  С.М. Шкарлет 

 

 

  

  ПОГОДЖЕНО 

Проект наказу вносить  Перший проректор 

Начальник навчального відділу   О.О. Новомлинець 

Л.В. Базилевич  Начальник юридичного відділу 

О.Г. Вершняк 

   

 

 

 

 

 


