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Гпро підготовку і проведення ЛІТН ЬО Ї І  
заліково-екзаменаційної с ес ії 2019/2020

З метою організованого проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії
навчального 2019/2020 року у період дії карантинних заходів в університеті

НАКАЗУЮ:
1. Провести згідно з розкладами, які розміщені на сайтах факультетів, літню

заліково-екзаменаційну сесію:
- у терміни, передбачені скорегованим графіком освітнього процесу (наказ 

ректора від 27.04.2020р. за №52-05);
- згідно з «Тимчасовим положення про порядок організації поточного та 

семестрового контролю рівня знань здобувачів вищої освіти із 
застосуванням дистанційних технологій навчання в 
Центральноукраїнському національному технічному університеті в 
умовах карантину» (наказ ректора від 21.05.2020р. за №61-05 від 
21.05.2020р.)

2. Деканам факультетів: Віхровій Л., Зайченку В., Кириченку А., Салу В.,
Шалімовій Н., Яцуну В.:

2.1. Передати до ЮЦ до 01.06.2020р. перелік дисциплін зі спеціальностей, що 
виносяться на літню заліково-екзаменаційну сесію, та списки науково- 
педагогічних працівників (НПП), які викладають вказані дисципліни.

2.2. Забезпечити своєчасну підготовку заліково-екзаменаційних відомостей 
обліку успішності та передати їх НПП, які мають приймати заліки та 
екзамени.

2.3. Контролювати повернення НПП до деканатів заповнених відомостей 
обліку успішності:

- відомості обліку успішності з виставленими оцінками за складені заліки 
заповнюються НПП та повертаються до деканатів до 09.06.2020р.;

- відомості обліку успішності з виставленими оцінками за складені 
екзамени заповнюються НПП та повертаються до деканатів не пізніше 
наступного дня після проведення екзаменів та здачі їх деканатами до ІВЦ 
до 26.06.2020р.

2.4. Надати на розгляд стипендіальної комісії списки рейтингу успішності 
студентів для призначення стипендій на осінній семестр навчального 
2020/2021 року до 01.07.2020р.
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2.5. Підготувати проекти наказів про призначення стипендій по відповідним 

деканатам за встановленою формою (додаток 1) і надати їх до бухгалтерії 
університету до 03.07.2020р.

2.6. Створити комісії з прийому заборгованостей та затвердити графіки роботи 
комісії і довести їх до відома студентів до 08.06.2020 року.

2.7. Організувати прийом викладачами заборгованостей у період з 29.06. по
03.07.2020 року згідно додаткових екзаменаційних відомостей.

2.8. Підсумки літньої екзаменаційної сесії розглянути на засіданнях кафедр до
03.09.2020 року і вчених радах факультетів -  до 05.09.2020 року.

2.9. Забезпечити зберігання екзаменаційних відомостей впродовж наступного 
навчального року згідно «Положення про освітній процес».

3. Директору ЮЦ Пархоменку М.:
3.1. Обробити результати літньої заліково-екзаменаційної сесії навчального 

2019/2020 року, сформувати, надрукувати та передати в деканати для 
звірки та коригування стипендіальні форми (списки, оцінки, рейтинги 
успішності студентів для нарахування стипендії) до 01.07.2020р.

3.2. Надрукувати і передати скориговані вихідні статистичні форми в деканати 
та навчальний відділ до 07.07.2020р.

3.3. Забезпечити роботу комп’ютерних класів для проведення контрольних 
заходів у випадку зазначеному у п. 3.16, 3.18 «Тимчасового положення про 
порядок організації поточного та семестрового контролю рівня знань 
здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій 
навчання в Центральноукраїнському національному технічному 
університеті в умовах карантину».

4. Завідуючій канцелярії С. Резніченко довести цей наказ до відома деканів, 
завідувачів кафедр, директора ЮЦ, керівника навчального відділу і 
бухгалтерії.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 
В. Кропівного.
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Головний бухгалтер
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