
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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Про затвердження складу ЕК

З метою проведення захисту кваліфікаційних робіт, і випуску фахівців у 
2021 році згідно з подання про затвердження голів ЕК

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад екзаменаційних комісій для проведення атестації 

здобувачів та присвоєння їм кваліфікації за ступенем вищої освіти 

«Магістр» (додатки 1; 2; 3; 4; 5 до наказу).

2. Затвердити «Графік роботи екзаменаційних комісій ЦНТУ у грудні 

2021р.» (додаток 6 до наказу).

3. Включити до складу екзаменаційних комісій (ступеня вищої освіти 

«Магістр») науково-педагогічних працівників, які викладають навчальні 

дисципліни з охорони праці, на умовах * виконання навантаження з 

методичної роботи.

4. Завідувачам випускових кафедр:

4.1. Надати директору бібліотеки В.Євміні списки магістрантів дл. 

контролю щодо перевірки на плагіат не пізніше, ніж за місяць до дат 

проведення захисту.

4.2. Забезпечити під особисту відповідальність завантаження, перевірку г 

плагіат та подальше збереження кваліфікаційних робіт у систем«' 

«Антиплагіат».



4.3. Забезпечити під особисту відповідальність здачу кваліфікаційних 

робіт до архіву університету згідно графіку його роботи.

4.4. Забезпечити своєчасну здачу протоколів ЕК і звітів голів ЕК до 

навчального відділу університету до 06 січня 2022року.

4.5. Оприлюднити в репозитарії університету кваліфікаційні роботи за 

другим магістерським рівнем 2021-2022 н.р. не пізніше, ніж за десять днів 

до дати проведення захисту.

4.6. Звіти голів ЕК обговорити на засіданнях кафедр університету.

4.7. Зауваження і пропозиції, висловлені у протоколах ЕК, врахувати під 

час організації проведення захисту у травні 2021/2022 н.р.

5. Директору бібліотеки В.Євміні провести інструктаж для відповідальних на 

кафедрах щодо організації перевірки на плагіат кваліфікаційних робіт, 

здійснити контроль за виконанням перевірки та узагальнити її результати.

6. Проректору з наукової роботи О.Левченку створити комісію для вибіркової 

перевірки кваліфікаційних робіт щодо дотримання відповідності нормам 

оригінальності тексту за наявною довідкою системи «Антиплагіат».

7. Контроль за виконання цього наказу покласти на проректора з науково- 

педагогічної роботи А.Кириченка.

Проект наказу вносить:

Ректор Володимир КРОПІВНИИ
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