Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

ПОЛОЖЕННЯ
про кафедру нарисної геометрії та графіки
Кафедра нарисної геометрії та графіки є одним з основних структурних підрозділів
науково-методичної служби ПДАБА, яка планує свою роботу відповідно до програми її
розвитку та об’єднує педагогів, орієнтованих на навчально-виховну, науково-методичну і
науково-дослідницьку діяльність.
1. Мета та задачі діяльності кафедри
1.1. Метою діяльності кафедри є забезпечення науково-теоретичного і науково-практи
чного управління освітньо-виховним процесом, а також науково-дослідною роботою
викладачів та студентів.
1.2. Для реалізації даної мети кафедра вирішує такі задачі:
• створення умов для підвищення рівня загально-дидактичної та методичної піготовленості викладачів до професійного проведення навчальних занять зі студентами, забез
печення оволодіння ними сучасними освітніми технологіями, раціональними методами та
прийомами навчання, розвитку та виховання студентів;
• науковий аналіз та узагальнення сучасного педагогічного досвіду викладання нарисної
геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки;
• розкриттю світоглядних, філософських і дидактичних основ теорії оборотних зобра
жень;
• розробкою раціональних графічних технологій взаємних перетворень оборотних зобра
жень об’єктів в різних видах проекцій;
• залучення до науково-дослідної роботи студентів молодших курсів.
2. Зміст діяльності
2.1. Забезпечення ефективності навчального процесу з викладання студентам молод
ших курсів нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки;
2.2. Розробка, обговорення і затвердження програм підготовки бакалаврів за різними
напрямами спеціальностей, а також відповідних робочих навчальних програм;
2.3. Обговорення і затвердження розробляємих науково-методичних документів по
забезпеченню ефективності навчального процесу на планових засіданнях
методичного семінару кафедри і впровадження результатів обговорення в навча
льний процес;
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2.4. Обговорення результатів науково-дослідних робіт викладачів в галузі дидактики
викладання нарисної геометрії, інженерної і комп’ютерної графіки, а також шляхів
підвищення геометро-графічної грамотності студентської молоді на планових засі
даннях наукового семінару кафедри;
2.5. Залучення студентської молоді до участі в науково-дослідній роботі викладачів ка
федри з метою їх участі в студентських наукових конференціях, олімпіадах з гра
фічних дисциплін і Всеукраїнських конкурсах на кращу студентську науково-дос
лідну роботу.
2.5. Рецензування навчальних програм, методичних рекомендацій і вказівок, навчаль
них посібників, дидактичних матеріалів, авторами яких є викладачі родинних ка
федр інших вищих навчальних закладів.
3.

Структура кафедри й організація її діяльності:

3.1. Склад кафедри визначається у відповідності з фаховою спеціалізацією членів її ви
кладацького складу, яка відповідає її фахової спрямованості;
3.2. Зі складу кафедри обирається її завідувач, який затверджується Вченою радою
Академії та наказом ректора на основі заключення контракту на визначений тер
мін;
3.3. Засідання кафедри протоколюються: доповіді, методичні розробки та інша продук
ція кафедральної діяльності направляються на експертизу в методичну раду
Академії та передаються її методичному кабінету;
3.4. Кафедра нарисної геометрії та графіки ПДАБА здійснює ділові і наукові зв’язки з
Родинними кафедрами інших ВНЗ, їх методичними підрозділами для розробки
спільних проектів, науково-технічними центрами і установами для впровадження
своїх наукових розробок у виробництво.

Декан архітектурного факультету-—
ПДАБА, професор

Завідувач кафедри нарисної геометрії
та графіки,
професор ,

Погоджено:
Начальник юридичного відділу

В.Д. Аністрат

