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«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Дніпро

Про оновлення 
сайту академії

З метою активізації використання інформаційних ресурсів в учбовій та 
науковій діяльності, формування позитивного образу академії серед вступників 
та популяризації спеціальностей академії

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. В строк до ЗО березня 2018 року забезпечити функціонування сайту 
академії (http://pgasa.dp.uaj в оновленій редакції.

2 Головному бухгалтеру (Нікітіной Г.І.), начальнику відділу кадрів
(Прокофьеву Б В.), відповідальному секретарю приймальної комісії (доц.

етренко В.О.), начальнику учбового відділу (проф. Трифонову І В )
начальнику юридичного відділу (Аністрату В.Д.), начальнику учбово-
виробничого віддач, (доц. Дзюбану О.В.), керівнику лабораторії з моніторингу
якості навчання (Федшій В.Г.) до ЗО березня 2018 року забезпечити публікацію
на оновленому сайті (http://new.pgasa.dp.ua) необхідних матеріалів щодо
діяльності академії згідно з наказом МОН України №166 від 19 02 20 і 5 року
«Деяк, питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних 
закладів».

3. Начальнику відділу кадрів (Прокофьеву Б.В.) та секретарю конкурсної 
комісії (Гайдар A.M.) з 30 березня 2018 року організувати публікацію 
інформації щодо проведення конкурсу на заміщення посад науково- 
педагогічних працівників та співробітників науково-дослідної частини на 
оновленому сайті академії.

4. Керівникам структурних підрозділів академії, а саме:
- факультетів,
- інституту екології та безпеки життєдіяльності в будівництві,
- навчально-наукового центру заочної і дистанційної освіти,
- інституту безперервної фахової освіти,
- інституту з експертизи, проектування та вишукувань,
- Придніпровського науково-освітнього інституту інноваційних
технологій у будівництві,

- кафедр,
- підготовчого відділення,
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- відділу технологій дистанційного навчання,
- науково-дослідній частини,
- європейського навчально-наукового центру,
- центру університетського розвитку (CRU),
- міжнародного відділу,
- бібліотеки,
- відділу аспірантури та докторантури,
- штабу ЦО,
- музею,
- студентського клубу,

організувати та забезпечити заповнення сторінок відповідних структурних 
підрозділів на оновленому сайті академії в строк до 19 березня 2018 року.

5. Керівникам структурних підрозділів академії, які перелічені в пункті 2 
цього розпорядження, терміново призначити співробітників підрозділів, 
відповідальних за наявність та оновлення актуальної інформації на сайті 
академії (новини, події, консультації викладачів, тощо)

6. Запропонувати громадським організаціям при академії, а саме:
- профспілковому комітету,
- студентській раді,
- раді молодих вчених,
- раді ветеранів,
- Придніпровському центру Міжнародної інженерної академії,
- Дніпропетровському територіальному відділенню Академії будівництва 

України
створити і (або) заповнити необхідною інформацією свої сторінки на 
оновленому сайті академії, а також виділити відповідального за оновлення 
актуальної інформації на сайті академії (новини, події, тощо).

7. Деканам факультетів, завідувачам випускаючих кафедр, 
відповідальному секретарю приймальної комісії (доц. Петренко В.О.), та голові 
комітету з профорієнтаційної роботи (доц. Нажа П.М.) перевірити достовірність 
інформації щодо спеціальностей підготовки бакалаврів та магістрів за 
розділами «Основні дисципліни, які складають професійну підготовку», 
«Основні задачі, які може вирішувати випускник в майбутньому», «Основні 
посади, на яких можна працювати після закінчення навчання», «Основні місця 
роботи, де можна працювати після закінчення навчання» на сторінці сайту 
http://new.pgasa.dp.ua/selection-committee/specialitv/. При необхідності оновити 
цю інформацію.

8. Деканам факультетів, завідувачам випускаючих кафедр та голові 
комітету з профорієнтаційної роботи (доц. Нажа П.М.) забезпечити наявність на 
сайті інформаційних матеріалів рекламного характеру щодо спеціальностей 
підготовки бакалаврів та магістрів за розділами «Буклет зі спеціальності», 
«Відеоконтент зі спеціальності», «Відгуки випускників та роботодавців» на 
сторінці http://new.pgasa.dp.ua/selection-committee/specialitv.
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9. Керівникам структурних підрозділів академії, які перелічені в пункті 2 
цього розпорядження інформувати потенційних роботодавців про можливість 
розміщення заявок на працевлаштування випускників академії на сторінці 
http://new.pgasa.dp.ua/vacancv.

10. Запропонувати головним редакторам та відповідальним секретарям 
редакцій збірників наукових праць (журналів), що входять до редакційно- 
видавничого комплексу академії, редакції газети «Молодий будівельник» 
створити і заповнити необхідною інформацією свої сторінки на оновленому 
сайті академії, а також виділити відповідального за оновлення актуальної 
інформації (умови публікування, новини, події, тощо).

11. Деканам факультетів, начальнику учбового відділу (проф. Трифонов 
І.В.) та керівнику лабораторії з моніторингу якості навчання (Федіна В.Г.) 
забезпечити оприлюднення актуального рейтингу студентів на оновленому 
сайті академії.

12. Керівникам структурних підрозділів академії, які перелічені в пункті 2 
цього розпорядження, керівнику лабораторії комп’ютерних комунікацій (Балан 
С.А.), завідувачам кафедр іноземних мов (доц. Шашкіна Н.І.) та інтенсивного 
навчання іноземним мовам (доц. Яковишена Н.Ю.) терміново внести пропозиції 
щодо організації переводу матеріалів оновленого сайту на англійську 
(французьку) мови з метою організації функціонування англомовної 
(франкомовної) версії сайту (або його окремих сторінок) з 1 вересня 2018 року.

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на проректора з
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