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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ПРИДНШРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМ IЯ БУ ДШНИЦТВА ТА АРХIТЕКТУРИ» 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

��� 1\1,Днiпро 

Про звiтнiсть кафедр 
за основними видами дiял_ьностi 

3 метою удосконалепня роботи структурн:их пiдроздiлiв академii", розвитку науковоi, 
науково-технiчноi: та iнновацiйноi' дiяльностi, активiзацi1 мiжнародноrо сniвробiтництва 

ЗОБОВ'ЯЗУЮ: 

1. Завiдувачiв кафедрами до 20 сiчня 2023 року шдготувати зют кафедри (з
презентацiею) за основними видами дiяльностi за останнi чотири календарнi раки та 
перспективний план розвитку кафедри. 

В звiтах вiдобразити сучасний стан, проблеми та найбiльш суrгевi досягнеш�я за 
иаступними напрямами (але не виключно): 

пiдrотовка здобувачiв вищо:i освiти; оновлення освiтнiх програм спецiальностей; 
новi навчалъпi дисциnлiни; практична mдrотовка здобувачiв вишо1 освiти; навчально
методичиа робота; виконання плалiв вiдкрити:х лекцiй; методичне забезпечення освiтнъого 
процесу; 

- кадрове забезпечення освiтньоrо процесу; пiдготовка кадрiв науково-педагогiчних
працiвникiв (НПП); mдвищення квалiфiкацi'i I-ШП; досягнення НПП у професiйнiй 
дiялъностi, що визначенi у п.38 Лiцензiйних умов; 

- матерiально-технiчне та iнформацiйне забезпечення освiтнього процесу; обсяг та
вартiстъ активiв, залучених на розвиток матерiалъно-технiчно'i бази кафедри вiд сnонсорiв, 
меценатiв, благодiйникiв; обсяг та вартiсть активiв, залучених за мiж.народними освiтнiми 
грантами та проектами; 

- наукова та науково-технiчна дiяльнiсть; проекти, що виконанi на замовлення;
науковi пропозицi'i для комерцiй:них парmерiв; кiлъкiсть заявок, подавих для участi в 
iндивiдуальн:их та/qи колективних мiжнародних, вiтчизняних наукових грантах, проектах; 
обсяr залученоrо фiнансування на проведения наукових дослiджень за загальним фондом 
державного бюджету (державнi науково-дослiднi роботи); обсят залученого фiнансування на 
проведення наукових дослiджень за спецiалъним фондом державного бюджету (науково
технiчнi розробки за держзамовленням, науково-дослiднi роботи за державними цiлъовими 
1jауковими та науково-дослiдвим:и програмами, rранти Нацiонального фонду дослiджень 
Украi'ни, гранти Президента Украiiш, госпдоговори, iндивiдуалънi та колективнi мiжнароднi 
дослiдницькi rранти);.,,. _ ,_

- мiжнародна дiяльнiсть; мi.жнароднi зв'язки; гранти; участь у мiжнародних освiтнiх
проrрамах; програми академiчних обмiнiв; академiчна мобiльнiстъ; кiлъкiсть заявок, поданих
· штатними НfШ кафедри чи здобувачами кафедри для участi у iндивiдуалъних та/або
колективних мiжнародюrх освiтнiх грантах, стипепдiалъних nрограмах, проекта,'(;



- зв'язки з виробництвом, партнери кафедри (посилання на niдписанi угоди,
спонсорська допомоrа, проведения спiльних науково-дослiдних робiт, виконання спiльних 
грантiв, держбюджетних та rосподарсько-договiрних тем тощо); 

- профорiентацiйна робота;
- виховна, волонтерська та гуманiтарна робота;
- пропозицi:i щодо вдосконалення освiтнъоrо процесу.

2. При пiдrотовцi звiту особливу увагу придiлити дiяльностi кафедри в умовах
военного стану, пропозицiям кафедри для потреб оборони, вiдновлевня i розвитку 
iнфраструктури У кра:iн.и. 

3. Завiдувача Навчально-наукового центру освiтньо1 дiяльностi Нажу Павла
Миколайовича забезпечити орrанiзацiйний супровiд виконання цього розпорядження та 
розмiщення його на офiцiйному caйri академii". 

4. Контроль за виконанням цъого озпорядження залишаю за собою.

Ректор Микола САВИЦЬКИЙ 


