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Про термiни планування i звiтностi
Вiдповiдно до Законiв Украiни <Про ocBiTy>>, кПро вищу ocBiTy>, iнших
нормативних aKTiB, що реryлюють дiяльнiсть закладiв вищоТ освiти та на
ВИконання Стратегii розвитку Харкiвського нацiонального педагогiчного

унiверситету iMeHi

Г.С. Сковороди на 2021

(httpi//hцрu.edu.ualsites/default/Гllep/fi1еsA{ormat_dokum/Strategiya.pdf

2025

роки

)

наказую:

1.

Встановити TaKi термiни пiдготовки i затвердження планiв роботи:

1.1.

План

заходiв щодо реалiзацii Стратегii розвитку Харкiвського
нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi Г.С. Сковороди на
202l -2025 роки (д"". 2.|.)
- до 1 сiчня щорiчно (вidповidальнi : рекmор,

ПРОРеКmорu, deKaHu, завidувачi кафеdр,керiвнuкu сmрукmурнъtх пidрозdiлiв),
за формою:
чtti напряrtи.
с,r,ратегiчнi чi"пi.
сrратегiчнi завдан}lя

ПlIан заходiв щодо досягнеliня цiлей i вtlрiшення стратегiчних

(н!rtерацiя згiдно
Стратегti розвtll,ку
ХНПУ ilreHi
Г.С, Сковороли)

стрдтЕгlчlII цIлI

6,28

СТРДТЕГILIНI ЗДВДАННЯ ЗА НАПРЯМАNIИ
.

l. освiтня дiяльнiсть

,z.

lo
7.2. Наукова
7
,7

.2.1

та iнновацiйна дiяльнiсть

.

-2-2

7,2.14
7,3, Мi;l<наролне спrвробiтничтво
7
2,

7.з,9.

t

epMlH

виконання

1.1.1. план заходiв щодо реалiзаuii стратегii розвитку харкiвського

nu
нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi Г,С, Сковородч
2025 роки за напрямом (освiтня дiяпьнiсть> (див. п, 1,1 та
2о2I
1.2.|.)
до 1 сiчня щорiчн,о (вtdповidальнi: прорекmор з навчально-

-

-

науковоТ робоmu).

L.!,2. план заходiв щодо реалiзаuii стратегii розвитку харкiвського

на
нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi Г,с, Сковороди
2о25 роки за напрямом uйuу*о"а й iнновацiйна дiяльнiсть>>
202t
(див. п 1.1 та-л2.1.)
до 1 сiчня щорiчно (вidповidальнi: прорекmор з
науко в oi, iHHo в ацiйноt i MiclcHapo dHoi d iяльно cmi) .

-

-

1.1.3. Г[пан заходiв щодо реалiзаuii Стратегii розвитку Харкiвського
на
нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi Г,с,_ Сковороди
(ДИ".
2021- _ 2025 роки за напрямом кМiжнародне спiвробiтНИЦТВОП
ло 1 сiчня щорiчно (вidповidальнi: прорекmор з
п. 1.1 та п.Z.t.1

-

науко Boi, iHHo вацiйноi i мiэtснаро dHoi

1.1.4.

d

iMbHo сmi).

план заходiв щодо реалiзаuii стратегii розвитку харкiвського
на
нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi Г,с, Сковороди
(д"в, п, 1,1 та
2О2]- _ 2О25 роки за напрямом <Молодiжна полiтикао
1.2.|.)

до 1 сiчня щорiчно (вidповidальнi: прорекmор з навчально-

-

вuховноi робоmu).

1.1.5. Гlпан заходiв щодо реалiзачii Стратегii розвитку Харкiвського
нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi Г,с, Сковороди на
2о2:.

-

2о25 роки за напряМом <<Менеджмент

(д"". п. 1.1

"u.r.2.1.)
прорекmорu).

1,.1.б.

-

i кадрове

забезпечення))

ло 1сiчня щорiчно (вidповidальнi:

РеКmОР,

План заходiв щодо реалiзаuii Стратегii розвитку Харкiвського
на
нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi Г,с, Сковороди

_2025 роки за напрямом (Ресурсне забезпечення)) (див, п, 1,1 та
п.2.1.)
до 1 сiчня щорiчно (вidповidqльнi: прорекmор з науково2О21

пеd аzо

-

еiчноi ро б оmu, с оцiапьно- еконоJуliчнuх i

пр аво Bt,tx

пumань),

1.1,7. [Iлан заходiв щодо реалiзацiт Стратегii розвитку Харкiвського
НаЦiОналЬного педагогiчного унiверситету iMeHi Г.С. Сковороди на
202l - 2025 роки iз спортивно-масовоТ роботи (див. п. 1.1 та п. 2.|.)
до 1 сiчня щорiчно (вidповidальнi: ?олова спорmuвноео клубу).

t.2. Г[пан роботи унiверситету на навчагlьний piK (загальний) до
31 СеРПНЯ ЩОРiчно (вidповidальнi: рекmор, прорекmорu зq напряjvlал/tu
diяльносmi).

|.2.1, План роботи ВченоТ ради унiверситету на навчальний piK

до
ЛИпня щорiчно (вidповidальнi: еолова Вченоt раdu, вченuй секреmар
унiверсumеmу),
1

-

1.2.2, Плани роботи вчених рад iнститутiв, факультетiв на навч€шьний piK
1 ЛИПНя щорiчно (вidповidальнi: duрекmорu iнсmumуmiв,.dеканu

ДО
-факульmеmiв)

t.2,3,

ПЛаН РОботи Виконавчоi ради (Ради з якостi) на навч€lJIьний
1

з

липня щорiчно (вidповidальнi: прорекmор

навчацьно

piK

до
- HayKoBo|

робоmч ).

1.2.4. ПЛани роботи iнститутiв на

навчЕlJIьний piK
(вidповidальнi : duрекmорu iнсmumуmiв).

1 липня
- до

1.2.5. Плани роботи факультетiв на навч€tльний piK
(вidповidальнi : deKaHu факульmеmiв),

1,2.6. ГIлани роботи кафедр на навч€шьний piK
(вidповidальн

i

:

завidувачi кафеdр),

-

-

щорiчно

до 1липня щорiчно

до 1 липня щорiчно

|,2;.7. Плани засiдань кафедр на навчЕuIьний piK (див. п. 2.2.7.) та графiк
проведення вiдкритих лекцiй викладачiв кафедр (l вiдкрита лекцiя на
семестр)
до 1 вересня щорiчно (вidповidальнi; завidувачi кафеdр).

-

1.2.8. План роботи науковоТ бiблiотеки на навчальний piK
щорiчно (вidповidальнi: duрекmор HayKoBoi' бiблiоmекu).

-

|,2.9. Плани роботи науково-дослiдних, науково-методичних,

до 1 липня
навчаJIьно-

науковиХ та iншиХ лаборатОрiй унiверситетУ
дО 1 сiчнЯ щорiчно
(вidповidальнi: прорекmор з HayKoBoi, iнновацiйноi i lиiэtснароdноt

-

diяльносmi).
1.2.10.

Г[пани роботи

iнших структурних .пiдроздiлiв унiверситету

на
навчrLпьний piK (включаючи Ti, якi працюють на громадських засадах).
1 липня щорiчно (вidповidальнi: KepiBHuKu сmрукmурнlrх
пidрозOiлiв),

-до

|.2,11. План роботи ради молодих учених на навчапьний piK
щорiчно (вidповidальнt: zолова раdu л,tолоdlм ученuх).
|.2.12. План роботи науковоi ради на навчаJIьний piK
(вidповidальнi: zолова наукоBoi' раdu).
1.2.13. План роботи спiлки студентiв

i

до
i
сmуdенmiв

спiлкu

l липня

до 1 липня щорiчно

-

молодi унiверситету

rцорiчно (вidповidальнi: 2олова

-до

липня
молоdi

1

унiверсumеmу).

(вidповidальнi: прорекmор
d

1.2.15.

з

HayKoBoi, iнновацiйноi'

i

лtiаснароdноi'

iяльнос mi, zоловu кол,tiс iй).

Плани усунення виявлених недолiкiв за результатами акредитацiй
ocBiTHix програм упродовж навчального року (вidповidальнi;

прорекmорu, dеканu, завidувачi кафеdр, еаранmu ocBimHix проzрал,t,
duрекmор ценmру лiцензування, акреdumацii' i конmролtо якосmi
освimu).
1.2,16.

План проведення внутрiшнiх аулитiв на факультетах i кафедрах
до 1 вересня щорiчно
унiверситету (тиждень ректорату)
(вidповidальнi: прорекmор з навчально-науково| робоmu).

1.2.17.План пiдвищення квалiфiкацii (стажування) науково-педагогiчних
працiвникiв та iнших спiвробiтникiв унiверситету (лив. 11.2.2.19.)
до 1 липня щорiчно (вidповiOальнi: прорекmорu за напряJйаJйu
d

iяп ьн

ос

mi,

к

ер

iв

н

uкu с mрукmурнuх пi dр

оз d

iлi в)

.

1.2.18. План роботи з розвитку та вдосконалення матерiально-технiчноi бази
до 1 липня шдорiчно (вidповidальнi:
унiверситету на навчальний piK
прорекmорu за напрял4ал4u diяльносmi, duрекmорu iнсmumуmiв, deKaHu
факульmеmiв, KepiBHuKu iHulux сmрукmурнuх пidрозdiлiв), за формою:

-

iH с

TepMiH проведення

Вlrлlr робiт

Nq

mumуmi в,

1.3. Навчальнi

d

еканu

ф

акул ьm emi в, з ав i dу в ачi

Виконавцi (посада, пIБ)

к аф е

dр)

.

плани
до 1 червня щорiчно (вidповidальнi: прорекmор з
навчально-науковоi робоmu, KepiBHuK навча,lьноzо вiddiлу, duрекmорu
iнсmumуmiв, dеканu факульmеmiв, zаранmu ocBimHix проzраф.

-

t.4.

Навчальнi програми
до 1 липня кожнi 5 poKiB або за потребою
(вidповidальнi: прорекmор з навчально-науково| робоmu, duрекmорu
iнсmumуmiв, dеканu факульmеmiв, завidувачi кафеdр).

з

(вidповidальнi: прорекmор

навчально-науковоi'
iнсmumуmiв, dеканu факульmеmiв, завidувачi кафеdр),

(вidповidальнi: прорекmор

з

навчально-науковоi' робоmu, завidувач вiddiлу

пракmuк).

2,

робоmu,

tцорiчно
duрекmорu

Встановити TaKi термiни звiтностi:

2.1. Звiт про

реалiзацiю Стратегii розвитку Харкiвського нацiонального
педагогiчного унiверситету iMeHi Г.С. Сковороди на 202I - 2025 роки
до
25 грулня щорiчно i загальний звiт про виконання Стратегii
до 25 грулня
2025 року (вidповidальнiсmь залulлlаю за собою), за формою:
Стратегiчнi

напряN{tl,

Змiст захолу

стратегiчнi чiлi.
стратегiчнi завдання

Звiтнiсть про проведенi заходи.

вiдповiдальнi

TepMiH

ЩoKyMeHTrt

унiверситеry (накази, протоколи, поло)t(ення.

Bll I(онання

графiки. анапiтичнi довiдки тошо), якi

рег}лIоlогь процесll реаriзачiТ сграlегiчнtlr

(нупrераLtiя згr,rно

цiлей i вирiшення страгеl iчних ,]ав.]ань,
(назва докуN{енту, ПIБ
розробника,
JaTBep_])KeHo Вченою ралою Bi:_ проIоко.1
Лl_. 1Be.reHo в _tiю наказом ректора Bir
Ng з посилаtlня]\,1 на сайт унiверситету)

Стратегii розвитк},

ХНПУ

iMeHi
Г.С. CKoBopo,1rr)

стрА ГЕГIЧНI

ЦIЛI

6.1,
6.2.

6.з
6.2 8

стрАтЕгltI

н l :]АвдАн
7.

ня ]А нАп

ряN,IАN,IIt

l. освiтня .аiяльнiсть

дIяльностI

7 -1.1

7,|.2,
7,1.1б
7.2. Наукова та lнновацlина

дlяльнlст|

7.2.1

7.2.2.

7,2.|4
7.3. Мiл<народне спiвробiтництво

7,3,l
1

.з.2.

7

,з,9.

7

,4,|

7,4, ]\4олодi;кна полiтtlка
1.4,2.

7,1

lз
7.5. N4снед;lirtен,

l кадрове

заоезпечення

7,5,l
7

,5,2.

7

,5,12,
7,6, Ресурсне забезпечення

7,6,I
7.6,2.

7.6,|4

2.1,|. Звiт про виконання плану заходiв щодо реалiзацiТ Стратегii розвитку
Харкiвського нацiонаJIьного педагогiчного унiверситету iMeHi
Г.С. Сковороди на202l

-

2Q25 роки за напрямом ((Освiтня дiяльнiсть>>

(ди". п. 1.1 та

п.2.1.) до

10 I?удня щорiчно (вidповidальнi:

прорекmор з навчально-науковоt робоmu).

2,1.2. Звiт про виконання плану заходiв щодо реалiзацii СтратегiТ розвитку
Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi
Г.С. Сковороди на 2021 2025 роки за напрямом <<Наукова й
iнновацiйна дiяльнiсть> (див. п. 1.1 та п.2.1.) . до 10 грудня щорiчно
лtiыснароdноi
(вidповidальнi: прорекmор з HayKoBoi, iнновацiЙноt
diяльносmi),

i

2.|.3. Звiт про виконання плану заходiв щодо реалiзачii СтратегiТ розвитку
Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi
Г.С. Сковороди на 2021 2025 роки за напрямом <Мiжнародне
сгriвробiтництво)) (див. п. 1.1 та п. 2.|.)
до 10 грулня щорiчно
(вidповidальнi: прорекmор

з

-

HayKoBoi, iнновацiЙноi'

i

лtiэtснароdноi

diяльносmi).

2,|.4. Звiт про виконання плану заходiв щодо реалiзацii Стратегii розвитку
Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi
Г.С. Сковороди на 2021 - 2025 роки за напряМом <Молодiжна
полiтико> (див. п. 1.1 та п. 2.|.)
до 10 грудня щорiчно

-

(вidпо Bid альнi : прорекmор з навчально - вuхо BHoi роб оmu)

.

2.1.5. Звiт про виконання плану заходiв щодо реалiзачiI Стратегii розвитку
Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi
Г.С. Сковороди на 202Т - 2025 роки за напрямом <Менеджмент i
кадрове забезпечення)) (див. п. 1.1 та п. 2.|.)
до 10 грудня щорiчно
(вidповidальнi

:

рекmор, прорекmорu).

-

2,|.6. Звiт про виконання плану заходiв щодо реалiзацii Стратегif розвитку
Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi
Г.С. Сковороди на 2021 2025 роки за напрямом <Ресурсне
забезпечення> (див. п. 1.1 та п. 2.I.)
до 10грудня щорiчно
(вidповidальнi: прорекmор з науково-пеdаzоziчноi' робоmu, соцiальноеконолwiчнuх i правовuх пumань).

2.|.7. Звiт про виконання плану заходiв щодо реалiзацii Стратегii розвитку
Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi
Г.С. Сковороди на 2021 - 2025 роки iз спортивно-масовоi роботи
(див. п. 1.1 та п. 2.|.)
спорmuвноео клубу).

2.2, Звiт про роботу
З

1

-

до 10 грудня щорiчно (вidповidальнi: zолова

унiверситету за навчаJIьний piK (загальний) - ло
серпня щорiчно (вidповidальнi: рекmор, прорекmорu за напрямап4u

diяльносmi).

2.2.|. Звiт про роботу Вченоi Ради унiверситету за навчаJIьний piK
липня Щорiчно (вidповidальнi: zолова вченоt раdu, вченuй

1

до
секреmар

yHiBepcumemy).

2.2.2. Звiти про роботу вчених РаД iнститутiв, факультетiв за навч€tльний
pik
ло 1липня чорiчно (вidповidqльнi: duрекmорu iнсmumуmiв,

-

deKaHu факульmеmiв)

2.2,3. Звiт про роботу ВиконавчоТ РаДи (Ради з якостi) за навчальний
pik
ло 1 липня щорiчно (вidповidальнi: прорекmор з навчально

-

HayKoBoi робоmu).

2.2.4. Звiти про роботу iнститутiв унiверситету за навчальний piK
липнЯ щорiчнО (вidповidальнi: duрекmорu iнсmumуmiв).

1

2.2.5. Звiти про роботу факультетiв

за навч€tлъний

piK

(вidповidальнi ; d eKaHu факульmеmiв).

-

до

1

звiти про роботу кафедр за навчальний pik

2.2.7.

Звiт про виконання планiв засiдань кафелр за навчЕLльний

(вidповidальнi : завidувачi кафеdр),

ло

липня щорiчно

2.2.6,

- до

-

1 липня щорlчно

piK-

ло

липнЪ щорiчно (вidповidальiнi: завiОувачi кафеdр), за формою:
Протокол вiд_ No_
Доповiдачi
питання для
проведення
Ns

1

!ата

обговорення

(ПIБ, посала)

2.2.|0.Звiти про роботу iнших структурних пiдроздiлiв унiверситету за
навчальний piK (включаючи Ti, якi працюють на громадських
засадах)
дО 1 липнЯ щорiчнО (вidповidальнi: керiвнuкu сmрукmурнl,tх
пidрозdiлiв).

-

до

1

липня

до
сmуdенmiв i

1

липня

2.2.11. Звiт прО роботУ радИ молодиХ учениХ за навчаJIьниЙ piK
lцорiчно (вidповidqльнi: еолова раdu молоduх ученuх).

2.2.|3. ЗВiт прО роботУ спiлкИ студентiв i молодi унiверситету

щорiчно (вiiповidальнi: zолова спiлкu

унiверсumеmу).

-

ллолоdi

2.2,14,

Звiти про роботу

науково-дослiдних,
навч€Lltьно - наукових та iнших лабораторiй
10 грулня щорiчно (вidповidальнi: прорекmор з HayKo1oi', iнновацiйноi'
м iacH аро

dн

oi'

d

iял ьн

о с m i)

.

з

(вidповidальнi: прорекmор
d

2.2.1б,

i

iяльно cmi, lоловL,l KoMic iit).

науково1,

грудня щорiчно

iнновацiЙно| ' i

пtiэtснароdноi'

Звiт про пiдсумки акредитацii ocBiTHix програм у

поточному
навч€Lпьному роцi
до 1 липня щорiчно (вidповidальнi: прорекmор з
HayKoBoi, iнновацiЙноi' i л,tiэtснароdноi' diя"пьносmi, прорекmор з
навчально-науковоt робоmu, duрекmор ценmру лiцензування,
акреdumацii' i конmролю якосmi ocBimu),

2.2.17. Звiти Про усунення виявлених недолiкiв за результатами акредитацiй
ocBiTHix ПроГрам
до 1 липня щорiчно (вidповidальнi: прорекmорu,
dеканu, завidувачi кафеdр, еаранmu ocBimHix проzрqм, duрекmор
ценmру лiцензування, акреdumацit i конmролю якосmi освimu).

-

2.2,18. Звiт про результати проведення внутрiшнiх аулитiв на факультетах i
кафедрах унiверситету (тиждень ректорату)
до 10 грудня щорiчно
(Bi dповi dальнi : прорекп,lор з навчальLtо-науково|
робоmu).

-

2.2.19. Звiт про пiдвищення квалiфiкацii (стажування) науково-педагогiчних
працiвникiв та iнших спiвробiтникiв унiверситету
до 10 грудня
(вidповidальнi:
прорекmорu
ЩОРiЧНО
за напряJvtсtfuru diяльносmi,
KepiBHuKu сmрукmурнчх пidрозdiлiв), за формою:

-

JtIc

пIБ
посада

С-грукryрниГл
пiлрозлi.п

Строки

проходliення

l

шtiсце

ltiдвrtшtеttllя

квапr(lrкаuii (стаil<ування

(латп

з_ по* .

)

краТна,

Тепtа

.Щокумент, що п iдтвердrкус,
проходл(еIIня пiдвишення
квапiфiкачii (стал<ування)

пiдвlrщення
кв.tпiфiкаuii
(стоrtування)

(ресстрачiйниtiNr:, дата

rticTo. зак"лад або установа)

видач i.

кiлькiсть

голltн

2.2,20.

звiт про проведення вступноi кампанiт до
(в i d по в i d ал ь н i : в i d п о в i d ал ь н

uй с екр еm ар прuйпt

l

академt iчнtл.
)

грулня щорiчно

cul ьн о i' к olw i с ii),

2.2.2l. ЗВiТ

ПРО Проведення вступноi кампанii на здобуття третього (ocBiTHboнаукового) рiвня вищоТ освiти
до 1 грулня щорiчно (вidповidальнi;
з aBi dувач Bi d d iлу аспiранmурu i d окmоранmурu) .

-

2.2.22. Фiнансовий

звiт

МОН УКРаiни)

(ло .ЩержавноТ казначейськоi служби УкраiЪи та

щокварт€tльно та щорiчно до 14 числа наступного
звiтним мiсяця ( вidповidальнi: zоловнuй бухеалmер).

за

2.2.23,

Звiт про виконання плану роботи з розвитку та вдоскон€tлення
матерiально-технiчноТ бази унiверситету до 1липня щорiчно
(прорекmорu за напряJчlаJчlu diutbHocmi, duрекmорu iнсmumуmiв, deKaHu
ф акульmеmi в, KepiBHuKu iHu,ltlx сrпрукmурнuх пidроз d iлi в), за формою :
Nc

3.

Вили робiт

Вiдмiтка про виконання

Виконавцi

TepMiH проведення

(ПIБ. посала)

Контроль за виконанням планiв роботи покласти на проректорiв

за

напрямами дiяльностi та керiвникiв структурних пiдроздiлiв.

4, Плани i звiти по

реалiзацii Стратегii розвитку Харкiвського
нацiонаJIьного педагогiчного унiверситету iMeHi Г.С. Сковороди на
202l -2025 роки за пiдписом вiдповiдальних осiб передаються у вiддiл
менеджменту

i

монiторингу дiяльностi унiверситету

електронному виглядi.

у

паперовому та

5.

Плани структурних пiдроздiлiв (пiсля ухв€uIення ректором/проректором
за напрямом дiяльностi, якому пiдпорядковуеться структурний пiдроздiл, та
звiти про роботу структурних пiдроздiлiв передаються до вiддiлу
менеджменту i монiторингу дiяльностi унiверситету у паперовому та
електронному виглядi.

У

звiтах структурних пiдрозДiлiв обов'язково маютъ бути

BK€tзaHi

досягнення за навч€Lльний piK структурного пiдроздiлу таlабо окремих осiб,
якi мають TaKi досягнення, i якi працюють у пiдроздiлi, який звiтус (почеснi
звання, нагороди, премii, грамоти, подяки тощо на Bcix рiвнях), за формою:
N9

ПIБ, посада

Структу,рнrlй
пiдроздiл

.Щер;кавн i

Нагороли

нагородлl.

I\4oH

поч есн i

Украiни

званIlя

Нагороли
сцевого

Нагороди
обласного

рiвня

рiвня

пt i

Унtверситетськi
нагороди (почеснi
звання унiверситеry.
подя

K1.1,

граillо,ги,

медапi, iншi види
(Nч наказу,.

дата)

(,Ц9

наказу,
ла-га

)

(Л!r наказу.

пата)

(Nч наказу,
дата)

КопiТ документiв про нагородження м.ають зберiгатися
справах у вiддiлi кадрiв унiверситету.

заохочен

ь

)

(Ng наказл,. дата)

в

особових

б.

Плани засiдань кафедр та графiк проведення вiдкритих лекцiй
викладачами кафедр передаються до вiддiлу менеджменту i монiторингу

дiяльностi унiверситету у паперовому та електронному виглядi.

7.

План роботи та звiти про роботу ради молодих учених, план роботи
та звiт про роботу HayкoBoi ради, плани роботи комiсiЙ унiверситету
передаються проректору з науковоi, iнновацiйноi i мiжнародноI дiяльностi у
визначенi цим нак€вом

термiни.

8.

План та звiт про робоry спiлки сryдентiв

i

молодi унiверситету
передаеться проректору з навчаJIьно-виховноi роботи у визначенi цим
HaK€tзoIvI

9.

термiни.

Плани

i

звiти про роботу науково-дослiдних,

науково-методичних,
навч€Lльно-наукових
iнших лабораторiй унiверситету передаються
проректору з науковоi, iнновацiйноТ i мiжнародноТ дiяльностi у визначенi цим
наказом термiни.

та

10. Звiт про пiдсумки акредитацii ocBiTHix програм у поточному
НаВч€tльному роui, плани та звiти про усунёння виявлених недолiкiв за
результатами акредитацiй ocBiTHix програм передаються до центру
лiцензування, акредитацiТ i контролю якостi освiти та пiсля обговорення на
засiданнi Виконавчоi ради (Ради з якостi) оприлюднюються на офiцiйному
сайтi унiверситету у визначенi цим нак.вом термiни.

11. Плани та звiти про робоry ВченоI ради унiверсит€туо ВиконавчоI
Ради (Рали з якостi) оприлюднюються вiдповiдальними посадовими

особами на офiцiйному сайтi унiверситету у визначенi цим нак€вом термiни.

12, Плани i звiти про проведення внутрiшнiх аудитiв на факультетах i

кафедрах унiверситету (тиждень ректорату) передаються проректору з

навччшьно-науковоТ роботи у визначенi цим накuLзом термiни.

13. Плани

i

звiти про пiдвищення квалiфiкацii (стажування) науково-

педагогiчних працiвникiв та iнших спiвробiтникiв передаються проректору з
науковоi, iнновацiЙноi i мiжнародноi дiяльностi у визначенi цим нак€вом
термiни.

14. Звiт ректора про роботу унiверситеry оприлюднюеться на офiцiйному

сайтi унiверситету щорiчно до 31 грулня.

15. Вiддiлу комп'ютерного адмiнiструвацня

та

загальному вiддiлу:
оприлюднити нак€в на офiцiйному сайтi унiверситету та довести до вlдома
Bcix перелiчених у наказi осiб.

16. Наказ

J\Ъ 21 -

од вiд 7 лютого 2020 року uПро термiни планування i

звiтностi) вважати таким, що втратив чиннiсть.

юрiй БоI;Iчук

Ректор

Вик.: Вiкторiя
700-00-42

ПЛАХТССВА

