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Про підсумки наукової
діяльності кафедр за 2020 рік

З метою своєчасної підготовки звіту про наукову та науково-технічну діяльність
університету за 2020 рік в Міністерство освіти і науки України, визначення наукового
рейтингу кафедр, та з дотримуючись вимог Постанови КМУ №641 від 22.07.2020р.
“Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 ”,
НАКАЗУЮ:
1. Завідувачам кафедр надати в патентно - інформаційний відділ НДЧ відомості
про наукову діяльність, науковий рейтинг, науково-технічну продукцію (Додатки 1-4).
2. Відомості про наукову діяльність (Додаток 1) та науковий рейтинг
(Додаток 2), у електронному вигляді надати до 01.12.2020р. (е-mail: piv@zntu.edu.ua),
у файлі формату **.ods (LibreOffice Calc), де ** - скорочена назва кафедри. Усі
питання стосовно заповнення відомостей виключно електронною поштою. Після
перевірки фахівцем відділу формується файл формату **.pdf, де ** - скорочена назва
кафедри та надсилаеться відповідальному на кафедру. Відомості у паперовому вигляді
(роздруковані з надісланого файлу) надати за підписами завідувача кафедрою і
відповідального за науку згідно з графіком (Додаток 5) до патентно-інформаційного
відділу РОМАНІЧЕНКО Г.В.( ауд. 36, тел. 3-43).

3. Відомості про науково-технічну продукцію (Додатки 3, 4) у електронному
вигляді подаються до 01.12.2020р. (е-mail: nvysost@zntu.edu.ua), у файлі формату
**.doc, де ** - скорочена назва кафедри. Після перевірки роздрукувати та у
паперовому вигляді надати за підписами завідувача кафедрою (Додаток 3) і комісії
(Додаток 4) згідно з графіком (Додаток 5) до патентно-інформаційного відділу
ВИСОЦЬКІЙ Н.І. (ауд. 38, тел. 2-35).
4. Начальнику ЦІ та ІТЗНП САВЧУКУ А.Є. розмістити наказ з додатками 1, 2,
3, 4, 5 на сайті НУ «Запорізька політехніка» у наступному розділі: Наука → Науководослідна частина → Патентно - інформаційний відділ та у смузі новин.
Додатки для подання відомостей розміщені на сайті НУ «Запорізька
політехніка» та обов’язковій розсилці не підлягають.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з НР та МД
НАУМИКА В.В.
Додаток 1 - Відомості про наукову діяльність - на 6 арк.;
Додаток 2 - Відомості до визначення наукового рейтингу - на 4 арк.;
Додаток 3 - Інформація про створену та впроваджену у навчальний процес та
виробництво науково- технічну продукцію за індивідуальними планами викладачів за
2020 календарний рік - на 1 арк.;
Додаток 4 - Акт впровадження результатів НДР - на 1 арк.
Додаток 5 – Графік надання додатків 1-4 у паперовому вигляді - на 3 арк.

