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НАВЧАЛЬНИЙ ТА НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛИ
НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
У перші ж дні роботи університету для керування навчальним процесом та удосконалення навчально-методичної
роботи за наказом начальника ДІІТу Н. М. Федиченка у
структурі навчального закладу була створена навчальна частина, першим начальником якої призначено проф. Л. П. Лебедева (1932). За період існування навчального відділу його
очолювали доценти Є. З. Воскобойник, І. С. Богомаз, А. Б. Деміденко, В. П. Стріжко, Є. Г. Нечаєв, Ю. М. Івченко. З 2009 р.
відділом керує доц. О. О. Матусевич.
Основні напрями діяльності відділу: організація та планування освітнього процесу й розрахунок навчального навантаження кафедр; проведення методичної роботи
з науково-педагогічними працівниками щодо організації освітнього процесу; аналіз навантаження науково-педагогічних
працівників кафедр і розрахунок чисельності професорськовикладацького складу; методичне забезпечення організації навчального процесу, складання розкладу занять; обґрунтування,
розрахунок і складання звітів до Міністерства освіти і науки
України, обласного відділу освіти про основні результати діяльності ДНУЗТ; організація та методичний супровід застосування в навчальному процесі сучасних інформаційно-технічних
засобів; удосконалення освітнього процесу на основі прогресивних методів викладання та технічних засобів навчання.
Із 2000 р. в університеті було впроваджено модульнорейтингову систему організації навчального процесу, а з вересня 2006 р. — кредитно-модульну систему організації
освітнього процесу згідно з вимогами Болонської декларації. Розроблено низку стандартів університету з організації
навчально-методичної роботи. Навчальний відділ постійно за-

ймається розробкою та вдосконаленням навчальних планів
і кредитно-модульної системи, графіків навчального процесу та самостійної роботи студентів тощо. Ця робота є лише
початком, першим кроком на шляху інтеграції вищої освіти
України до європейського освітянського простору.

НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ
Навчально-методичний відділ університету створено
в 2010 р. з метою поширення та збільшення масштабів цілеспрямованої навчально-науково-методичної й інноваційної
діяльності. Відділ очолює Л. С. Казаріна. Його співробітниками є: завідувач методичного кабінету, доц. С. А. Гришечкін,
методист вищої категорії Г. В. Белейчик, методисти В. М. Дураніна та С. М. Гончаренко.
Основні завдання відділу: підвищення якості підготовки
фахівців; активізація навчання, стимулювання зацікавленості студентів і викладачів у освітньому процесі; впровадження інноваційних технологій — інтерактивних форм і методів,
інформаційних, телекомунікаційних технологій, дистанційної форми навчання для різних категорій здобувачів освіти;
організація освітнього процесу на рівні вимог Європейської
кредитно-трансферної системи (ЄКТС). Особливу увагу співробітники навчально-методичного відділу надають розробці
та виданню стандартів, положень, методичних розробок з організації навчального процесу в університеті.
Другий напрям роботи відділу — мотивація й адаптація
викладачів-початківців до науково-педагогічної діяльності в стінах
університету. Для цього за спеціально розробленою програмою
організовано постійний семінар «Організація навчального процесу, основи педагогіки та психології вищої школи». Разом із методичними комісіями факультетів
відділ щорічно організовує проведення відкритих лекцій.
Третій напрям діяльності
відділу — організаційне та методичне забезпечення ліцензування нових видів освітньої
діяльності й акредитації напрямів освіти та спеціальностей,
а також освітніх програм.
Велику роботу співробітники відділу приділяють організації
SWOT-аналізу показників якості
освітньої діяльності для розробки
програм розвитку університету,
Співробітники відділів. Зліва направо: перший ряд: В. Ф. Маковська, В. М. Дураніна, М. В. Пермінова,
доц. О. О. Матусевич, Л. С. Казаріна, доц. С. А. Гришечкін, Г. В. Белейчик; другий ряд: Л. М. Мазурік,
визначення його місця за відпоІ. О. Рубан, Л. Є. Андрашко, С. М. Гончаренко, Л. І. Матвєєва
відними рейтингами.
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