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супровід і контроль, моніторинг та управління якістю
навчального процесу, в тому числі процедури ліцензування та акредитації.
Навчальний відділ брав активну участь в організації навчально-консультаційних пунктів (НКП) у містах Дрогобичі, Бурштині та Надвірній. Сьогодні НКП
успішно функціонує в Механіко-технологічному коледжі та Коледжі нафти і газу в м. Дрогобичі.
З 2002 р. консультації для студентів проводяться
з використанням дистанційної форми. За сприяння працівників навчального відділу кафедрами підготовлено
380 електронних дистанційних курсів. На відповідному
рівні організована методична робота, розширено бібліотечний фонд навчальної та методичної літератури на
базі НКП.
Введення галузевих державних стандартів спонукало до більш творчого підходу в розробці навчальних
планів та програм, які б сприяли підвищенню якості підготовки фахівців. Розроблена та впроваджена в університеті рейтингова система оцінки знань студентів, яка
успішно функціонує і нині
та є невід’ємною частиною кредитно-модульної
системи організації навчального процесу.
Підготовлено і впроваджено нові положення
та методичні рекомендації з організації та проведення навчального процесу. Вони розміщені на
сайті відділу і є доступними для користування
колективів
інститутів,
кафедр. На сайті університету кожен студент може ознайомитися
з електронною версією
розкладу
навчальних
занять. Це результат
спільної роботи працівників навчального відділу та інформаційнообчислювального центру.
Колектив відділу. Зліва направо: перший ряд: Ю. О. Гложик, В. М. Антонюк, Б. В. Сверида,
Протягом багатьох
Н. В. Рогозянська, І. М. Ільницька; другий ряд: Р. Б. Стасюк, Г. Я. Томашівська, Л. І. Павлюк,
Л. О. Кукула, К. М. Закутинська, Н. С. Сірак, О. Г. Бурлак, Х. М. Арділь,
років в університеті
Р. В. Довган, Л. Б. Тацакович
успішно
використову-

авчальний відділ є правонаступником навчальної частини, яку до 1976 р. очолював І. П. Походенко. У новоствореному вищому навчальному
закладі навчальною частиною були закладені підвалини організації навчального процесу, що з роками розвивалися й удосконалювалися.
Навчальний відділ є основним структурним підрозділом університету. В межах своїх повноважень відділ
бере участь у визначенні пріоритетних і перспективних напрямів розвитку навчально-методичної роботи;
створенні та впровадженні нормативної бази ступеневої системи підготовки фахівців; планує, організовує та
контролює навчальний процес.
З вересня 1976 р. до сьогодні навчальний відділ очолює доцент Б. В. Сверида.
У 2001 р. виникла необхідність на базі відділу створити навчально-методичне управління, що функціонувало до 1 жовтня 2010 р.
Основними напрямами діяльності навчального
відділу є: оперативне планування, інформаційний

230

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Народився в 1944 р. на Рогатинщині.
У 1976 р. був запрошений на адміНавчався на механіко-математичному
ністративну та викладацьку роботу до
факультеті Львівського державного
Івано-Франківського інституту нафти
університету імені Івана Франка за
і газу. З того часу Б. В. Сверида успішно
спеціальністю «Механіка, теорія пружпоєднує роботу начальника навчальності та пластичності».
ного відділу з викладацькою на посаді
доцента кафедри будівельної механіки.
Трудову діяльність розпочав
Здійснює наукову пошукову діяльність,
ще до вступу в університет учитеорієнтовану на модернізацію всіх сфер
лем математики та фізики. Після
навчально-методичної роботи.
закінчення в 1967 р. університету,
У 1995 р. йому присвоєно вчене
працював
інженером-дослідником
звання доцента.
у Фізико-механічному інституті АН
Автор понад 100 друкованих праць,
України, інженером-конструктором
)(
зокрема дев’яти навчальних посібників
Львівського державного проектного
,; ;+&
та методичних розробок. Два посібники
інституту гірничої хімії, а з 1969 р. —
A   
вченого отримали гриф МОН України.
викладачем технічної механіки, заві )
Член Вченої та Методичної рад
дувачем денного відділення, заступІФНТУНГ. Як член робочої групи МОН
ником директора з навчальної роботи
Новороздільського політехнічного технікуму на України, брав активну участь у розробленні та впроЛьвівщині. За його безпосередньою участю збудо- вадженні кредитно-модульної системи організації
вано новий навчальний корпус технікуму, створено навчального процесу. Нагороджений урядовими нагонавчально-матеріальну базу для п’яти спеціаль- родами, почесними грамотами МОН України та галуностей, навчальні майстерні, спортивний комплекс. зевих міністерств.

ються розроблені навчальним відділом методики розрахунку та розподілу штату науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу кафедр,
інформаційні бюлетені: «Новітні технології навчання»,
«Методична робота» тощо.
Реформування вищої освіти в Україні вимагало розширення функцій навчального відділу, підвищення ролі методичної роботи, поліпшення роботи
з вивчення та поширення педагогічного досвіду, оцінки
роботи викладачів. Потрібно було інтенсифікувати
навчальний процес через упровадження нових технологій та методів навчання. У зв’язку з цим, у 2006 р.
було створено Центр педагогічної майстерності університету, при якому підвищують свою кваліфікацію з педагогіки та психології науково-педагогічні працівники, обмінюються досвідом роботи. Організація
роботи Центру педагогічної майстерності проводиться
силами працівників навчального відділу. До проведення занять на громадських засадах залучаються
науково-педагогічні працівники університету, науковці навчальних закладів міста та області, Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
За роки діяльності центру свою кваліфікацію підвищили 462 викладачі ІФНТУНГ та інших вищих навчальних закладів м. Івано-Франківська.
Практичну допомогу викладачам у більш ефективній організації навчального процесу надає практичний
психолог університету, який працює при навчальному
відділі.
Навчальний відділ постійно бере активну участь
в розробленні нормативних документів. Серед найновіших, можна відзначити положення про:
– співробітництво
між
науковими
установами Національної академії наук України та

Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу;
– надання студентам окремих платних освітніх
послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами та програмами в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу;
– розробку навчально-методичного комплексу дисципліни, в тому числі робочої навчальної програми
дисципліни;
– порядок відпрацювання студентами пропущених
навчальних занять з дисциплін, що передбачені
чинними робочими навчальними планами.
Працівники відділу постійно підвищують свій фаховий і педагогічний рівень, поповнюють знання з нових
технологій навчання, розробляють методичні матеріали на допомогу інститутам і кафедрам з організації
та проведення навчального процесу, його методичного
забезпечення.
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Виступ поетеси М. Вайно на занятті в Центрі педагогічної
майстерності, 2016 р.

