Навчальна
р о б о та

рганізовує та координує діяльність університету з
О
навчальної та навчально-методичної роботи перший проректор — канд. екон. наук, доц., докторант
О. С. Малащук. Першому проректору підпорядковані
два підрозділи: навчальний і навчально-методичний
відділи.
Навчальний відділ здійснює функції керівництва,
координації, контролю за плануванням та організацією
освітнього процесу. Керівник — В. Г. Кожем’якіна. У відділі працюють: ст. інсп. з видачі дипломів Л. М. Процепко,
дисп. Л. П. Денисенко, дисп. Г. Г. Краюхіна, адмін. з обслуг. інф. систем Т. С. Бушуєва, інсп. з контр. за плат.
навч. Т. М. Кондрашова.
Функції навчального відділу:
– участь у розробленні навчальних і робочих планів,
графіку навчального процесу;
– складання розкладів навчальних занять, модульного контролю знань студентів, заліків, семестрових
і державних екзаменів;
– формування навчального навантаження факультетів
та кафедр і контроль за його виконанням викладачами університету;
– контроль за рухом контингенту студентів та облік
його чисельності;
– організація бланкового забезпечення навчального
процесу.

Навчально-методичний відділ планує, організовує, контролює управління навчальною і науковометодичною діяльністю та роботу з підвищення
кваліфікації і стажування науково-педагогічних працівників університету. Керівник — Л. А. Соловйова.
У відділі працюють: метод. Ю. О. Біла, метод.
І. Є. Ткаченко, адмін. системи С. М. Давиденко, пров.
фах. В. Л. Бобкова.
Навчально-методичний відділ веде документацію,
що відображає роботу самого відділу, кафедр, методичних комісій факультету та методичної ради університету.
Функції навчально-методичного відділу:
– надання консультативної методичної допомоги професорсько-викладацькому колективу, кафедрам
і факультетам університету;
– контроль за методичним забезпеченням навчального процесу;
– забезпечення своєчасного оформлення документації
та контролю за проходженням підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників університету;
– зарахування на підвищення кваліфікації (стажування) викладачів з інших навчальних закладів;
– аналіз якості навчання через проведення оцінювання залишкових знань студентів, контролю за перебігом іспитових сесій.

Колектив навчального відділу. Зліва направо: диспетчери
Л. П. Денисенко, Г. Г. Краюхіна, нач. відділу В. Г. Кожем’якіна,
адмін. Т. С. Бушуєва

Колектив навчально-методичного відділу.
Зліва направо: метод. Ю. О. Біла, нач. відділу Л. А. Соловйова,
метод. І. Є. Ткаченко
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