УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

Н

авчальний відділ є структурОсобливу увагу колектив навчального
ним підрозділом Уманського
відділу приділяє дотриманню основних
національного університету садівякісних показників освіти, таких як: ріництва. Його історія та діяльність нерозвень знань, способи вирішення завдань;
ривно пов’язана з освітньою діяльністю
якість методів навчання та виховання;
закладу: відділ постійно впроваджує нові
критерії освіченості особистості, засвопідходи в організації освітнього процесу,
єння знань, умінь, навичок і моральних
здійснює планування й управління нанорм. Постійно проводять роботу з перевчально-методичною роботою, виконує
вірки ефективності нововведень, модерніконтроль за якістю й ефективністю навзації методів, засобів і форм навчання. Для
чального процесу, веде облік і звітність із
управління навчальним процесом та забезпитань навчальної роботи. Централізопечення моніторингу освіти використовуІВАНОВА
ване керівництво та контроль освітньої
єть систему інформаційно-аналітичного
Наталія Анатоліївна
роботи за всіма форми навчання спрямозабезпечення.
Завідувач відділу
Упродовж існування навчального завані на виконання університетом завдань
загального реформування державної системи вищої кладу посаду завідувача навчального відділу обіймали:
освіти.
В. Крикунов, А. Коротєєв, Г. Чорний, П. Рижа, О. МакаГоловною метою функціонування є організація ринський, І. Комнатний, О. Колєсов, О. Карнаух, Л. Виосвітнього процесу з урахуванням можливостей су- шневська, Н. Іванова.
Нині колектив начального відділу працює й
часних інформаційних технологій та орієнтація
на формування освіченої, гармонійно розвиненої успішно виконує поставлені завдання, координуючи діяльність деканатів і кафедр під керівництвом
особистості.
Для забезпечення високої якості освіти, її резуль- канд. екон. наук, доц. кафедри обліку і оподаткування
тативності та конкурентоспроможності запроваджу- Н. Іванової. У різний час співробітниками відділу були
ють нові інноваційні навчальні технології і створюють Л. Демченко, А. Іванова, Л. Головко, К. Демченко,
узагальнені науково-методичні рекомендації для опти- І. Дехканбаєва, В. Пітель, Л. Білявська та ін.
Завдяки багаторічній інноваційній педагогічній
мізації освітнього процесу.
Успішний розвиток і використання в освітньому діяльності з модернізації освіти України, Уманський
процесі інформаційно-комунікаційних технологій нав- національний університет садівництва посідає лічання забезпечує його вдосконалення та сприяє під- дерські позиції в рейтингах закладів вищої освіти та
готовці молоді до професійної діяльності в сучасному сприяє зростанню престижності аграрної вищої освіти
суспільстві.
України та підвищенню її міжнародного авторитету.
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