ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

В

ВІДДІЛ ДІЛОВОДСТВА, АРХІВУ
ТА РЕЖИМНОЇ РОБОТИ

ідділ було створено 1 квітня 2017 р. як самостійний структурний підрозділ, який безпосередньо
підпорядковується ректору та функціонує у взаємодії з основними структурними підрозділами ЗНУ,
Державним архівом Запорізької області, військовими
комісаріатами міста й області. Підрозділ організовує

Колектив відділу. Зліва направо: перший ряд: пров. фах.
Н. В. Романова, нач. відділу В. В. Буличова; другий ряд:
пров. фах. Ю. О. Полюшко, пров. фах. І. О. Медведєва,
фах. В. Х. Хаабма, пров. фах. Ю. Ю. Рябчук
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загальне діловодство в університеті та діловодство за
зверненнями громадян. Забезпечує єдиний порядок документування управлінської інформації та організації роботи зі службовими документами, розробляє та
впроваджує нормативні та методичні документи з організації діловодства та зберігання документів в університеті згідно з чинними стандартами і правилами.
Співробітники відділу здійснюють організаційно-методичне керівництво, координують та контролюють діяльність структурних підрозділів університету з питань
діловодства.
Досвідчені фахівці з архівних справ ведуть державний облік Національного архівного фонду. Проводять
попередню експертизу цінності документів, що знаходяться на зберіганні, надають архівні довідки, копії,
витяги з документів юридичним і фізичним особам, готують і передають документи Національного архівного
фонду до Державного архіву Запорізької області. Забезпечують виконання інструкції щодо порядку обліку
військовозобов’язаних і призовників, взаємодію з військовими комісаріатами. Здійснюють постійний контроль за
своєчасним бронюванням науково-управлінського, допоміжного персоналу, аспірантів та докторантів згідно з чинним законодавством.

ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ
І ЛІЦЕНЗУВАННЯ

ідділ створено в 2007 р. з метою забезпечення реалізації державної політики з питань моніторингу
якості освіти, ліцензування та акредитації.
Цей відділ є структурним підрозділом університету
та підпорядковується проректору з науково-педагогічної
роботи.

Колектив відділу. Зліва направо: пров. фах.
А. В. Кондратенко, проректор з наук.-пед. роб. В. П. Волков,
нач. відділу М. А. Томченко, фах. І кат. О. А. Кривенко

У своїй роботі відділ керується Конституцією
України, діючим законодавством, Законами України
«Про освіту», «По вищу освіту», «Про засади державної мовної політики», наказами та інструктивними
листами Міністерства освіти і науки України, ректора Запорізького національного університету, розпорядженнями проректора з науково-педагогічної
роботи, Статутом Запорізького національного університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про моніторинг якості вищої
освіти в Запорізькому національному університеті
та іншими нормативними актами.
Спільно з начальником відділу М. А. Томченко його
працівники здійснюють моніторинг якості освітньої
діяльності згідно з ліцензійними й акредитаційними
вимогами, перевіряють матеріали ліцензійних та акредитаційних справ і представляють їх на розгляд Міністерства освіти України, проводять комплекс заходів,
пов’язаних із отриманням ліцензії та сертифікатів
про акредитацію спеціальностей та освітніх програм,
забезпечують функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
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