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НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

сторія створення навчального відділу ЗНУ сягає далеких 30-х рр., коли зароджувався педагогічний інститут. Перші відомості про навчальну частину
датуються 1927 р., за часів існування Запорізького педагогічного технікуму, на базі якого було створено учительський інститут.
Згідно з Наказом № 4 від 29 серпня 1930 р., помічником директора з навчальної частини призначено
В. П. Грабенка. З 1933 р. цю посаду обіймав М. С. Гриценко. Даних про склад працівників навчальної частини того часу немає. В архівних даних за 1937 р.
згадується прізвище завідувача навчальної частини —
С. Ю. Косюри.
Більш детальну інформацію про навчальну
частину можна знайти в архівних документах за
1944 р. Так, у звітних матеріалах про Виробничу нараду від 13 квітня 1944 р. серед присутніх зазначено
завідувача навчальної частини Парамаша (ім’я, побатькові невідомі). До складу навчальної частини
в 1944 р. входили: два декани, два секретарі факультетів, секретар навчальної частини, секретар учительського інституту.
У 1945 р. штатний розпис навчальної частини вже
нараховував 11 осіб, поновлено посаду помічника

директора з навчальної частини, додано посади декана, помічника декана та керівника педагогічної
практики.
Згодом декани та секретарі були виведені зі складу
навчальної частини, а штатний розпис нараховував
6 осіб, що відповідало новому статусу навчальної частини як загальновишівської структури: начальник навчальної частини, заступник начальника, секретар,
завідувач практики та дві нові посади — статистик
та інспектор. У такому складі навчальна частина обслуговувала 7 факультетів і 32 кафедри.
У 1984 р. розпочалася нова сторінка в історії Запорізького державного педагогічного інституту. Наприкінці 1984 р. він отримав статус університету, який
розпочав свою діяльність із 5 факультетів і 28 кафедр
та підготовки кадрів за 11 спеціальностями.
Поступово кількість факультетів збільшувалася,
відкривалися нові спеціальності, що спонукало адміністрацію в 1988 р. розширити штат навчального відділу.
Впродовж 90-х рр., із розвитком університету, відбувалося зростання відділу та ускладнення завдань,
напрямів і характеру роботи навчального відділу. Замість посад інспекторів введено посади методистів.
Розпочато створення диспетчерської групи, серед

Колектив відділу: Зліва направо: перший ряд: пров. фах. О. А. Кисельова, метод. А. О. Рандзицька, кер. відділу
Л. О. Нестеренко, заст. кер. В. В. Горлач, метод. О. В. Ільїна; другий ряд: інж. А. В. Коргун, пров. фах. С. Б. Кошелева,
метод. О. О. Щерчкова, статистик Л. І. Горліна, метод. Н. В. Мацюх, зав. навч. лаб. Н. В. Кириченко, метод.
Л. Г. Коміссарова, метод. О. В. Лещинська, зав. навч.-вироб. практики Н. М. Салацька, пров. фах. А. В. Лісневська,
фах. О. І. Пірожок, пров. інж. А. А. Коміссаренко
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функцій якої — централізоване формування розкладу
навчальних занять. Зі збільшенням контингенту студентів університету та появою магістратури зусилля
працівників навчального відділу були спрямовані на
організацію навчального процесу, його уніфікацію та
систематизацію.
Із кожним роком розвивалася матеріально-технічна
база університету. Час вимагав усе більшого використання можливостей інформаційних технологій.
З цієї причини в 1996 р. в навчальному відділі введено
посаду інженера. Була розроблена та впроваджена система автоматизованого управління навчальним процесом
«Деканат-Ректорат» і локальна мережа, яка забезпечила
централізований вивід інформації з факультетів до навчального відділу.
В історію навчального відділу вписано прізвища
тих, хто його очолював. Це: В. П. Груздова, Т. В. Денисова, З. В. Коновалова, Н. В. Заверико, О. Г. Тягушева,
Т. М. Пересипкіна, А. В. Соколова, Н. О. Приходько.
В останнє десятиріччя визначено напрями роботи
навчального відділу, спрямовані на розвиток і модернізацію освітнього процесу в університеті.
Так, у 2011 р., згідно з наказом МОН України, на
базі навчального відділу створено Регіональний інформаційно-виробничий вузол «Запорізький національний університет», який перетворився на підрозділ, що
виготовляє документи про освіту для студентів ЗНУ й
установ освіти Запорізької області та за її межами.
Створення у структурі навчального відділу
в 2013 р. навчальної лабораторії інформаційного забезпечення освітнього процесу дозволило не лише забезпечити обслуговування освітнього процесу ЗНУ
в сфері інформаційної комп’ютерної інфраструктури, супроводження загальноуніверситетських комп’ютерних
класів і надавати технічну допомогу викладачам, які проводять заняття в цих класах, але й активізувати роботу із
впровадження в освітній процес системи електронного
забезпечення навчання «Moodle», віртуальних освітніх
ресурсів для дистанційної, стаціонарно-дистанційної
та заочно-дистанційної форм навчання спільно з кафедрами, навчально-методичним радами факультетів. Працівники лабораторії проводять консультації для студентів
щодо роботи в системі «Moodle» — ЗНУ, а також тренінги
для викладачів із розроблення електронних навчальних
комплексів з дисциплін навчальних планів.
Сьогодні навчальний відділ, який підпорядковується проректору з науково-педагогічної та навчальної
роботи, проф. О. І. Гурі, очолює проф. Л. О. Нестеренко. Працівники відділу спільно з факультетами та
кафедрами виконують весь комплекс завдань, які забезпечують належний освітній процес в університеті:
вдосконалення нормативно-правової бази організації
освітнього процесу й системи ступеневої освіти, підготовка матеріалів оперативної та статистичної звітності з питань навчальної та навчально-методичної
діяльності вишу, організація розроблення й коригування графіків освітнього процесу і навчальних планів
за напрямами підготовки та спеціальностями, формування розкладів занять, поточного та підсумкового
контролю знань, організація та проведення атестації

Засідання науково-методичної ради ЗНУ
здобувачів вищої освіти, загальна організація та контроль за проведенням навчальних і виробничих практик студентів, їх удосконалення та підвищення
ефективності.
Важливою складовою діяльності відділу є науково-
методичне супроводження діяльності підрозділів університету з питань формування змісту освіти й навчання,
систем діагностики та технологій навчання: організація
розроблення та облік освітніх програм для здобувачів
вищої освіти ОС «бакалавр» і «магістр», аналіз і контроль стану навчально-методичної документації факультетів університету згідно із затвердженим переліком,
розроблення рекомендацій з удосконалення організації
науково-методичного забезпечення освітнього процесу,
сприяння впровадженню передових інноваційних розробок у навчально-методичну роботу та навчально-виховний процес факультетів.
Структурні підрозділи навчального відділу в тісній
співпраці з факультетами та кафедрами своєчасно і кваліфіковано виконують ключові завдання, пов’язані
з організацією, реалізацією та модернізацією освітнього процесу, згідно з вимогами сьогодення.

Аудиторія з інтерактивною дошкою і короткофокусним
проектором, у якій проводяться навчальні заняття для
студентів та аспірантів
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