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Відповідно до плану роботи ЦСОТ у 2014-2015 році виконане наступне: 
 

Розділ 1. Проведення робіт з трансформації пілотного проекту  

«Навчально-тренінгове підприємство» в робочий варіант 
 

З метою трансформації пілотного проекту «Навчально-тренінгове 

підприємство» в робочий варіант: 

1.1.  Проведена, як і у 2013-2014 навчальному році, навчально-

економічна практика студентів 3-го курсу в умовах НТП за тими ж напрямами 

підготовки при поширенної участі студентів ОЕФ (усі три групи 3-го курсу). 

1.2. Оновлено навчально-методичне забезпечення (методичні вказівки 

до виконання завдань практики, робочі зошити, ситуаційні завдання), 

проведено інструктаж зі студентами-практикантами. Забезпечено 

функціонування технічної бази та інформаційної інфраструктури для 

проведення занять на період практики. 

1.3. Виконана значна робота щодо розширення інформаційного 

середовища НТП, що забезпечило: 

1.3.1. Можливість проведення тренінгу за фахом студентів 4-го курсу 

ФЕФ. 

1.3.2. Проходження практики студентами 3-го курсу додатково у трьох 

нових відділах віртуального підприємства «Супер-Нова»:  

Æ юридичному; 

Æ фінансово-економічному; 

Æ аналізу і контролінгу. 

1.4. Проведене анкетування студентів-практикантів з метою виявлення 

їх погляду на кінцеві результати практики. Усі відгуки позитивні. 

1.5. Здійснюється підготовка до другого етапу роботи на базі НТП з 

використанням  програмного продукту «1С: Підприємство 8.2. Управління 

промисловим підприємством» для проведення виробничої практики студентів     

4-го курсу. Відповідно до цього проведено навчання викладачів щодо засвоєння 

даного програмного продукту. 
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Розділ  2. Підвищення педагогічної майстерності викладачів ОНЕУ 
 

З метою підготовки викладачів до участі у проведенні економічної 

практики студентів в інформаційному середовищі НТП здійснено навчання 18 

викладачів за програмою: «Робота в програмному продукті «1С: Підприємство 

8.2. «Управління промисловим підприємствлм». Керівник програми к.е.н., ст. 

викладач кафедри інформаційних систем в економіці Мацків О.І. 

Поряд з цим, з метою підвищення професійно-комунікативних 

компетенцій при підготовці фахівців з економіки та конкурентоздатності їх на 

сучасному ринку праці організовано підвищення кваліфікації 35 викладачів за 

програмою «Іноземна мова у викладанні економічних дисциплін» (напрям – 

англійська мова). Керівники програми: ст. викладач кафедри іноземної мови 

Лепьохіна М.В., викладач кафедри іноземної мови Кот М.І. 

Всього протягом 2014-2015 навчального року на базі ЦСОТ підвищували 

кваліфікацію 53 викладача (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Підвищення кваліфікації викладачів ОНЕУ  
в 2014-2015 н./р. на базі ЦСОТ  

№ 
з/п 

Назва програми,  
група 

Строки 
навчання 

Обсяг  
(годин) 

Кількість 
викладачів,  

які підвищували 
свою кваліфікацію 

(осіб) 

1. 
1С: Підприємство 8.2. 
Управління  промисловим 
підприємством 

18.10.2014-
18.06.2015 

90 18 

2. 

Іноземна мова у викладанні 
економічних дисциплін» 
(напрям – англ. мова) – 1 
група 

Початок 
навчання 

22.11.2014 
160 18 

3. 

Іноземна мова у викладанні 
економічних дисциплін» 
(напрям – англ. мова) – 2 
група 

Початок 
навчання 

22.11.2014 
160 17 

РАЗОМ 53 
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Розділ 3. Організація підготовки та проведення  
науково-методичної конференції університету 

 

З листопаду 2014 року по січень 2015 року здійснювалася підготовка до 

проведення науково-методичної конференції: 

Æ узагальнення пропозицій кафедр щодо участі в конференції; 

Æ складання програми конференції. 

05 лютого 2015 року в ОНЕУ відбулася науково-методична конференція 

професорсько-викладацького складу «Проблеми та шляхи забезпечення 

якості економічної освіти в умовах євроінтеграції», були обговорені питання 

у таких напрямках: якість освіти – головний орієнтир у планування та 

організації освітнього процесу; формування професійних якостей магістрів у 

процесі їх підготовки; менеджмент якості як чинник вирішення завдань 

модернізації вищої освіти. 

У роботі конференції прийняло участь більш 250 викладачів, з них: 2 

проректори, 9 деканів і зам. деканів факультетів, 13 завідуючих кафедрами.  

Своє бачення та плани дій щодо забезпечення якості підготовки фахівців з 

економіки відповідно до Закону України «Про вищу освіту», європейських 

освітніх стандартів, передового вітчизняного освітянського досвіду 

представили учасники конференції. Обговорювалися питання з підготовки і 

реалізації освітніх стандартів в умовах академічної автономії ВНЗ; з 

формування освітніх програм на основі компетентнісного підходу, 

зорієнтованих на студента; з форм налагодження співпраці з роботодавцями. 

Велику зацікавленість викликали доповіді про досвід функціонування і 

перспективи розвитку Навчально-тренінгового підприємства ОНЕУ. 

Особливу увагу було приділено питанням підготовки магістрів. Була 

розглянута компетентнісна модель сучасного магістра щодо вимог нових 

стандартів вищої освіти, обговорювалися науково-методичні основи реалізації 

магістерських програм в рамках інтеграції науки і бізнесу, у т.ч. засобами 

впровадження міждисциплінарних моделей навчання. 
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Відбулася серйозна розмова про створення в ОНЕУ системи менеджменту 

якості, яка повинна відповідатиме стандарту ISO 9001: 2008. 

Виступи учасників конференції та результати їх анкетування свідчать про 

те, що в університеті йде активний процес впровадження сучасних підходів до 

планування та організації навчального процесу, які базуються на 

компетентнісних моделях, в основі яких – інтерактивні технології навчання. 

Досвід цієї роботи знайшов своє відображення у надрукованому збірнику 

матеріалів конференції обсягом 280 сторінок.  
 

Розділ  4. Участь у методичних семінарах кафедр університету 
 

З метою обміну позитивним досвідом організації науково-методичної 

роботи на кафедрах, надання рекомендацій щодо її вдосконалення члени секції 

«Інноваційних освітніх технологій та педагогічної майстерності викладачів» 

науково-методичної Ради ОНЕУ у взаємодії з працівниками ЦСОТ прийняли 

участь у 15-ти засіданнях науково-методичних семінарів кафедр університету. 
 

Розділ 5. Підготовка методичних матеріалів 
 

З метою формування нормативно-методичної бази, яка орієнтує та 

розвиває освітню інноваційну діяльність викладачів університету, були 

розроблені та розповсюджені такі методичні матеріали:  

5.1. Як стати успішним викладачем: Організаційно-діяльнісна гра /  

Козлова Г.М. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2015. – 30 с. 

5.2. Сучасні освітні технології у викладанні навчальної дисципліни: 

призначення та зміст: Проект  /  Козлова Г.М. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2015. – 

19 с. 

 
 
 

           Керівник Центру 
сучасних освітніх технологій                                            Г.М. Козлова 


