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ОДЕСА ОНЕУ 2013

Відповідно до плану роботи ЦСОТ у 2012-2013 н.р. виконане наступне:
Розділ 1. Проведення робіт з упровадження робочого проекту
«Навчально-тренінговий комплекс - Віртуальне навчальне підприємство»
Здійснено упровадження першої черги робочого проекту «Навчальнотренінговий комплекс – Віртуальне навчальне підприємство»: у період
виробничої

практики

функціональних

відділів

студентів-бакалаврів
підприємства:

відпрацьовано

планового,

завдання

бухгалтерії,

відділів

маркетингу и управління персоналом з використанням розроблених раніше
робочих зошитів.
Розділ 2. Підвищення педагогічної майстерності викладачів ОНЕУ
У 2012-1013 навчальному році професорсько-викладацького склад
університету підвищував свою педагогічну майстерність за програмами ЦСОТ.
А саме, 61 викладач завершив навчання за програмами:
Ø «Інформаційні технології в освіті» (керівник – А.Ю. Вакула) – 41 особа;
Ø «Застосування

комп'ютерних

технологій

економіко-

математичного моделювання» (керівник – Е.С. Якуб) – 12 осіб;
Ø у рамках Тренінг-курсу «Сучасні освітні технології» (керівник –
Г.М. Козлова) – 8 молодих викладачів.
Розділ 3. Організація підготовки та проведення науково-методичної
конференції університету
На більшості кафедр іде активний процес впровадження сучасних
освітніх технологій, які базуються на інтерактивних методах навчання: роботі у
малих групах, кейс-методі, ділових і рольових іграх, проектному методі,
тренінгах та інших. Досвід цієї роботи знайшло відображення у виступах 67
викладачів на науково-методичної конференції «Якість освіти: фактори
формування і технології підтримки», яка зібрала більш 200 учасників. Тези
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доповідів надруковано у збірнику матеріалів конференції (обсягом 127
сторінок).
Розділ 4. Підготовка та організація проведення Майстер-класів із
застосування сучасних освітніх технологій
Організовано проведення майстер-класів для викладачів університету, а саме:
Ø С.М. Киршо: «Сучасна лекція: зміст, технології проведення,
психологічне супроводження». Учасники – викладачі випускових кафедр, 11 осіб.
Ø І.М. Танасюк: «Ділова гра для економістів: підготовка, форма і
методи проведення,

інформаційна підтримка».

Учасники – викладачі

випускових кафедр, 18 осіб.
Розділ 5. Участь у методичних семінарах кафедр університету
З метою підвищення ефективності роботи методичних семінарів кафедр у
2012-2013 н.р. розроблено та направлено до кафедр «Орієнтований перелік
питань щодо обговорення на методичному семінарі кафедри» (Додається).
Розділ 6. Виконання робіт з дослідження можливості впровадження
та використання Вебінарів у навчальному процесі ОНЕУ

Почата робота щодо використання вебінарів у навчальному процесі.
Перші результати докладено на науково-методичної конференції у виступу на
тему «Практичне застосування вебінарів у навчальному процесі» (Івашко Л.М.,
Уханова І.О., Гусева О.В., Бабенко Г.Є.).
Розділ

7.

Анкетування

роботодавців

щодо

формування

компетентнісної моделі фахівця з напряму «Менеджмент»
Здійснено пілотний проект «Анкетування роботодавців щодо формування
компетентнісної моделі фахівця з менеджменту» (Г.М. Козлова, Л.М. Івашко).
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Анкетовано 28 осіб серед слухачів, які проходили навчання на СФПК за
програмою «Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва».
За результатами анкетування розроблена компетентнісна модель магістра з
менеджменту, яка склалася з 52 позицій. Зміст цієї моделі орієнтує розробників
навчального плану з підготовки магістрів з менеджменту на формування його
вибіркової частини.
Розділ 8. Підготовка методичних матеріалів
8.1. Адаптований варіант Положення про методичну комісію за
спеціальністю (Г.М. Козлова).
8.2. Таблиця

«Методичне забезпечення навчальної дисципліни» щодо

підготовки матеріалів до акредитації університету (Г.М. Козлова).
8.3. Орієнтований перелік питань щодо обговорення на методичних
семінарах кафедр (Г.М. Козлова, Н.Ю. Федяшина).
8.4. Методичні вказівки до виконання проекту «Сучасні технології
навчання з дисципліни» як випускової роботи учасників Тренінг-курсу
«Сучасні освітні технології» (Г.М. Козлова).
8.5. Завдання з проведення тренінгу «Чи знаємо ми інтерактивні методи
навчання?» (Г.М. Козлова., Н.Ю. Федяшина).

Керівник Центру
сучасних освітніх технологій

Г.М. Козлова
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