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ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

1. Це  Положення регламентує загальні засади функціонування 

Центру сучасних освітніх технологій (надалі – Центру) Одеського 

державного економічного університету (надалі – Університет). 

2. Центр створений наказом ректора університету № 142 від 

01.11.2011 р. з метою вирішення сучасних завдань щодо забезпечення 

національної економіки кадрами нової формації, які володіють сучасними 

компетенціями в галузі соціально-економічних процесів, удосконалення 

освітнього процесу. 

3. Центр є структурним підрозділом університету без права 

юридичної особи, розташованим за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 25. 

4. Центр діє згідно чинного законодавства України, зокрема Законами 

України «Про вищу освіту» (від 17.01.2002 №2984-ІІІ), «Про пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності в Україні» (від 16.01.2003  №433-ІV), 

наказами Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення 

про порядок здійснення інноваційної діяльності» (від 07.11.2000 №522) та 

інших законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері, 

Статуту університету і цього Положення, правил внутрішнього трудового 

розпорядку, наказів та розпоряджень ректора, рішень вченої ради ОДЕУ. 

5. Центр може мати штамп, бланки з назвою університету та своєю 

назвою. 



 
 
 
 

 

 
1. МЕТА, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ 
 
 
1.1. Метою діяльності Центру є підвищення якості підготовки 

фахівців шляхом модернізації освітнього процесу на підставі впровадження 

новітніх освітніх технологій. 

1.2. Основні напрямки діяльності Центру: 
• участь у визначенні стратегій розвитку освітнього середовища на 

рівні університету; 

• формування нормативно-правової і нормативно-методичної бази 

університету, яка регламентує освітню інноваційну діяльність педагогічних 

працівників; 

• розробка,  апробація,  впровадження  та   розповсюдження 

сучасних освітніх технологій   для  забезпечення якості підготовки фахівців з 

вищою освітою  різних освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів; 

• створення умов для взаємодії науково-методичної та практичної 

педагогічної діяльності, обміну досвідом роботи в інноваційній 

освітній діяльності професорсько-викладацького складу університету; 

• розвиток професійної компетентності педагогічних працівників 

університету; 

• удосконалення    науково-методичної, організаційно методичної, 

інформаційної діяльності; 

• взаємодія з державними, міжнародними, регіональними 

організаціями, установами, вищими навчальними закладами у галузі 

освітньої діяльності. 

1.3. Основні завдання Центру:  

1.3.1. Науково-методична робота: 

• вивчення, узагальнення та поширення позитивного міжнародного 

і вітчизняного досвіду з питань освітніх інновацій для забезпечення якості 

освіти; 



 
 
 
 

 

• впровадження    сучасних    технологій    навчання,     системи    

контрольно-аналітичної діяльності з визначення сформованості компетенцій 

студентів; 

• розроблення науково-методичного забезпечення системи оцінки 

якості,   апробації  та  впровадження  інноваційних технологій навчання у 

педагогічну практику для реалізації пріоритетних напрямів розвитку вищої 

освіти; 

• залучення  педагогічних  працівників   до   науково-методичних 

публікацій з питань сучасної освітньої діяльності; 

• супроводження    школи    молодого    викладача,    підвищення 

кваліфікації   професорсько-викладацького   складу   змісту   освіти   щодо 

формування знань, умінь, навичок та педагогічних компетенцій з творчого 

використання інноваційних освітніх технологій у педагогічній практиці; 

•   формування психологічної готовності педагогічних працівників 

до інноваційної педагогічної діяльності. 

1.3.2. Організаційно-методична робота: 

•       участь у запровадженні  сучасних підходів при розробленні 

нового    покоління    складових    галузевих    стандартів    вищої    освіти, 

організаційних форм і методів навчання з метою реалізації компетентнісного 

підходу; 

• розробка технологій і проведення  моніторингу щодо 

розвитку освітнього середовища університету; 

• залучення до активної діяльності і наукового обговорення в 

сфері сучасних освітніх технологій педагогічних працівників університету; 

• створення умов для розроблення і впровадження інноваційних 

освітніх технологій у навчальний процес; 

• організація   підготовки   та   проведення   конкурсів   на   краще 

організаційно-методичне забезпечення навчального процесу, використання                                                                                                       

інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій; 



 
 
 
 

 

• організація   підготовки   та   проведення   науково-методичних 

конференцій, семінарів і тренінгів з впровадження освітніх інновацій, 

сучасних технологій навчання та організації навчального процесу; 

• здійснення індивідуально-консультативної роботи зі студентами, 

аспірантами та викладачами з питань інноваційної освітньої діяльності. 

 
2. ПРАВА ЦЕНТРУ 

(реалізуються через права його керівника) 
 

2.1. Брати   участь   у   формуванні   пропозицій   університету   щодо 

пріоритетів   розвитку   освітнього   середовища,   організації   навчального 

процесу, визначенні змісту освіти, форм і методів навчання при підготовці 

фахівців, підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

2.2. Пропонувати зміни у структурі Центру.  

2.3. 3а дорученням Університету брати участь у діяльності 

міжнародних організацій. 

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЦЕНТРУ 
 

3.1. Дотримання норм чинного законодавства щодо освітньої 

діяльності. 

вищих навчальних закладів,  державних стандартів вищої освіти,  вимог 

Статуту    університету    та    даного    Положення,    Правил    внутрішнього 

розпорядку, виконання наказів та розпоряджень Ректора університету. 

3.2. Збереження   та   раціональне   використання   майна   і   коштів 

університету, забезпечення умов щодо своєчасного та якісного проведення 

бухгалтерією інвентаризації матеріальних цінностей Центру. 

3.3.   Створення безпечних умов праці. 

3.3. Дотримання санітарних норм, здійснення заходів з охорони праці 

та протипожежної безпеки в Центрі. 



 

  

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ 

(реалізуються через відповідальність його керівника) 
 

4.1. За неналежне використання або невиконання посадових обов'язків 

співробітників  Центру, – в  межах,  визначених діючим  законодавством 

України про працю. 

4.2. 3а правопорушення, скоєні співробітниками Центру в процесі 

здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених діючим адміністративним, 

кримінальним та цивільним законодавством України. 

4.3. За завдання матеріальної шкоди, – в межах, визначених цивільним 

законодавством та законодавством про працю України. 

5. СТРУКТУРА ЦЕНТРУ 
 

5.1. Структуру Центру визначає Ректор згідно з вимогами чинного 

законодавства, відповідних нормативних документів, Статуту університету та 

цього Положення. 

5.2. До складу Центру входять: керівник, провідні фахівці та фахівці. 

5.3. До складу Центру входять сектори:  

· планування, організації та навчально-методичного забезпечення 

освітньої діяльності;  

· підвищення професійної майстерності викладачів;  

· розробки, впровадження та супроводження навчально-тренінгових 

структур;  

· моніторингу стану та розвитку освітньої діяльності. 

5.4. Штатну чисельність Центру затверджує Ректор ОДЕУ, виходячи з 

умов і особливостей діяльності університету, за пропозицією керівника Центру, 

проректора з науково-педагогічної роботи за узгодженням з відповідними 

відділами. 
 



 

 
 
 
 

 

5.5. До участі в роботі Центу можуть бути запрошені наукові працівники, 

декани факультетів, завідувачі кафедр, викладачі та співробітники університету. 

 

6. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЦЕНТРУ 

 

6.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) та ліквідація 

Центру здійснюється за наказом Ректора на підставі рішення вченої ради 

університету. 

6.2. У разі реорганізації чи ліквідації Центру працівникам Центру 

гарантуються їх права відповідно до чинного законодавства України. 

 

 

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ 

 

7.1. Зміни до Положення вносяться наказом Ректора, виданим на підставі 

ухвали вченої ради університету. 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Проректор 

з науково-педагогічної роботи       ____________  Т.Б. Кублікова 

 

Юрисконсульт                                  ____________  Н.В. Шерстньова 
 


