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Відповідно до плану роботи ЦСОТ у 2013-2014 році виконане наступне: 
 

Розділ 1. Проведення робіт з впровадження пілотного  
проекту «Навчально-тренінгове підприємство» 

 

З метою впровадження пілотного варіанту навчально-тренінгового 

підприємства (НТП) як бази для ранньої адаптації майбутніх бакалаврів з 

економіки на первинних посадах:  

1.1.  Проведено роботи щодо запуску НТП: 

Ø створена інформаційна база за 7 років на платформі програмного 

продукту «1С: Підприємство 8.2: «Бухгалтерія для України»;  

Ø задокументовано випуск і реалізація продукції; 

Ø забезпечена робота економічних служб у межах 1-го кварталу 

звітного року. 

1.2. Розроблено навчально-методичне забезпечення щодо проведення 

тренінгових занять у функціональних підрозділах НТП у період економічної 

практики студентів 3-го курсу, а саме: методичні вказівки до виконання завдань 

практики, ситуаційні завдання, робочі зошити. 

1.3. 17 квітня 2014 року на базі ЦІТ проведена апробація пілотного варіанту 

НТП за участю студентів. 

1.4. У період економічної практики  студентів 3-го курсу з 26.05.2014 по 

08.06.2014 здійснено впровадження пілотного проекту «Навчально-тренінгове 

підприємство». 

1.5. Проведене анкетування студентів-практикантів з метою виявлення їх 

погляду на кінцеві результати практики. Усі відгуки позитивні. 

  

Розділ  2. Підвищення педагогічної майстерності викладачів ОНЕУ 
 

З метою підготовки викладачів до участі у проведенні економічної 

практики студентів в інформаційному середовищі НТП здійснено навчання 3-

ох груп викладачів за програмою: «Робота в програмному продукті «1С: 
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Підприємство 8.2: «Бухгалтерія для України». Керівник програми – ст. 

викладач Розумна О.М.  

Поряд з цим, з метою забезпечення якості керівництва дипломними 

роботами організовано підвищення кваліфікації 20 викладачів за програмою 

«Математичні методи і моделі в економічних дослідженнях». Керівник 

програми – доцент Мацкул В.М. 

Всього протягом 2013-2014 навчального року на базі ЦСОТ підвищили 

кваліфікацію 91 викладач (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Підвищення кваліфікації викладачів ОНЕУ  

в 2013-2014 н./р. на базі ЦСОТ  

№ 
з/п 

Назва програми,  
група 

Строки 
навчання 

Обсяг  
(годин) 

Кількість 
викладачів,  

які підвищили свою 
кваліфікацію (осіб) 

1. 
1С: Підприємство 8.2: 
«Бухгалтерія  для України»  
(1 гр.) 

30.11.2013-
18.01.2014 

90 22 

2. 
1С: Підприємство 8.2: 
«Бухгалтерія для України»   
(2 гр.) 

25.01.2014-
01.03.2014 

90 22 

3. 
1С: Підприємство 8.2: 
«Бухгалтерія для України»  
(3 гр.) 

22.03.2014-
26.04.2014 

90 27 

4. Математичні методи і моделі в 
економічних дослідженнях 

12.09.2013-
29.05.2014 

180 20 

РАЗОМ 91 

 

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

 

З листопаду 2013 року по січень 2014 року здійснювалася підготовка до 

проведення науково-методичної конференції: 

Æ узагальнення пропозицій кафедр щодо участі в конференції; 
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Æ складання програми конференції. 

06 лютого 2014 року в ОНЕУ відбулася науково-методична конференція 

професорсько-викладацького складу «Науково-методичні засади розвитку 

сучасної економічної освіти». 

У роботі конференції прийняло участь більш 200 викладачів. Своє бачення 

та плани дій щодо забезпечення якості підготовки фахівців представили 125 

учасників, з них: 2 проректора, 5 деканів і зам. деканів факультетів, 13 

завідуючих кафедрами.  

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 190 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 працівники 

ЦСОТ у взаємодії з членами секції «Інноваційних освітніх технологій та 

педагогічної майстерності викладачів» науково-методичної Ради прийняли 

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

 

Розділ 5. Підготовка методичних матеріалів 

 

5.1. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник / Козлова 

Г.М. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2014. – 190 с. 

5.2. Методичні рекомендації і завдання з проведення тренінгу «Чи 

знаємо ми інтерактивні методи навчання?» для викладачів-учасників 



 4 

Тренінг-курсу «Сучасні освітні технології» / Козлова Г.М. – ОНЕУ, 

ротапринт, 2014. – 33 с.  

5.3. Руководство для преподавателей-слушателей учебного курса по 

программе: «Работа в программном продукте «1С: Предприятие 8.2: 

«Бухгалтерия для Украины». Часть 1 / Разумная О.Н. – Одесса: ОНЭУ, 

ротапринт, 2013. – 62 с. 

5.4. Руководство для преподавателей-слушателей учебного курса по 

программе: «Работа в программном продукте «1С: Предприятие 8.2: 

«Бухгалтерия для Украины». Часть 2 / Разумная О.Н. – Одесса: ОНЭУ, 

ротапринт, 2014. – 50 с. 

5.5. Руководство для преподавателей-слушателей учебного курса по 

программе: «Работа в программном продукте «1С: Предприятие 8.2: 

«Бухгалтерия для Украины». Часть 3 / Разумная О.Н. – Одесса: ОНЭУ, 

ротапринт, 2014. – 26 с. 

 5.6. Методические указания «Основы работы в программном продукте 

«1С: Предприятие 8.2: «Бухгалтерия для Украины» для студентов 3 курса всех 

специальностей / Разумная О.Н. – Одесса: ОНЭУ, ротапринт, 2014. – 35 с. 

 
 

 
 

            Керівник Центру 
сучасних освітніх технологій                                            Г.М. Козлова 
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