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ФАКУЛЬТЕТСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР
ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ФОРМАТ РЕАЛІЗАЦІЇ

ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Внаслідок соціально-економічних змін у країні спостерігаєть-
ся зміна підходів до управлінської діяльності. Поряд з цим відбу-
вається все більша орієнтація вітчизняної освіти на входження у
світовий освітній простір. Ці дві тенденції зумовлюють загост-
рення уваги до питань застосування нових технологій викладання
дисциплін із цілеспрямованим формуванням у студентів компле-
ксу професійних навичок і компетенцій. Тренінгові технології є
одним з найдієвіших інструментів у практиці підготовки кваліфі-
кованих фахівців.

Традиційна система освіти в більшій мірі спрямована на за-
кріплення знань і формуванні початкового рівня навичок через
комплекс практичних робіт у вигляді семінарських і практичних
занять, курсових робіт, виробничої та переддипломної практики.
Проте, проблема формування у студентів саме практичних нави-
чок, в умовах руйнування партнерських зв’язків між вищими на-
вчальними закладами та представниками бізнесу, залишається
однією з найгостріших для сучасної освітньої діяльності. Одним з
інструментів, що дозволяє, в певній мірі, вирішити цю проблему
є використання в учбовому процесі тренінгових технологій. Зба-
лансоване поєднання з традиційними та інтерактивними метода-
ми і принципами навчання, в умовах дефіциту навчального часу,
повинно сприяти покращенню успішності формування необхід-
них професійних компетенцій.

Важливим аспектом впровадження тренінгових технологій у
навчальний процес є пошук ефективних організаційних форм ре-
алізації такої діяльності. У даному контексті, одним з найприваб-
ливіших форматів організації такої діяльності є створення факу-
льтетських навчально-тренінгових центрів (НТЦ). До переваг
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такої організаційної форми, на відміну від загально університет-
ських інформаційних центрів, слід віднести можливість форму-
вання спеціалізованого пакету програмних продуктів і його адап-
тацію для потреб забезпечення підготовки студентів за відповід-
ними напрямками, створення умов для більш ефективної міжка-
федральної співпраці випускаючих кафедр, спрощення організа-
ції навчального процесу тощо.

НТЦ економіки та управління підприємством, який був ство-
рений на базі факультету економіки та управління «КНЕУ імені
Вадима Гетьмана», ставить перед собою низку завдань у сфері
підвищення якості викладення фахових дисциплін з викорис-
танням тренінгових технологій. Зокрема, передбачається, що
Центр як власними силами, так і за допомогою залучення до на-
вчального процесу фахівців-практиків у сфері управління під-
приємством та економіки підприємства забезпечуватиме реалі-
зацію системи тренінгів у навчальному процесі на основі
безперервного тренінгового процесу на всіх стадіях підготовки
фахівців з економіки та управління підприємством; організацій-
но-методичне забезпечення проведення тренінгових занять у
рамках віртуальних структур (підприємств); у межах системи
управління знаннями факультету забезпечить створення та роз-
повсюдження знання у сфері тренінгових технологій навчання.
Крім сектору забезпечення реалізації системи тренінгів у навча-
льному процесі, передбачається реалізація завдань з організації
проходження практики в рамках віртуальних структур; прове-
дення заходів для сприяння проведення науково-пошукових до-
сліджень; впровадження у викладання профільних дисциплін
інформаційних технологій тощо.

На наш погляд, створення саме тренігових центрів на базі від-
повідних структурних підрозділів навчальних закладів дозволить
наблизити інформаційно-програмне забезпечення та матеріальну
базу навчального процесу до потреб конкретних спеціальностей і
дозволить підвищити ефективність формування у студентів прак-
тичних навичок відповідного профілю.
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