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Трансформація освітнього процесу  

ЧТЕІ ДТЕУ в умовах цифровізації економіки 

 

Заслухавши інформацію завідувача кафедри обліку і оподаткування 

Лучик С.Д. щодо трансформації освітнього процесу ЧТЕІ ДТЕУ в умовах 

цифровізації економіки, методична рада зазначає, що відповідно до Концепції 

розвитку цифрової економіки та суспільства України, Концепції розвитку 

цифрових компетентностей, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від З березня 2021 р. № 167-р., проєкту «Концепції цифрової 

трансформації освіти й науки на період до 2026 року», Пріоритетних напрямів 

та завдань (проєктів) цифрової трансформації на період до 2023 року, 

схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 

року № 365-р, Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки 

основною метою цифровізації ЧТЕІ ДТЕУ є досягнення цифрової 

трансформації усіх напрямів діяльності для забезпечення високого рівня 

цифрової освіти. Цифрова трансформація передбачає створення безпечного 

електронного середовища для цифровізації освітніх процесів та послуг, 

формування цифрового контенту та перехід до нових цифрових моделей 

навчання. 

В ЧТЕІ ДТЕУ функціонує Центр інформаційних технологій, що 

забезпечує технічний супровід інформаційно-цифрових систем для 

забезпечення навчального процесу; розробку, адміністрування i супровід 

прикладних програм, що обслуговують навчальний процес i адміністративно-

господарські служби інституту; надання консультативних послуг 

структурним підрозділам з питань інформатизації освітньої, наукової та 

управлінської діяльності; ведення і моніторинг офіційного веб-сайту; 

впровадження мережевих електронних освітніх ресурсів управління для 

забезпечення дистанційного навчання та підтримки наукових досліджень і 

ділових процесів. 

ЧТЕІ ДТЕУ має достатньо потужну матеріально-технічну базу і 

розвинену ІТ-структуру. Організацію освітнього процесу в інституті 

забезпечують 550 комп’ютерів. Наявне програмне забезпечення (ПЗ)  

інституту об’єднує: базове ПЗ для організації інфраструктури; серверне ПЗ 

для забезпечення роботи централізованих інформаційних сервісів; 

спеціалізоване ПЗ для ведення бухгалтерського обліку та розрахунку 

заробітної плати; ПЗ навчального та науково-дослідного призначення. Для 

забезпечення змішаного і дистанційного навчання в ЧТЕІ ДТЕУ 

застосовуються система управління навчанням Moodle, сервіс BigBlueButton, 

цифрові інструменти Zoom, Google Education, а також інтерактивна дошка. 

ЧТЕІ ДТЕУ активно впроваджує інформаційно-цифрові технології та 

розвиває відповідні цифрові компетентності учасників освітнього процесу, має 



інноваційну структуру, що здатна забезпечити сучасні підходи в управлінні, 

освітній, науковій і методичній діяльності. 

Водночас для подальшої цифрової трансформації діяльності ЧТЕІ ДТЕУ 

та підвищення якості освіти необхідно забезпечити дистанційними курсами 

всі дисципліни, створити персональні навчальні системи по дисциплінах 

кафедр для організації індивідуальних траєкторій навчання. 

На основі вищевикладеного,  
 

Методична рада рекомендує: 
 

1. Інформацію завідувача кафедри обліку і оподаткування Лучик С.Д. 

взяти до відома.  

 

2. Завідувачам кафедр: 

2.1. Забезпечити створення дистанційних курсів по всіх дисциплінах 

кафедр.  

         До 01.09.2022р. 

2.2. Забезпечити 100% поповнення НМКД, як базису для створення 

дистанційних курсів. 

         До 30.06.2022р. 

2.3. Забезпечити створення персональних навчальних систем по 

дисциплінах кафедр для організації індивідуальних траєкторій навчання.   

До 01.09.2022р. 

2.4.  Продовжувати підвищення цифрової компетентності викладачів 

кафедр через використання електронних освітніх ресурсів різного рівня. 

Постійно 

3. Центру інформаційних технологій забезпечити повноцінне 

функціонування програмних платформ та технічних засобів для освітнього 

процесу. 

4. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника 

директора з навчально-педагогічної роботи, організації та забезпечення 

освітньо-виховного процесу Лошенюк І.Р. 

 

 

 

 

Голова методичної ради     Анатолій ВДОВІЧЕН 

 


