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Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців» відбулася у м. Одесі з 21 по 22 лютого 2017 року. Захід пройшов на базі Одеського держаного екологічного університету. До початку конференції було сформовано програму та видно збірник тез доповідей, який містить 42 доповіді на 96 сторінках. У роботі конференції взяли участь більше 60
вчених з різних міст України.
Конференція носила науково-методичної характер. Метою був обмін досвідом, науковими, методичними і практичними досягненнями, визначення основних тенденцій, перспектив розвитку і координація зусиль викладачів різних
вищих навчальних закладів України у підвищенні якості підготовки фахівців
різних рівнів підготовки та спеціальностей.
Учасники конференції відзначають існуючі перспективи розвитку системи вищої освіти України, потребу якнайшвидшої імплементації Закону України «Про вищу освіту» в освітній процес.
Конференція рекомендує:
1) Важливим засобами підвищення професійного рівня викладачів є:
– різноманітні безкоштовні дистанційні курси, достатньо поширені в
останній час, є одним з найкращих засобів підвищення кваліфікації і мають якнайширше використовуватися науково-педагогічними працівниками;
– співробітники університету, які мають досвід у викладанні за допомогою інноваційних технологій навчання, наприклад, дистанційне навчання, про-

блемне навчання тощо, мають запроваджувати курси підвищення кваліфікації
для свої колег; більше того, можливим є укладання договорів з певними ВНЗ
Одеси щодо навчання на курсах, організованих в цих ВНЗ;
– доцільним є створення єдиного регіонального центру підвищення кваліфікації викладачів технікумів та коледжів за спеціальностями, ліцензованими
в університеті.
2) Практична підготовка студентів має відбуватися у виробничих організаціях, які спроможні забезпечити навчання студентів на сучасному обладнанні
та у реальних виробничих умовах. Обов’язковим заходом перед відправленням
студентів на виробничу практику має бути інструктаж в університеті з відповідальними за практику університету та кафедр.
3) Потребує розробки та впровадження система матеріальних та нематеріальних заохочень за видатні досягнення науково-педагогічних працівників
протягом року.
4) Потребує розробки та впровадження інститут тьюторів.
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