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КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАПОРІЗЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

1. Освітня діяльність Інституту ґрунтується на концептуальних засадах
Конституції України, національної Доктрини розвитку освіти, Законів
України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, «Про фахову передвищу освіту»
Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”).

2. Основні концептуальні засади діяльності Інституту:

- розвиток особистості та професійне зростання учасників освітнього
процесу, формування компетенцій, що визначають конкурентоспроможність
випускників на ринку праці в Україні та світі;
- побудова освітніх програм на компетентнісній основі відповідно до
рівнів Національної рамки кваліфікацій та стандартів вищої освіти;
- виховання патріотично налаштованих особистостей с сучасними
європейськими цінностями, здатних до креативного мислення, інноваційних
дій та демократичної поведінки;
- впровадження у всі сфери діяльності Інституту новітніх інформаційних
технологій та програмного забезпечення, інтеграція Інституту у вітчизняний
та світовий інформаційний простір;
- створення умов для навчання і професійного розвитку громадян
упродовж життя, підвищення ефективності взаємодії між системою освіти і
ринком праці;
- збереження високого духу академічного волевиявлення, партнерства,
корпоративної етики.

3. Місія Інституту: з огляду на основні концептуальні засади
діяльності Інституту місія Інституту полягає у забезпеченні єдності
інтелектуальної, соціальної та освітньої функцій. Вона реалізується через
формування інтелектуальних здібностей та розуміння фундаментальних
цінностей цивілізацій і людства шляхом побудови освітніх програм, що
мають включати освітню і соціальну складові.



4. Мета Інституту: створення реальних освітніх та наукових програм,
що відповідають новітнім вимогам та потребам й орієнтовані на динамічний
розвиток економіки та суспільства держави; підготовка
висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та
міжнародному ринку праці фахівців, утвердження національних і
загальнолюдських цінностей, формування навичок відповідальної поведінки
в суспільстві і досвіду соціального партнерства.

5. Головним завданням своєї діяльності Інститут вважає надання
освітніх послуг найвищої якості, що забезпечить підготовку фахівців усіх
ступенів освіти, які здатні як успішно конкурувати на ринку праці України і
світу, так і створювати власний бізнес.

6. Вся діяльність Інституту базується на принципах:
- гуманізму,
- демократизму,
- незалежності від релігійних і політичних організацій,
- тісного поєднання загальнолюдських і національних цінностей,
- розумового, морального, фізичного виховання з позиції науковості,

диференціації,
- індивідуалізації змісту форм і методів освіти.

Стратегічними цілями Інституту є:
 єдність гуманної та економічної підготовки спеціалістів орієнтованої

на оволодіння здобувачами освіти усіма компонентами змісту освіти:
знаннями, уміннями, навичками, досвідом творчої діяльності, емоційно-
вольового ставлення до реального світу, використання основ національної та
освітньої культури, а також знань з фаху для розвитку економіки України;

 задоволення освітніх та професійних потреб громадян, надання їм
можливості постійно вдосконалювати свою освіту, підвищувати професійний
рівень, оволодівати новими спеціальностями, впровадження методики
безперервності освіти;

 використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій,
удосконалення форм і методів дистанційного навчання для більш
ефективного задоволення освітніх потреб громадян;

 використання державних стандартів вищої освіти як обов’язкового
мінімуму змісту освіти і змісту навчання;

 цілісність процесу навчання студентів всіх спеціальностей,
адекватність цілей навчання та можливостей Інституту у створенні умов для
їх діяльності;



 спрямованість підготовки студентів на виконання ними всього
комплексу функцій фахівця: виробничих, спеціальних, комунікативних,
творчих тощо;

 забезпечення умов для досягнення гармонії у задоволенні потреб
держави та регіону у фахівцях визначених спеціальностей;

 організація підготовки студентів з позиції гармонізації особистісного
орієнтованого та суспільно необхідного підходів у формуванні готовності
майбутніх спеціалістів до роботи;

 забезпечення безперервності зв’язку між Інститутом та іншими
закладами освіти регіону: загальноосвітніми, професійними, фаховими
закладами та закладами вищої освіти;

 створення сприятливих умов для науково-дослідної роботи
студентів і викладачів їх співтворчості і співдружності.

 інтеграція до європейського та світового освітніх просторів;
 моніторинг якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння

розвитку громадського контролю;
 активна участь усіх працівників Інституту у забезпеченні високої

якості освітньої діяльності.

7. Інститут, готуючи спеціалістів у сфері ринкової економіки України,
виконує такі соціальні функції:

 освітню, яка буде задовольняти попит у висококваліфікованих
спеціалістах, здатних вирішувати фінансові проблеми в умовах
функціонування ринкової економіки та відтворювати дійсно цивілізовані
відносини у підприємницькій діяльності;

 творчу та інноваційну, що передбачає впровадження нових програм,
навчально-методичної документації, заснованих на використанні нових
методів педагогічної, економічної науки “ноу-хау” в галузі здійснення
наукового процесу, сучасної електронно-обчислювальної техніки тощо;

 науково-дослідницьку, яка включає здійснення процесу проведення
наукових досліджень, пов’язаних з вдосконаленням ринкових відносин, що
охоплюють проблеми фінансування і розвитку підприємницької діяльності в
регіоні;

 виховна, виховання культури громадянськості і громадянської
позиції, формування навичок відповідальної поведінки в суспільстві і досвіду
соціального партнерства;

 профорієнтаційну, яка дозволяє обрати абітурієнтів згідно із їх
здібностями й можливостями та запропонувати їм вибрати найбільш
підходящу професію, що допомагає забезпечувати постійний вступ молоді до
Інституту;
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 консультативну, яка полягає у постійному наданні необхідних
консультацій працівникам промислових підприємств, організацій, закладів
всіх сучасних організаційних форм з питань фінансово-кредитної політики і
ефективності в галузі бізнесу і підприємництва;

 “паблик-релейшинз”, що передбачає постійне вивчення суспільної
думки про якість підготовки спеціалістів, що вкладається в основу розробки
заходів із забезпеченням конкурентноздатних фахівців.




