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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Основна мета створення презентаційної мультимедійної аудиторії 

кафедри економіки (ПМА) полягає у забезпеченні оптимальних умов для 

організації і здійснення освітнього процесу, наукової діяльності, методичного 

супроводу з практичної підготовки. 

1.2. У своїй діяльності ПМА керуються законом України «Про вищу 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом КрНУ та цим 

Положенням.  

1.3. Презентаційна мультимедійна аудиторія - приміщення, обладнане та 

оснащене сукупністю матеріальних елементів, яке створює освітнє середовище і 

використовується для проведення аудиторних занять, контрольних заходів, 

самостійної роботи у складі однієї або декількох груп (підгруп), проведення 

науково-методичних заходів різного рівня. 

У Презентаційній мультимедійній аудиторії встановлені офісні столи та 

стільці із розрахунку на 30 посадкових місць і більше, які розташовані "п"-

образно, мультимедійний проектор з екраном, персональний комп'ютер з 

доступом до мережі Інтернет, пристроєм колективного спостереження та WEB-

камерою для проведення відеоконференцзв'язку, трибуна для виступів, робоче 

місце викладача, аудиторна дошка для письма крейдою, на стінах експонуються 

стенди за економічною тематикою, пожежогасник, на вікнах жалюзі . 

1.4. На базі ПМА передбачається створення та функціонування коворкінгу, 

бізнес-інкубатору та акселератору, інноваційних центрів та науково-

дослідницьких груп, дискусійних клубів та тематичних шкіл, агенцій з 

фандрайзингу. 

1.5. Питання, які не відображені в Положенні, вирішуються завідуючим 

кафедрою економіки. 
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2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

Основними завданнями діяльності презентаційної мультимедійної 

аудиторії є: 

2.1. Забезпечення якості освітнього процесу відповідно до вимог МОН 

України та Національного агентства із забезпечення вищої освіти із дотриманням 

засад академічної доброчесності та академічної свободи. 

2.2. Провадження освітньої та наукової діяльності.  

2.3. Створення простору взаємодії та поєднання різних аспектів діяльності, 

зокрема освітньої, дослідницької, практичної та наукової. 

2.4. Організація взаємодії між освітою, наукою та бізнесом. 

2.6. Апробація результатів досліджень. 

2.7. Формування вмінь публічного мовлення, серед яких особливе значення 

мають презентаційні вміння.  

 

3. ФУНКЦІЇ  

Для виконання визначених основних завдань ПМА виконує наступні 

функції: 

3.1. Надання наукових, консультаційних та інших видів послуг, напрям 

яких відповідає науковим напрямам діяльності кафедри економіки. 

3.2. Залучення науково-педагогічних працівників Кафедри, аспірантів і 

студентів до участі в наукових дослідженнях. 

3.3. Активізація студентської науки завдяки залученню здобувачів вищої 

освіти до виконання дослідницьких тем і проектів, керівництво науковою 

роботою студентів, які беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт 

Кафедри, студентських наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах та 

олімпіадах, безпосереднім організатором яких є Кафедра. 

3.4. Функції ПМА включають освітянську компоненту освітньої діяльності  
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Кафедри: 

- впровадження результатів наукових досліджень в навчальний процес; 

- створення постійно діючих семінарів, студентських наукових гуртків 

тощо; 

- забезпечення кваліфікованого наукового керівництва підготовкою 

індивідуальних наукових робіт здобувачів першого, другого та третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти; 

- забезпечення кваліфікованого наукового консультування з підготовки 

наукових праць здобувачів наукового рівня вищої освіти; 

- демонстрація власних досліджень та обговорення наукових здобутків 

учасників освітнього процесу. 

3.6. Виконання інших функцій, відповідно до завдань створення ПМА. 

 

4. КЕРІВНИЦТВО 

4.1. Відповідальним за роботу ПМА призначається старший лаборант 

кафедри економіки. 

4.2. Відповідальний за роботу ПМА: 

 сприяє своєчасному і якісному виконанню наукових досліджень, 

впровадженню їх результатів у виробництво та у освітній процес; 

 забезпечує взаємодію освітнього та наукового процесів шляхом 

залучення до науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників, 

здобувачів вищої освіти та інших стєйкхолдерів; 

 організує співробітництво ПМА з іншими підрозділами університету. 

4.3. Відповідальний за роботу ПМА виконує наступні посадові обов’язки: 

‒ дотримується правил внутрішнього розпорядку університету; 

‒ дотримується вимог інструкції з охорони праці, розробленої у КрНУ. 
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5. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ПМА кафедри зобов’язана: 

5.1. Залучати до активної співпраці всіх учасників освітнього процесу.  

 

5.3. Виносити питання, що стосуються поліпшення роботи ПМА на 

засідання кафедри економіки КрНУ. 

5.4. Відповідально ставитись до використання матеріально-технічного 

забезпечення. 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

6.1. Організація роботи ПМА здійснюється відповідно до правил 

внутрішнього трудового розпорядку університету. 

6.3. Приміщення ПМА відповідно до специфіки обладнано:  

Нетбук ASUS E202S, 2015 p., China. 

Лазерний принтер HP P1005, 2018p., - 1 шт. 

Мультимедійний проектор InFocus w260, 2018p., - 1 шт.; 

Екран  для мультимедійного проектора– 1 шт. 

Сейф металевий – сховище носіїв комп’ютерної інформації, дистрибутивів 

ПП. 

6.4. ПМА забезпечується первинними засобами пожежогасіння. 

6.5. В процесі роботи передбачається виконання науково-педагогічними 

працівниками науково-дослідної роботи у межах робочого часу. 

6.6. Організація науково-комунікаційних заходів, олімпіад, конкурсів, 

конференцій, тощо. 

 

7. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

7.1. У процесі освітньої, наукової діяльності ПМА взаємодіє зі всіма 
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