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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Основна мета створення комп’ютерної аудиторії моделювання і 

прогнозування (5406) кафедри економіки (КАМП) полягає у забезпеченні 

оптимальних умов для організації і здійснення освітнього процесу, наукової 

діяльності, методичного супроводу з практичної підготовки. 

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

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

Положенням.  

1.3. КАМП є навчально-матеріальною базою для проведення теоретичних, 

лабораторних і практичних занять на високому науковому, методичному і 

технічному рівні відповідно до діючих навчальних програм і методичних 

рекомендацій, місцем для самостійної роботи студентів з ОК, в яких 

використовуються інформаційні технології, для проведення позанавчальної 

роботи зі студентами і організації різних заходів, завдяки яким розвиваються 

творчі і дослідницькі здібності здобувачів та які сприяють більш глибокому 

здобуттю компетентностей та набуттю програмних результатів.  

1.4.КАМП - 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 КАМП встановлені офісні та комп’ютерні столи та м’які стільці із 

розрахунку на 30 посадкових місць і більше, які поділені на зони, 

демонстраційний монітор, персональні комп'ютери з доступом до мережі 

Інтернет (12 одиниць), пристроєм колективного спостереження та WEB-камерою 

для проведення відеоконференцзв'язку, лазерний принтер, трибуна для виступів, 

робоче місце викладача, фліпчарт двосторонній магнітно-маркерний на колесах, 

пожежогасник, на вікнах жалюзі . 
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1.5. На базі КАМП передбачається створення та функціонування 

коворкінгу, бізнес-інкубатору та акселератору, інноваційних центрів та науково-

дослідницьких груп, дискусійних клубів та тематичних шкіл, агенцій з 

фандрайзингу. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

Основними завданнями діяльності КАМП є: 

2.1. Метою створення та діяльності КАМП є підвищення рівня знань та 

професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців в галузі економіки, які 

володіють сучасними інформаційними технологіями, подолання замкнутості 

освітнього процесу та забезпечення його синхронізації з високими темпами 

розвитку ІТ-індустрії.  

2.2. Основними завданнями КАМП є:  

2.2.1. Забезпечення реалізації системи тренінгів у навчальному процесі на 

всіх стадіях підготовки економістів з використанням сучасних інформаційних 

технологій;  

2.2.2. Організаційно-методичне забезпечення проведення тренінгових 

занять;  

2.2.3. Залучення до навчального процесу фахівців-практиків у сфері 

інформаційних технологій в економіці;  

2.2.4. Сприяння практичному здійсненню регіональних, місцевих та інших 

програм, що спрямовані на розвиток економіки з використанням комп’ютерних 

інформаційних технологій;  

2.2.5. Сприяння розвитку кадрового потенціалу навчальних та наукових 

установ, підвищенню кваліфікації та перепідготовці кадрів в економіці, які 

володіють інноваційними комп’ютерними технологіями;  
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2.2.6. Сприяння впровадженню новітніх комп’ютерних інформаційних 

системв економіці на підприємствах, організаціях та установах Кременчуцького 

регіону;  

2.2.7. Сприяння підвищенню загальної комп’ютерної грамотності 

здобувачів та НПП; 

2.2.8. Надання інформаційної, консультативної та організаційної допомоги 

у галузі в економіці юридичним і фізичним особам;  

2.2.9. Організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, форумів, 

зустрічей; 

2.2.10. Обмін досвідом та підвищення кваліфікації на базі КАМП 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В КАМП  

Освітнє середовище, створене в КАМП, використовується для формування 

в здобувачів освіти компетентностей, передбачених ОП з економіки з ОК, 

об’єктами вивчення яких є складові інформаційно-комунікаційних технологій.  

Заняття у КАМП забезпечують: 

 формування у здобувачів інформаційно-комунікаційної 

компетентності, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для 

розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів 

інформаційно-комунікаційної компетентності в освітньому процесі та різних 

життєвих ситуаціях; 

 формування творчої особистості, розвиток теоретичного мислення, 

пам’яті, уяви. 

Облаштування, обладнання КАМП здійснюється з дотриманням вимог 

санітарного законодавства. 
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Організація освітнього процесу в КАМП визначається ОП ЗВО (зміст, 

тривалість і взаємозв’язок ОК тощо, логічна послідовність їх вивчення, форми 

організації освітнього процесу), вимогами санітарного законодавства. 

 

4. КЕРІВНИЦТВО 

4.1. Відповідальним за роботу КАМП призначається оператор ЕОМ 

кафедри економіки. 

4.2. Відповідальний за роботу КАМП: 

 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 КАМП з іншими підрозділами університету. 

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

‒ дотримується правил внутрішнього розпорядку університету; 

‒ дотримується вимог інструкції з охорони праці, розробленої у КрНУ. 

 

5. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

КАМП кафедри зобов’язана: 

5.1. Залучати до активної співпраці всіх учасників освітнього процесу.  

5.3. Виносити питання, що стосуються поліпшення роботи КАМП на 

засідання кафедри економіки КрНУ. 

5.4. Відповідально ставитись до використання матеріально-технічного 

забезпечення. 
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6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

6.1. Організація роботи КАМП здійснюється відповідно до правил 

внутрішнього трудового розпорядку університету. 

6.2. КАМП містить декілька інтегрованих зон: 

- зона спеціального обладнання; 

- зона самостійної роботи; 

- зона креативних тренінгів, які об'єднані в єдиний інформаційний 

простір. 

6.3. Приміщення КАМП відповідно до специфіки обладнано:   

- 12 – АРМ в сети Ethernet з доступом до InterNet: ПК Intel Celeron(R) CPU 

2,7 GHz  RAM 500 MB – 6 шт.; ПК Intel Pentium(R) CPU 2,8 GHz  RAM 500 MB 

– 2 шт.; ПК Intel Pentium(R) DualCPU E2140 1,7 GHz  RAM 500 MB – 1 шт.; ПК 

Intel Celeron(R) CPU 430 1,8 GHz  RAM 500 MB – 2 шт.; ПК AMD Athlon 64 

Processor 3000 2,0 GHz  RAM 200 MB – 1 шт.; 

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

- демонстраційний монітор – AKAI 58” UHD Ready SMART TV, 

UA58LEP1UHD9  

- фліпчарт двосторонній Buromax магнітно-маркерний 90×150 см 

(BM.0202) з 2-х частин з колесами 

6.4. КАМП 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. 
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7 .1. y rpoqeci ocniruroi, HayKoBoi 4ixmHocri KAMII naaevrogie si sciNaa
crpyKryp[LrMn ui4pos4ilauu yninepcrrrery ra cropoHniuz opranisaqislau sri4Ho:
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