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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Мультимедійний тренінговий центр (далі – МТЦ) є структурним 

підрозділом Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського (далі - Університет) у складі факультету економіки та 

управління при кафедрі економіки, що проводить навчально-тренувальну роботу 

практичного спрямування зі здобувачами спеціальності «Економіка» першого 

(бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) 

рівнів вищої освіти. 

Основною метою МТЦ є формування знань, умінь та компетенцій 

здобувачів спеціальності Економіка на основі посилення їх практичної 

підготовки для підвищення конкурентоспроможності випускників Університету 

на ринку праці. 

У своїй діяльності МТЦ керується чинним законодавством, зокрема 

Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-

технічну діяльність», Положенням «Про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України» та іншими нормативними актами, Статутом 

Університету, наказами ректора, рішеннями ректорату та Вченої ради 

Університету, а також цим Положенням. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

Завданнями МТЦ є: 

 забезпечення якості освітнього процесу відповідно до вимог МОН 

України та Національного агентства із забезпечення вищої освіти із дотриманням 

засад академічної доброчесності та академічної свободи 

 забезпечення реалізації системи тренінгів у навчальному процесі на 

основі безперервного тренінгового процесу на всіх стадіях підготовки фахівців з 

економіки; 
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 організаційно-методичне забезпечення проведення тренінгових 

занять у рамках віртуальних структур (підприємств, організацій, установ); 

 в межах системи управління знаннями кафедри створювати та 

розповсюджувати знання у сфері тренінгових технологій навчання; 

 організація проходження студентами практики у рамках віртуальних 

структур (підприємств, організацій. установ); 

 проведення бізнес-турнірів на основі симулятивних моделей 

функціонування підприємств у ринковому середовищі; 

 впровадження у викладання профільних дисциплін сучасних 

інноваційних технологій навчання; 

 впровадження у викладання профільних дисциплін інформаційних 

технологій; 

 імплементація практики розгляду досліджень у навчальний процес; 

 залучення до навчального процесу фахівців-практиків у сфері 

економіки; 

 допомога студентам під час самостійної підготовки для участі у 

тренінгових заняттях; 

 забезпечення можливості спілкування з колегами з університетів, 

науково-дослідних центрів, урядових та бізнесових організацій усього світу; 

 проведення викладачами та студентами науково-пошукових 

досліджень і проектних розробок відповідної проблематики; 

 організація НПП та здобувачами наукових та науково-методичних 

семінарів, ділових ігор, нарад, круглих столів, конференцій, симпозіумів; 

 проведення відео-конференцій та дистанційних семінарів (вебінарів) 

для викладачів та студентів. 
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3. КЕРІВНИЦТВО 

3.1. Відповідальним за роботу МТЦ призначається старший лаборант 

кафедри економіки. 

3.2. Відповідальний за роботу МТЦ: 

 сприяє своєчасному і якісному виконанню досліджень; 

 забезпечує взаємодію освітнього та наукового процесів шляхом 

залучення до науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників, 

здобувачів вищої освіти та інших стєйкхолдерів; 

 організує співробітництво МТЦ з іншими підрозділами університету. 

3.3. Відповідальний за роботу МТЦ виконує наступні посадові обов’язки: 

‒ дотримується правил внутрішнього розпорядку університету; 

‒ дотримується вимог інструкції з охорони праці, розробленої у 

Унверситеті. 

3.4. МТЦ кафедри зобов’язана: 

- Залучати до активної співпраці всіх учасників освітнього процесу.  

- Виносити питання, що стосуються поліпшення роботи МТЦ на засідання 

кафедри економіки. 

- Відповідально ставитись до використання матеріально-технічного 

забезпечення. 

 

4. ОБЛАДНАННЯ МТЦ 

4.1. Організація роботи КАМП здійснюється відповідно до правил 

внутрішнього трудового розпорядку університету. 

4.2. Приміщення КАМП відповідно до специфіки обладнано: 

- нетбук ASUS E202S, 2015 p., China.; 

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