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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення визначає основні завдання, функції, структуру та 

організацію діяльності спеціалізованої аудиторії, порядок її кадрового 

забезпечення, а також принципи взаємовідносин з іншими структурними 

підрозділами Університету. 

1.2. Спеціалізована аудиторія «Трансфер знань» (далі – СА) створена на 

базі кафедри економіки (далі – кафедри) Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського» (далі – КрНУ).  

1.3. У своїй діяльності спеціалізовані аудиторії керуються законом 

України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

Статутом КрНУ та цим Положенням.  

1.4. Спеціалізована аудиторія створюється, реорганізовується та 

ліквідується відповідними розпорядженням декана факультету на підставі 

рішення Вченої Ради факультету за службовою запискою завідувача кафедри. 

1.5. СА створюється задля підвищення якості освітніх послуг, проведення 

наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт для здійснення 

підготовки здобувачів вищої освіти першого, другого і третього рівнів.  

1.4. Метою створення СА є забезпечення науково-дослідних робіт і 

освітнього процесу здобувачів вищої освіти сучасними інформаційними 

технологіями і доступом до актуальної науково-технічної інформації, наукових 

досліджень. 

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

кафедрою економіки. 
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2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

Основними завданнями діяльності СА є: 

- сприяти участі учасників освітнього процесу у вітчизняних та 

міжнародних проектах і програмах.  

- поєднання теоретичного, практичного навчання та наукової діяльності 

здобувачів вищої освіти; 

- формування й розвиток умінь та навичок у здобувачів вищої освіти, 

необхідних для здійснення професійної діяльності та прийняття самостійних 

рішень; 

- підготовка до проведення аудиторних занять, практик здобувачів вищої 

освіти; 

- створення методичного забезпечення дисциплін учасниками освітнього 

процесу; 

- формування творчого, дослідницького підходу до професійної 

діяльності; 

- сприяння у розробці нових та імплементації сучасних економіко-

математичних методів дослідження. 

- удосконалення навиків сучасних інформаційних технологій; 

- інші завдання відповідно до напрямів діяльності кафедри. 

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ  

3.1. Функції СА включають освітянську компоненту освітньої діяльності 

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 вищої освіти першого, другого та 

третього ступеня;  
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- дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за профілем 

діяльності Кафедри. 

3.2. Технічне, інформаційне та методичне забезпечення навчальних курсів 

здобувачів вищої освіти кафедри економіки. 

3.3. Забезпечення інформаційної та технічної підтримки наукової роботи 

викладачів та здобувачів вищої освіти, які здійснюють дослідження 

теоретичного та прикладного характеру в галузі. 

3.3. Сприяння у проведенні наукових семінарів, круглих столів, 

конференцій. 

3.4. Застосування результатів наукових досліджень в освітньому процесі 

кафедри. 

4 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  

4.1. Організаційно діяльність СА кафедри безпосередньо управляється 

завідувачем кафедри економіки. 

4.2. Поточну організаційну роботу аудиторії очолює працівник кафедри із 

числа навчально-допоміжного персоналу кафедри. Очільник поточної 

організаційної роботи СА або інший працівник кафедри виконує на постійній 

основі функції матеріально-відповідальної особи за майном та матеріальними 

цінностями, що закріплено в установленому порядку за аудиторією. 

5. ПРАВА 

5.1. Залучати до виконання завдань, покладених на Аудиторію, 

передбаченому законодавством, науково-педагогічний персонал кафедри. 

5.2. Постійно розглядати питання поліпшення роботи аудиторії на 

засіданнях кафедри економіки. 

5.3. Ознайомлюватися з наказами та розпорядженнями адміністрації 

КрНУ стосовно діяльності аудиторій. 
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5.4. Використовувати обладнання та інше майно КрНУ для забезпечення 

своєї діяльності.  

5.5. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами КрНУ в процесі 

виконання покладених на Аудиторію завдань.  

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

6.1. Учасники освітнього процесу повинні відповідально ставитись до 

обладнання та технічного оснащення аудиторії.  

7. КЕРІВНИЦТВО 

7.1. Загальне керівництво аудиторією здійснює завідувач кафедри 

економіки КрНУ. 

7.2. Відповідальний за роботу СА призначається розпорядженням 

завідуючого кафедрою після схвалення на засіданні кафедри. 

8. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ  

8.1. У своїй роботі СА відповідно до завдань, які на неї покладені, 

взаємодіє із:  

- з деканатом факультету економіки та управління з метою реалізації 

вимог до підготовки здобувачів вищої освіти; 

- з відділами технічного та методичного забезпечення навчального 

процесу; 

- з іншими структурними підрозділами КрНУ з метою покращення 

організації та забезпечення освітнього процесу. 

 

Завідувач  кафедри економіки         О. І. Маслак 

 


