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ПОЛОЖЕННЯ  

про лабораторію кафедри 

Інформаційних систем в економіці 
 
 
 
 

Загальні положення 

 

Лабораторія є структурним підрозділом кафедри, на яке 
покладається розробка заходів по удосконаленню в навчальному процесі 
методики та організації проведення лабораторних робіт, створенню стендів, 
наочного приладдя, впровадженню технічних засобів навчання і контролю за 
їх використання в навчальному процесі. 
 

Лабораторію очолює завідувач, який призначається та звільняється з 
посади наказом ректора за поданням завідувача кафедри, узгодженим з 
проректором з навчальної роботи. У своїй роботі керується Законом України 
„Про вищу освіту”, наказами Міністерства освіти і науки України та ректора 
університету, рішеннями Вченої ради університету та Науково-методичної 
ради. 
 

Основні завдання та функції 

 Пошук, вивчення та апробація передового досвіду, подальше 

удосконалення комп’ютеризації та комплексного використання 

технічних засобів в навчальному процесі як закономірного напрямку 

розвитку технізації навчання. 
 

 Максимальне використання можливостей комп’ютерної і 

організаційної техніки в організації навчальних занять і самостійної 

роботи студентів. 

 

 Визначення шляхів реалізації новітніх комп’ютерних технологій 

навчання відповідно до пропозицій ректорату, рішень Ради 

університету, наказів ректора, нормативно-методичної документації. 

 

 Організація проведення обліку та якісного профілактичного ремонту 

наявних в лабораторії і на кафедрі технічних засобів навчання (ТЗН). 



 

 Організація проходження навчальної практики студентів по 

оволодінню експлуатаційними можливостями комп’ютерної та 

організаційної техніки. 

 

 Методичне забезпечення навчального процесу і СРС: створення та 

організація роботи бібліотеки навчально-методичної літератури на 

паперових і електронних носіях. 

 

 Контролю за виконанням правил техніки безпеки і пожежної безпеки в 

роботі з технічними засобами. 

 

 Вивчення передового досвіду використання ТЗН в інших навчальних 

закладах. 

 

 Участь в організації і проведенні порівняльного аналізу якості 

навчального процесу при використанні ТЗН. 
 

 Виготовлення графічних наочних посібників з навчальних дисциплін 

кафедри і демонстраційних матеріалів. 
 

 Підготовка аудиторного фонду до проведення занять, забезпечення 

збереження устаткування і меблів, наявних в аудиторіях. 
 

 

 Організація комп’ютерного тестування знань студентів. 
 

Структура 

 

До складу лабораторії кафедри входять: завідувач лабораторії, 
старший лаборант, лаборант. 

Права: вносити пропозиції щодо застосування до співробітників 
лабораторії заохочень і стягнень, передбачених трудовим законодавством; 
покращення умов функціонування лабораторії; контролювати збереження і 
вірність експлуатації ТЗН; оперативно вживати заходи щодо усунення 
виявлених недоліків і порушень. 

 
 

Прийнято на засіданні 
 

кафедри ІС в Ек «__»    2012р. 
 
 
 

Завідувач кафедри, 
 

д.е.н., проф.               ______________ О.О. Скопа 


