2. Структура
2.1. Структуру і штатну чисельність працівників лабораторії затверджує ректор в
залежності від умов і особливостей діяльності кафедри з урахуванням чисельності
студентів і професорсько-викладацького складу за
поданням завідувача кафедри при узгодженні з проректором з навчальнопедагогічної роботи.
2.2. До складу лабораторії входять: завідувач лабораторії, лаборант.
2.3. Розподіл обов'язків між співробітниками лабораторії відбувається згідно
посадових інструкцій, затверджених ректором університету.

3. Завдання
3.1. Всебічне сприяння підвищенню якості викладання навчальних
дисциплін, надання допомоги професорсько - викладацькому складу кафедри у
проведенні навчально - методичної, наукової і організаційної роботи щодо
формування нової генерації висококваліфікованих спеціалістів -менеджерів.
3.2. Всіляке надання допомоги в активному, творчому вивченню студентами
відповідних
навчальних
дисциплін,
розширенні
та
поглибленні
їх
теоретичних і професійних знань, у виробленні в них умінь і навичок в галузі
підприємницької і управлінської діяльності.
3.3. Удосконалення інформаційного, документаційного і наочно — технічного
забезпечення для створення сучасних умов щодо здійснення навчального процесу.
3.4. Комплектація, збереження, облік і використання фонду документів, у тому
числі на електронних носіях, що створюють відповідне забезпечення ефективної
діяльності кафедри і студентів у навчальному процесі.
3.5. Організація та забезпечення проведення ділових ігор (ДІ) і практичних занять
по дисциплінам кафедри згідно з затвердженим розкладом занять.
3.6.
Організація і супроводження інформаційного, документаційного і
технічного забезпечення навчального процесу, у якому задіяна кафедра.

4. Функції
4.1. Організація і проведення робіт по забезпеченню навчального процесу на
кафедрі:
4.1.1. Проведення ділових і рольових ігор, тренінгів та інших занять на
інформаційній базі учбово-тренувальної фірми.
4.1.2. Проведення психодіагностичних досліджень з метою виявлення у студентів
професійної схильності до управлінської і підприємницької діяльності,
визначення стратегії кар'єрного росту.
4.1.3. Організація та контроль проходження навчальної практики студентів у
межах виконання ними
завдань з організації функціонування учбовотренувальної фірми.

4.1.4. Проведення
практичних
занять
з
використанням
електронних
інформаційних систем (МS Word, МS Ехсеl, Ргоjесt: ехрегt, МS POWER роіnt, МS
Ассеss, "Олимп маркетинг", VECTOR Оnе).
4.1.5. Забезпечення
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посібниками,
матеріалами за курсами кафедри, з виробничої практики,
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дипломних, курсових, контрольних робіт, розробка проектів наказів з
практики та дипломних робіт.
4.1.6. Реєстрація та видача студентам і викладачам курсових, дипломних,
контрольних робіт, звітів з практик, тощо.
4.1.7. Надання методичної допомоги студентам, аспірантам в їх самостійній роботі
при вивченні дисциплін за профілем кафедри, підготовці до практичних і
семінарських занять, написанні контрольних курсових, дипломних, рефератів,
доповідей тощо.
4.1.8. Організація для студентів демонстрації навчальних відеофільмів та програм
з використанням сучасних технічних засобів.
4.1.9. Забезпечення
оснащення
лабораторії
сучасним
устаткуванням,
приладами, комп'ютерною технікою, наочним приладдям, навчальнометодичною літературою і їх постійне оновлення.
4.1.10. Доведення до викладачів графіків і розкладу занять, здійснення
контролю виходу викладачів на роботу згідно з розкладом занять, облік замін
викладачів.
4.2.
Організаційно-технічне забезпечення науково-методичної та науководослідної роботи кафедри:
4.2.1. Формування бази даних про методичне забезпечення навчального процесу
(у тому числі на електронних носіях) в розрізі навчальних дисциплін кафедри.
4.2.2.
Постійне відслідковування стану та розвитку (оновлення, розробки)
методичного забезпечення освітньої діяльності кафедри.
4.2.3. Формування з урахуванням пропозиції викладачів кафедри плану видань
щодо оновлення та розвитку навчально-методичного забезпечення навчального
процесу та контроль за його виконанням.
4.2.4. Формування бази даних про форми і методи організації навчального
процесу, що використовуються викладачами кафедри (самостійна робота
студентів, використання комп'ютерних технологій, застосування сучасних методик
активізації навчання тощо).
4.2.5.
Формування банку даних про застосування в навчальному процесі
тренінгових методик та відповідних навчально-методичних матеріалів.
4.2.6. Надання організаційної допомоги в проведені студентських наукових
конференцій.
4.2.7. Здійснення робіт щодо ведення бібліографії та складання алфавітних
каталогів науково-дослідної та навчальної роботи кафедри.
4.3.
Надання технічної допомоги викладацькому складу у виконанні планів
науково-дослідної і навчальної роботи кафедри.

