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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення про Навчально-практичну лабораторію цифрової 
економіки Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту 
Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний 
університет» (далі - Положення) визначає порядок створення, основні завдання, 
функції, права і відповідальність, а також взаємовідносини лабораторії з іншими 
підрозділами Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний 
технічний університет» (далі - Університет).

2. Навчально-практична лабораторія цифрової економіки є навчальним 
структурним підрозділом (без права юридичної особи) у складі 
Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Університету та діє на 
підставі цього Положення.

3. Навчально-практична лабораторія цифрової економіки 
Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту знаходиться по вул. 
Казанцева, ЗА, м. Маріуполь, 87555, (0629) 44-66-32, economist.pstu@gmail.com.

4. Навчально-практична лабораторія цифрової економіки 
Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту створюється, 
реорганізується і ліквідується наказом ректора на підставі рішення вченої ради 
Університету.

5. Діяльність Навчально-практична лабораторія цифрової економіки 
Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту здійснюється 
співробітниками Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту.

6. Навчально-практична лабораторія цифрової економіки 
Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту створена з метою про
ведення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі інноваційних 
цифрових технологій, розробки мультимедійного освітнього і навчального 
контенту, розв’язання актуальних наукових проблем «цифровізації», з 
урахуванням проектного інклюзивного освітнього компоненту (РІЕ) для 
підготовки висококваліфікованих спеціалістів відповідно до потреб ринку праці, 
найкращих практик Європейського Союзу та Болонського процесу в Україні.

7. Навчально-практична лабораторія цифрової економіки створена та 
обладнана в рамках проекту DigEco «Діджиталізація економіки як елемент 
сталого розвитку України та Таджикистану (DigEco) 618270-EPP-1-2020-1-LT- 
EPPKA2-CBHE-JP», що проводиться за участю Державного вищого навчального 
закладу «Приазовський державний технічний університет» з листопада 2020р. за 
ініціативою Європейського Союзу у рамках програми Erasmus + СВНЕ.

8. Навчально-практична лабораторія цифрової економіки у своїй 
діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», постановами 
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, 
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами 
Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, Колективним 
договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, рішеннями вченої 
ради Університету та інституту, документами системи менеджменту якості 
Університету, наказами ректора, Положенням про Навчально-науковий інститут 



економіки та менеджменту, цим Положенням та іншими нормативно-правовими 
актами.

9. Навчально-практична лабораторія цифрової економіки здійснює свою 
діяльність відповідно до щорічного плану і звітує про неї перед директором 
Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

1. Основним завданням навчально-практичної лабораторії цифрової 
економіки є забезпечення на високому організаційному та матеріально- 
технічному рівні освітнього процесу підготовки кваліфікованого персоналу 
відповідно до вимог цифрового ринку; адаптація нових навчальних програм та 
середовища навчання до інклюзивної освіти та підтримка Платформи інклюзивної 
освіти (РІЕ), щоб наблизити людей з інвалідністю до ринку праці та підвищити 
рівень конкурентоспроможності випускників на глобальному ринку праці; 
впровадження та реалізація результатів проекту Erasmus + СВНЕ «Діджиталізація 
економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану (DigEco)»..

2. Завдання навчально-практичної лабораторії цифрової економіки:
- сприяння підвищенню якості підготовки фахівців економічних 

спеціальностей завдяки реалізації практичної і творчої складових змісту навчання;
- проведення лабораторних, практичних занять на високому науковому, 

методичному і технічному рівні згідно з діючими робочими навчальними 
програмами та методичними рекомендаціями;

- забезпечення використання можливостей комп’ютерних технологій і 
технічних засобів навчання для викладачів і здобувачів вищої освіти;

- розвиток сучасних інформаційних технологій в галузі освіти та 
економіки, цифрових послуг;

- дослідження та впровадження ефективних методів викладання цифрових 
технологій;

- використання цифрових інформаційних засобів і технологій для 
створення новітніх підходів у викладанні;

- створення цифрового мультимедійного навчального контенту для 
розвитку цифрових компетентностей викладачів та інших громадян України;

- розробка навчально-методичних матеріалів для організації ефективного 
очного та заочного (дистанційного) навчання цифровим інформаційно- 
комунікаційним технологіям;

- публікація та оприлюднення результатів наукових досліджень на 
конференціях, семінарах, у наукових виданнях та в мережі Інтернет;

- вивчення та узагальнення досвіду та результатів роботи провідних вітчи
зняних і закордонних науково-дослідних установ та навчальних закладів у сфері 
розробки та застосування цифрових технологій.



3. ФУНКЦІЇ

1. Проведення навчального процесу згідно з навчальними планами 
спеціальностей Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту та 
інших факультетів/інститутів університету (за окремою угодою).

2. Проведення лабораторних і практичних занять, комп’ютерних 
практикумів на високому науковому, методичному і технічному рівні відповідно 
до чинних навчальних і робочих програм, методичних рекомендацій.

3. Проведення розробки і впровадження необхідних для навчального 
процесу наукових та методичних матеріалів (навчально-наочних посібників, 
плакатів, слайдів, презентацій) відповідно до актуальних та перспективних 
напрямків наукових та навчальних робіт факультету транспортних технологій.

4. Впровадження інноваційних технологій практичного навчання 
здобувачів вищої освіти, розвиток творчої ініціативи здобувачів вищої освіти, 
залучення їх до наукової роботи.

5. Здійснення організації позааудиторної, самостійної роботи здобувачів 
денної та заочної форм навчання, завдяки чому розвиваються творчі дослідницькі 
здібності здобувачів.

6. Підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних працівників, 
здобувачів вищої освіти, аспірантів і докторантів Навчально-наукового інституту 
економіки та менеджменту і Університету.

7. Накопичення наукових знань, інтелектуальної власності наукових і 
науково-педагогічних працівників.

8. Організація на базі навчально-практичної лабораторії цифрової 
економіки наукових досліджень здобувачів вищої освіти (магістрантів, аспірантів 
та докторантів).

9. Надання тренінгових, інформаційних послуг, організація на базі 
навчально-практичної лабораторії цифрової економіки практичної підготовки 
здобувачів вищої освіти.

10. Проведення виконання наукових досліджень, погоджених з директором 
Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту та затверджених у 
встановленому порядку.

11. Здійснення підготовки матеріалів для науково-дослідної роботи 
викладачів та впровадження результатів їх досліджень у навчальний процес.

12. Здійснення проведення наукових семінарів та конференцій.
13. Здійснення виконання інших видів науково-дослідницьких робіт 

відповідно до основних напрямків діяльності Навчально-наукового інституту 
економіки та менеджменту для широкого залучення здобувачів до наукової 
роботи, що сприятиме поліпшенню якості навчальної роботи.

14. Забезпечення створення на робочих місцях безпечних умов праці відпо
відно до вимог чинного законодавства, неухильне дотримання правил охорони 
праці та безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки.

15. Забезпечення монтажу, налагодження, ремонту і технічного 
обслуговування обладнання та приладів навчально-практичної лабораторії 
цифрової економіки Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту.



4. КЕРІВНИЦТВО

1. Керівництво навчально-практичної лабораторією цифрової економіки 
здійснює директор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту.

2. Управління діяльністю навчально-практичної лабораторії цифрової 
економіки здійснюється згідно з цим Положенням.

3. Керівник навчально-практичної лабораторії цифрової економіки сприяє 
укладанню договорів між замовниками та Університетом на виконання робіт із 
залученням обладнання лабораторії в рамках комерціалізації результатів наукової 
діяльності кафедр Навчально-наукового інститут економіки та менеджменту; 
створенню тимчасових робочих груп з висококваліфікованих фахівців та 
здобувачів для виконання окремих заходів щодо реалізації проектів в рамках 
діяльності лабораторії.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

1. Обов’язки навчально-практичної лабораторії цифрової економіки прямо 
пов’язані з якісним і своєчасним виконанням завдань та функцій, передбачених 
цим Положенням.

2. Навчально-практична лабораторія цифрової економіки має право:
- для впровадження діяльності навчально-практичної лабораторії 

цифрової економіки залучати: науково-педагогічних працівників, навчально- 
допоміжний персонал та працівників сторонніх організацій на умовах 
сумісництва, або за цивільно-правовими угодами; здобувачів вищої освіти, 
аспірантів та докторантів у вільний від занять час;

- використовувати приміщення, виробничі потужності, прилади і 
пристрої, які знаходяться в розпорядженні Навчально-наукового інституту еконо
міки та менеджменту;

- на забезпечення фінансування наукових досліджень та розробок, 
поповнення та оновлення матеріально-технічної бази;

- у межах договорів співпрацювати з вітчизняними та іноземними 
юридичними особами різних форм власності та фізичними особами відповідно до 
чинного законодавства щодо виконання науково-дослідних та дослідно- 
прикладних робіт у межах наукових напрямів Університету;

- представляти інтереси Університету з питань, що входять до компетенції 
лабораторії, на підприємствах, установах та організаціях у межах завдань, 
обумовлених цим Положенням.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Керівник та працівники навчально-практичної лабораторії цифрової 
економіки залежно від функціональних обов’язків несуть відповідальність 
за:

- організацію діяльності лабораторії з виконання завдань і функцій, 
покладених на лабораторію;

- організацію проведення на високому навчально-методичному рівні 



лабораторно-практичних занять;
- стан та якість результатів наукових досліджень та розробок, наданих 

послуг та методичного забезпечення;
- своєчасність і об’єктивність наданої інформації про свою діяльність;
- стан та використання закріплених за лабораторією матеріальних 

цінностей;
- недотримання вимог чинного законодавства, Статуту Університету, 

Правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та пожежної безпеки, 
а також інших внутрішніх організаційно-нормативних документів;

- недотримання вимог чинного антикорупційного законодавства України 
та Антикорупційної програми, затвердженої в університеті.

2. Працівники навчально-практичної лабораторії цифрової економіки 
зобов’язуються діяти у відповідності до внутрішньої системи забезпечення якості 
вищої освіти, у відповідності до принципів академічної доброчесності.

7. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

1. Навчально-практична лабораторія цифрової економіки у процесі 
здійснення своїх функцій підтримує необхідний зв’язок з усіма структурними 
підрозділами Університету з метою покращення організації та забезпечення 
освітнього процесу.

2. Порядок співробітництва навчально-практичної лабораторії цифрової 
економіки зі сторонніми організаціями, іншими підприємствами та установами 
визначається згідно зпорядком, що встановлено в Університеті.
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