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Положення про навчальну лабораторію психологічного тренінгу 
 

1.Загальні положення 

 

1.1. Навчальна лабораторія психологічного тренінгу є підрозділом кафедри  

соціально-гуманітарної підготовки та права Західнодонбаського інституту МАУП і 

забезпечує проведення тренінгових та практичних занять із дисциплін відповідно до 

вимог освітньо-професійних програм спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

майбутніх фахівців, та Положення про організацію навчального процесу в закладах вищої 

освіти. 

1.2. Навчальна лабораторія психологічного тренінгу створена з метою підвищення 

якості професійної підготовки студентів з управління персоналом та менеджменту через 

формування соціально-психологічних  компетентностей майбутніх фахівців. 

1.3. Навчальна лабораторія психологічного тренінгу є спеціально обладнаним 

кабінетом для забезпечення можливостей здійснення психологічної роботи в групі. 

Навчальна лабораторія має сучасне обладнання та необхідне інформаційне забезпечення. 

 1.3. Навчальна лабораторія підпорядковується завідувачу кафедри, до складу якої 

вона входить. 

1.4. Навчальна лабораторія у своїй діяльності керується нормативними 

документами органів управління освітою, цим Положенням, навчальними планами і 

програмами, наказами директора, рішеннями Вченої ради  інституту, розпорядженнями 

директора інституту, завідувача кафедри. 

 

2. Завдання навчальної лабораторії 

 

 Завдання  навчальної лабораторії психологічного тренінгу: 

2.1. Формування теоретичних знань і практичних навичок комунікацій, ділового 

спілкування, взаємодії в команді, прийняття управлінських рішень в квазіпрофесійній 

діяльності.  

2.2. Впровадження в навчальний процес професійної підготовки майбутніх 

фахівців з управління персоналом та менеджменту сучасних педагогічних технологій, 

методів активізації пізнавальної діяльності студентів, інноваційних форм організації 

навчальної роботи тощо.  

2.3. Проведення на високому організаційному і навчально-методичному рівні  

практичних занять з дисциплін спеціальностей «Управління персоналом та економіка 

праці»,  «Менеджмент» з використанням тренінгових технологій,  ділових ігор, майстер-

класів, ділових дискусій та інше. 

 2.4. Розробка та накопичення організаційно-методичного забезпечення 

впровадження сучасних педагогічних технологій в навчальний процес підготовки 

майбутніх управлінців. 



2.5. Вдосконалення інформаційних ресурсів навчальної лабораторії та оновлення її 

технічного  оснащення. 

2.6. Створення на робочих місцях безпечних умов праці відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

2.7. Проведення передбачених чинними законодавчими і нормативними актами 

інструктажів з охорони праці. 

 

3. Структура і управління 

 

3.1. Навчальну лабораторію психологічного тренінгу очолює завідувач, який 

призначається на посаду і звільняється з неї розпорядженням директора інституту за 

поданням завідувача кафедри. 

3.3.Завідувач навчальною лабораторією підпорядковується завідувачу кафедри і 

здійснює безпосереднє керівництво роботою лабораторії. 

3.4. Обговорення питань, що стосуються діяльності навчальної лабораторії, 

проводиться на засіданнях кафедри під головуванням її завідувача. 

 

4. Функції навчальної лабораторії 

 

Функціями навчальної лабораторії є такі: 

4.1. Проведення згідно з діючими навчальними планами лабораторно-практичних 

занять з навчальних дисциплін зі спеціальностей «Управління персоналом та економіка 

праці», «Менеджмент». 

4.2. Поліпшення якості навчального процесу шляхом формування професійних 

компетентностей  через тренінгові технології на засадах практико орієнтованого підходу. 

4.3. Створення всім учасникам навчального процесу умов праці відповідних до 

вимог чинних законодавчих та нормативних актів. 

 

5. Взаємовідносини навчальної лабораторії з іншими підрозділами 

 

Взаємовідносини будуються: 

5.1. З кафедрою економіки та менеджменту з метою реалізації навчальних програм 

відповідних дисциплін та участі у виховній роботі зі студентами. 

5.2. З інститутом в цілому з метою забезпечення єдиного підходу в реалізації 

навчального процесу з груп споріднених дисциплін, виявленні і реалізації 

міждисциплінарних зв'язків, обміну досвідом, сумісного використання навчальної бази, 

проведенні тренінгів. 

5.3. З навчальною частиною інституту з метою організації навчального процесу 

відповідно до програми підготовки фахівців спеціальності «Управління персоналом та 

економіка праці», «Менеджмент». 

5.4. З іншими структурними підрозділами інституту з метою покращення 

організації та забезпечення навчального процесу. 

5.5. На всіх рівнях, де вирішується питання діяльності навчальної лабораторії, 

завідувач приймає безпосередню участь. 

 


