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2.10. Забезпечення в проведенні занять, конференцій, семінарів, захист дисертацій, нарад
й інших міроприємств технічними засобами та засобами запису та відтворення інформації;
2.11. Оснащення та монтаж апаратури, обладнання в аудиторіях, лабораторіях, кабінетах
університету технічних засобів навчання, ремонт технічних засобів навчання,
лабораторного та іншого обладнання, приладів та іншої апаратури та обладнання,
проведення фото-відеозйомок, обробка фото-відеоматеріалів;
2.12. Організація забезпечення необхідними дидактичними матеріалами, які сприяють
підвищенню ефективності навчання, а також забезпечення роботи ксерокопіювальної техніки.
2.13. Забезпечення правильної експлуатації та контроль за збереженням технічного
обладнання аудиторій, робочих місць викладачів та студентів.
2.14. Розроблення планів оснащення навчального процесу технічними засобами навчання
(ТЗН) і підготовка на їх основі заявок на придбання ТЗН.
2.15. Підготовка пропозицій і планів з розроблення дидактичних матеріалів по ТЗН,
комплектація банків дидактичних матеріалів (діапосібників, методичних рекомендацій
тощо), забезпечення ними навчального процесу в комплекті з відповідними ТЗН.
2.16. Виготовлення дидактичних матеріалів за заявками кафедр для ТЗН, а також
роздаткового матеріалу.
2.17. Розроблення методичних рекомендацій із застосування ТЗН у навчальному процесі.
2.18. Проведення консультацій, занять з викладачами із застосування ТЗН у навчальному
процесі.
2.19. Навчання навчально-допоміжного персоналу кафедр правилам експлуатації ТЗН та
ознайомлення його з обладнанням ТЗН.
2.20. Контроль за правильним використанням і збереженням ТЗН та обладнанням, яке
знаходиться в за аудиторіях, за дбайливим ставлення до нього студентів та викладачів під час
проведення навчальних занять.
2.21. Контроль за дотриманням правил техніки безпеки та охорони праці викладачами,
співробітниками та студентами під час проведення занять.
3. Права
3.1. Вносити до ректорату університету пропозиції про застосування до працівників
лабораторії заохочень та стягнень, передбачених трудовим законодавством;
3.2. підбирати й рекомендувати ректорові університету працівників на заміщення штатних
посад, передбачених штатним розкладом;
3.3. вимагати від співробітників лабораторії дотримання трудової дисципліни та правил
внутрішнього розпорядку університету;
3.4. контролювати збереження та правильність експлуатації ТЗН;
3.5. оперативно вживати заходи з усунення виявлених недоліків та порушень;
3.6. брати участь у всіх заходах щодо впровадження ТЗН у навчальний процес.
4. Відповідальність
4.1. За вчасне та якісне виконання лабораторією покладених на нього функцій;
4.2. за стан трудової дисципліни в колективі;
4.3. за забезпечення безпечних умов праці з технічними засобами для викладачів,
студентів і співробітників.
5. Взаємозв'язок з іншими підрозділами
5.1. З кафедрами — у зв'язку з одержанням та виконанням заявок на придбання і ремонт
ТЗН та виконання ксерокопіювальних робіт;

5.2. З проректором з адміністративно-господарських питань — з питань реалізації заявок
на придбання технічних засобів.

