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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧУ ЛАБОРАТОРІЮ
«М ’ЯСНА МАЙСТЕРНЯ»
ОНАХТ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення

про

Навчально-виробничу

лабораторію

«М’ясна

майстерня» ОНАХТ (далі - Положення) розроблено відповідно до Конституції
України, Законів України «Про вишу освіту», «Про освіту», «Про охорону
праці», інших нормативно-правових актів України з метою підвищення рівня
організації освітнього процесу; проведення лабораторних занять, що поєднують
і доповнюють теоретичну і практичну підготовку студентів; в и к о н . іНЯ
дослідних робіт зі студентами, а також для проведення екскурсій для учні
закладів загальної середньої освіти в рамках профорієнтаційної роботи.
1.2. Навчально-виробнича лабораторія «М’ясна

майстерня» ( далі -

НВЛММ) створена відповідно до рішення Вченої ради ОНАХТ від 07.06, 2019 р.
протокол № 11.
1.3. НВЛММ входить до структури факультету Технології та товарознавства
харчових продуктів і продовольчого бізнесу

(далі - ТтаТХПіПБ) кафедг;

«Технології м ’яса, риби і морепродуктів» (далі - ТМРіМУ

1.4. Робота HBJTMM організується відповідно до цього Положення,
графіка проведення занять, робочого навчального плану, плану роботи кафедри
ТМРіМ, плану профорієнтаційної роботи ф-ту ТтаТХПіПБ тощо.
1.5. НВЛММ може використовуватись для лабораторних робобсяг групи на лабораторній роботі не має перевищувати

15 осіб, що

навчаються.
1.6. В НВЛММ повинні бути створені безпечні умови та належний стан
робочих місць, обладнання, експонатів, тощо, виконуватись вимоги техніки
безпеки, пожежної безпеки та охорони праці.
1.7. Правила поведінки осіб, що навчаються в НВЛММ визначаються
відповідно до Інструкції з охорони праці та пожежної безпеки в на ча
виробничій лабораторії.
1.8. У НВЛММ ведеться документація діяльності згідно з вимогами наказів і
розпоряджень

ректора,

розпоряджень

наукового

технологічного

проректорів,

інституту

директора

харчової

Навчально-

промисловості

ім. М.В. Ломоносова, декана ф-ту ТтаТХПіПБ, завідувача кафедри ТМРіМ.

2.
2.1. Основним

завданням

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
Навчально-виробничої лабораторії

майстерня», є проведення лабораторних занять з дисциплін:

«М ’яс *

«Технологія

м ’я

са», «Наукові основи вторинної переробки м ’ясної сировини», «Фізико-хімічні і
біологічні

основи технології м ’яса», «Контроль якості та безпеки продукції

галузі», «Науково-дослідна робота», виконання науково-дослідних робіт з
особами, що навчаються, а також проведення екскурсій для учнів закладів
загальної середньої освіти в рамках профорієнтаційної роботи ф-ту ТтаТХГі

3. ФУНКЦІЇ
3.1. Проведення

лабораторних

занять,

практичної роботи

осіб,

навчаються.
3.2. Підтримка в робочому стані, ремонт та поновлення обладнання.

що

з
3.3.

Проведення екскурсій для організованих груп учнів закладів загальної

середньої освіти в рамках профорієнтаційної роботи ф-ту ТтаТХПіПБ.

4.
4.1. Керівництво

НВЛММ

КЕРІВНИЦТВО
виконує

завідувач

лабораторії,

який

призначається і звільняється з посади наказом ректора за погодженням
завідувача кафедри ТМРіМ, декана ф-ту ТтаТХПіПБ.
4.2. Завідувач НВЛММ повинен мати ступінь магістра (спеціаліста) за
відповідною спеціальністю.
4.3. На посаду завідувача НВЛММ приймається особа, фізичний і псих.ч...
стан якой дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та яка має оствітню
та7або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим законодавством,
зокрема професійним стандартом (за наявності), кваліфікаційним вимогам до
відповідних посад педагогічних працівників.
4.4. Завідувач НВЛММ повинен знати Конституцію України, Закони
України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про охорону праці»,

акти

Президента України, Верховної ради України, постанови Кабінет) Міні с
щодо освітньої галузі, накази та розпорядження Міністерства освіти і н,. л
України,

накази

та

розпорядженнями

ректора

ОНАХТ,

розпорядження

проректорів, рішенням Вченої ради ОНАХТ, ректорату, Правила внутрішнього
розпорядку

академії, інструкції з експлуатації машин, з охорони праці і

пожежної безпеки; порядок оформлення заявок на придбання матеріалів та
іншого обладнання з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, графіки
виконання робіт, розклад занять, Статут ОНАХТ, Положеньям

do

«;>.

Колективний договір, тощо.
4.5. Завідувач НВЛММ співпрацює з деканом ф-ту ТтаТХПіПБ з питань
проведення профорієнтаційної роботи, завідувачем кафедри ТМРіМ з питань
проведення навчальних занять та науково-дослідної роботи осіб, що навчаються.
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5.1. Забезпечення

умов

5.

ОБОВ’ЯЗКИ

для

проведення

на

високому

науково^

методичному і технічному рівні практичних занять та лабораторних роб
5.2.3авідувач НВЛММ вирішує питання, що пов’язані з фінансовими та
матеріально-технічними ресурсами НВЛММ в межах своєї компетенції.
5.3. Завідувач НВЛММ допомагає вирішенню проблем виробництва та
дослідження якості м'яса та м'ясних продуктів в освітньому процесі, при
курсовому та дипломному проектуванні.
5.4. Усі присутні в НВЛММ зобов’язані дотримуватись правил техніки
безпеки під час виконання своїх функціональних обов’язків та завдань.
5.5. Підтримувати в належному технічному стані всі прилади, обладна

-

матеріали для виконання лабораторних та практичних робіт. Забезпечувати
своєчасний ремонт та перевірку.

6. ПРАВА
6.1. НВЛММ має право:
- взаємодіяти з іншими структурними підрозділами ОНАХТ

у вирі

ії

покладених на неї завдань;
- запитувати в керівництва та фахівців структурних підрозділів ОНАХ.
матеріали, необхідні для реалізації встановлених цим Положенням завдань
роботи лабораторії;
- одержувати письмові та усні пояснення з питань, що стосуються
організації освітнього процесу в ОНАХТ у межах своїх повноважень;
- вносити на розгляд керівництва академії пропозиції щодо поліпшення
її діяльності;
- працівники лабораторії мають право співпрацювати з науковий,
гуртками ОНАХТ.
7. ОХОРОНА ПРАЦІ
7.1. У НВЛММ має бути забезпечено дотримання вимог нормативноправових актів України з охорони праці та пожежної безпеки.
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7.2. Створено безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів,
інструментів, інвентарю тощо.
7.3.
та

Не допускаються до проведення навчальних занять або робіт студенти

працівники

академії без

передбаченого

спецодягу

та

інших засобів

індивідуального захисту.
7.4. При настанні під час освітнього процесу нещасного випадку праців!
НВЛММ та завідувач НВЛММ вживають заходів, що передбачені Положен япро порядок розслідування нещасних випадків.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
8.1.

НВЛММ

виконання

вимог

несе відповідальність
цього

Положення,

за невиконання

за

або

неупорядкування,

неналежне

незбереження

обладнання та інших матеріальних цінностей, за недотримання безпечного с і
робочих місць, обладнання, приладів, експонатів, тощо.
8.2.

НВЛММ

несе відповідальність за індивідуальну

не підготовку

викладачів до занять та не підвищення їх науково-методичного рівня.
8.3. Завідувач НВЛММ, науково-педагогічні, педагогічні працівники, які
проводять

заняття

у

приміщенні

НВЛММ

несуть

відповідальність

за

недотримання правил з охорони праці, санітарно-гігієнічних норм та вимог з
пожежної безпеки.

9. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ!
9.1. НВЛММ розміщується у закріпленою за нею приміщенні.
9.2. Приміщення НВЛММ повинно мати природне та штучне освітлення,
бути світлими, теплими і сухими.
9.3. НВЛММ забезпечується:
куточками з охорони праці та пожежної безпеки;
аптечкою з набором медикаментів для надання першої медим?
допомоги;
первинними засобами пожежегасіння.

10. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Фінансування

діяльності

НВЛММ

та

її

матеріально-техь

забезпечення здійснюється за рахунок академії та інших джерел не заборонених
чинним законодавством України.

11. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
11.1. Метою якісного забезпечення освітнього процесу всіма необхідними
матеріалами, документами, технічними засобами навчання НВЛММ взаємодіє
навчальними та іншими структурними підрозділами академії.
11.2. НВЛММ проводить дослідження в тісному контакті з кафедрами,
факультетами,

навчально-науковими

інститутами,

науково-дослідними

лабораторіями та іншими структурними підрозділами академії.

