


і туризму. Очолює навчальну лабораторію соціально-економічних і 

інформаційних технологій завідувач лабораторії. 

1.5. На посади навчально-допоміжного персоналу приймаються особи 

за наказом першого проректора відповідно до чинного трудового 

законодавства.  

 

2. Основні завдання і напрями діяльності лабораторії: 

2.1. Організація на базі лабораторії навчальної та дистанційної роботи 

студентів; 

2.2. Обробка результатів навчальних та виробничих практик студентів; 

2.3. Обробка статистичних та картографічних матеріалів, зібраних під 

час проведення Комплексної навчально-дослідницької студентської 

експедиції та інших регіональних досліджень студентів та аспірантів. 

2.4. Організація консультацій викладачів за навчальними планами 

спеціальності; 

2.5. Апробація сучасних комп'ютерних засобів і технологій у 

навчальній роботі; 

2.6. Забезпечення проведення лабораторних та практичних занять 

згідно навчальних планів и програм, розкладу навчальних занять з 

використанням комп'ютерної техніки та спеціального обладнання 

лабораторії; 

2.7. Забезпечення доступу викладачів, аспірантів та студентів 

факультету геології, географії, рекреації і туризму до засобів обчислювальної 

техніки та мережі «Інтернет»; 

2.8. Участь у розробці та підготовці до друку підручників, навчальних 

посібників та методичних розробок, необхідних для забезпечення 

навчального процесу та методичної роботи на кафедрі; 

2.9. Комп'ютерне та інформаційне забезпечення проведення курсових, 

дипломних робіт та самостійної роботи студентів; 

2.10. Участь у підготовці та проведенні конференцій. 
 

3. Види діяльності лабораторії: 

3.1. Технічне та методичне забезпечення навчальної роботи кафедри. 

3.2. Забезпечення доступу до світової мережі Інтернет з метою збору 

статистичних даних, вивчення новітніх методів навчання і використання 

інформаційних технологій та інших інформаційних ресурсів. 

3.3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при 

підготовці студентів до навчальних та виробничих практик, написанні 

наукових звітів, курсових робіт тощо. 

3.4. Забезпечення умов для самостійної роботи студентів та аспірантів 

над курсовими, проектними та дисертаційними роботами на основі 

інформаційних технологій. 
 



4. Права 

 

4.1. Навчальна лабораторія має право формувати програму своєї 

діяльності, вносити пропозиції завідувачу кафедри соціально-економічної 

географії і регіонознавства та декану факультету геології, географії, рекреації 

і туризму щодо організації поточної роботи. 

4.2. Навчальна лабораторія має право подавати пропозицію стосовно 

формування штатного розкладу та залучення до роботи окремих фахівців. 

4.3. Навчальна лабораторія має право вносити пропозиції з питань 

оновлення матеріальної бази, придбання необхідних для належного 

функціонування комплектуючих елементів та матеріалів, створення 

належних умов праці персоналу відповідно до вимог правил охорони праці та 

чинного законодавства про працю. 

4.4. Навчальна лабораторія має право вимагати від керівництва 

кафедри, факультету та університету вживання заходів, необхідних для 

забезпечення працездатності технічних засобів, обладнання, які використовує 

Лабораторія. 

4.5. Навчальна лабораторія, за погодженням завідувача кафедри, може 

створювати тимчасові творчі групи зі студентів, аспірантів та співробітників 

для виконання завдань Лабораторії. 

4.6. Навчальна лабораторія має право на підвищення кваліфікації 

працівників згідно з потребами. 

4.7. Навчальна лабораторія має інші права, які надаються навчальним 

підрозділам вищих навчальних закладів згідно зі Статутом Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна та чинним законодавством 

України. 

 

5. Обов’язки  

5.1. Навчальна лабораторія зобов’язана планувати свою роботу на 

навчальний рік та кожний навчальний семестр згідно затверджених 

навчальних планів і програм, затвердженого розкладу навчальних занять, 

планів навчально-методичної роботи кафедри соціально-економічної 

географії і регіонознавства та виконувати затверджені у встановленому 

порядку плани роботи. 

5.2. Навчальна лабораторія зобов’язана наприкінці кожного 

навчального семестру звітувати перед завідувачем кафедри соціально-

економічної географії і регіонознавства про виконання плану роботи. 

5.3. Навчальна лабораторія зобов’язана створювати своїм працівникам 

належні умови праці, забезпечувати виконання працівниками вимог правил 

техніки безпеки та охорони праці, дотримуватись правил внутрішнього 

розпорядку та вимог законодавства про працю. 
 

 

 



6. Керівництво 

6.1. Керівництво навчальною лабораторією здійснює завідувач 

лабораторії, який приймається на роботу та звільняється з роботи наказом 

ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

6.2. Завідувач лабораторії здійснює керівництво згідно з чинним 

законодавством, Статутом Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна та цим Положенням.  

6.3. Навчальна лабораторія підпорядковується завідувачу кафедри 

соціально-економічної географії і регіонознавства та декану факультету 

геології, географії, рекреації і туризму. 

6.4. Завідувач лабораторії здійснює керівництво навчально-

допоміжним персоналом відповідно до цього Положення та планів роботи 

кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, розподіляє 

роботу серед навчально-допоміжного персоналу відповідно до виробничих 

потреб та посадових інструкцій співробітників. 
 

7. Зв’язки. Взаємовідносини 

7.1. Функціонування навчальної лабораторії передбачає 

співробітництво з іншими підрозділами Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, освітніми, виробничими організаціями, 

залучення студентів та аспірантів до участі в навчально-дослідницьких 

проектах за тематикою кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства та впровадження інновацій в освітній процес. 

7.2. Навчальна лабораторія в межах своїх повноважень та компетенції 

та за узгодженням з завідувачем кафедри та деканом може здійснювати 

навчальну діяльність за замовленнями інших кафедр факультету геології, 

географії, рекреації і туризму та підрозділів Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Така діяльність може здійснюватись на 

умовах технічної чи просвітницької співпраці або на договірних засадах. 

 

8. Майно та матеріально-технічні засоби 

8.1. Матеріально-технічне забезпечення навчальної лабораторії 

лабораторії здійснюється за рахунок: 

8.1.1. загального та спеціального фондів Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна відповідно до затверджених кошторисів; 

8.1.2. коштів на проведення освітньої діяльності, що виконується на 

кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства за 

держзамовленням, за грантами, на договірних умовах тощо; 

8.1.3. інших джерел, не заборонені чинним законодавством України та 

Статутом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

8.2. Навчальна лабораторія використовує майно, що закріплене за нею 

університетом у встановленому порядку. Матеріальна база навчальної 

лабораторії складається з: 



8.2.1. приміщень, де розташовані окремі структурні складові 

лабораторії, які закріплені наказом ректора Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна за кафедрою соціально-економічної 

географії і регіонознавства; 

8.2.2. меблів загального та спеціального призначення; 

8.2.3. навчального обладнання, пристроїв та інших елементів 

технологічного устаткування відповідно до облікових документів; 

8.2.4. навчально-методичних матеріалів та літератури, які необхідні для 

забезпечення діяльності навчальної лабораторії. 
 

9. Умови оплати праці 

Оплата праці працівників навчальної лабораторії здійснюється в 

порядку, що встановлений чинним законодавством України для працівників 

вищих навчальних закладів згідно штатного розкладу. 

 

10. Контроль, перевірка та ревізія діяльності 

Контроль, перевірка та ревізія діяльності навчальної лабораторії 

здійснюється згідно вимог чинного законодавства України, Статуту 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та цього 

Положення. 

 

11. Ліквідація та реорганізація лабораторії 

11.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) лабораторії здійснюється згідно з законодавством України, 

Статуту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

11.2. Під час ліквідації та реорганізації кафедри вивільнюваним 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 
 


