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ПОЛОЖЕННЯ 

про навчальну лабораторію садово-паркового господарства  

факультету мистецтва та дизайну комунального закладу вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»  

Запорізької обласної ради 

 

Положення про навчальну лабораторію садово-паркового господарства 

факультету мистецтва та дизайну комунального закладу вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької 

обласної ради» (далі – Положення) є складовою нормативно-організаційної 

документації комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (далі – 

академія), призначене для працівників лабораторії, кафедр, деканатів, інших 

підрозділів академії, і розроблено з метою організації діяльності лабораторії 

та її співпраці з іншими структурними підрозділами академії.  

Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших чинних нормативно-

правових актів та Статуту академії. 

 

1. Загальні положення 

1.1. Навчальна лабораторія (далі – лабораторія) є структурним підрозділом 

факультету мистецтва та дизайну, який забезпечує проведення науково-

дослідної роботи, лабораторно-практичних занять, навчальних та виробничих 

практик з дисциплін згідно з вимогами освітньо-професійних програм і 

Положення про організацію освітнього процесу в академії. 

1.2. Навчальна лабораторія садово-паркового господарства створюється за 

умови, якщо у робочому навчальному плані передбачено науково-дослідну 

роботу за тематикою науково-дослідної роботи кафедри, лабораторно-

практичні заняття, навчальні та виробничі практики з відповідних дисциплін. 



1.3. Діяльність лабораторії визначається цим положенням, рішеннями 

Вченої ради, навчально-методичної ради, науково-методичної ради, наказами 

ректора, розпорядженнями декана, вказівками завідувача кафедри садово-

паркового господарства.  

 

2. Цілі та завдання лабораторії 

Основні цілі та завдання лабораторії: 

2.1. Проведення лабораторно-практичних занять. 

2.2. Проведення навчальних та виробничих практик. 

2.3. Організація індивідуальної роботи студентів в лабораторії щодо 

виконання курсових, дипломних робіт (проєктів) студентів та науково-

дослідної роботи згідно із затвердженою тематикою кафедри. 

2.4. Організація лабораторних робіт для наукових досліджень 

професорсько-викладацького складу, технічного персоналу під час 

виконання практичних і прикладних досліджень згідно з затвердженим 

планом науково-дослідної роботи кафедри садово-паркового господарства. 

 

3. Структура і управління 

3.1. Лабораторію очолює завідувач, який призначається на посаду і 

звільняється з посади наказом ректора академії (за поданням завідувача 

кафедри садово-паркового господарства, погоджене деканом факультету 

мистецтва та дизайну та першим проректором). Завідувач лабораторії 

підпорядковується завідувачу кафедри садово-паркового господарства, 

декану факультету мистецтва та дизайну та першому проректору і здійснює 

безпосереднє керівництво роботою навчально-допоміжного персоналу.  

3.2. До складу навчально-допоміжного персоналу лабораторії залежно від 

обсягів та змісту навчальних дисциплін, з яких проводяться заняття, можуть 

входити: 

– старший лаборант; 

– лаборант; 

– інженер; 

– техніки різних категорій; 

– майстер виробничого навчання – садівник. 

3.3. Обговорення питань, що стосуються діяльності лабораторії, 

проводиться на засіданнях кафедри садово-паркового господарства. 

 

4. Взаємовідносини лабораторії з іншими підрозділами 

У процесі функціонування лабораторія взаємодіє з: 

4.1. Кафедрою садово-паркового господарства з метою реалізації 

навчальних програм відповідних дисциплін. 

4.2. Деканатом факультету мистецтва та дизайну з метою реалізації вимог 

до підготовки фахівців відповідної освітньої програми. 

4.3. Навчальним відділом академії з метою реалізації вимог концепції 

освітньої діяльності академії, забезпечення єдиного підходу в реалізації 



навчального процесу з переліку споріднених дисциплін, виявленні і реалізації 

міждисциплінарних зв’язків, обміну досвідом.  

4.4. З іншими структурними підрозділами академії з метою покращення 

організації та забезпечення навчального процесу. 

 

5. Порядок організації та ліквідації лабораторії 

5.1. Організація, реорганізація, перетворення, припинення діяльності 

лабораторії здійснюється на підставі рішення Вченої ради, введеного в дію 

наказом ректора. 

 

6. Прикінцеві положення 

6.1. Це Положення схвалюється Вченою радою академії та вводиться в дію 

наказом ректора академії.  

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і 

ухвалюються Вченою радою академії за поданням завідувача кафедри 

садово-паркового господарства, декана факультету мистецтва та дизайну та 

вводяться в дію наказом ректора академії. 

6.3. Це Положення набуває чинності з дня введення його в дію наказом 

ректора академії. 


