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1. Загальні положення 

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

Білгород-Дністровського коледжу природокористування, будівництва та 

комп’ютерних технологій (далі - Коледж). 

1.2. Лабораторія забезпечує проведення лабораторних та практичних 

занять студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст із 

навчальних дисциплін закріплених за Цикловою комісією відповідно до вимог 

освітньо-професійних програм і Положення про організацію освітнього 

процесу у коледжу. 

1.3. Лабораторія безпосередньо підпорядковуються голові Цикловій 

комісії. 

1.4. Дія цього положення поширюється на лабораторії, що функціонують і 

створюються згідно з навчальним планом спеціальності. 

 

2. Завдання Лабораторії 

 

До завдань Лабораторії відносяться: 

2.1. Забезпечення проведення теоретичних, лабораторних і практичних 

занять на високому науковому, методичному, професійному рівні відповідно до 

діючих навчальних програм дисциплін і методичних рекомендацій, а також 

організація і проведення позааудиторної  роботи, завдяки яким розвиваються 

творчі та дослідницькі здібності студентів. 

2.2. Створення на робочих місцях безпечних умов відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

2.3. Проведення педагогічними працівниками Циклової комісії на 

високому навчально-методичному рівні лабораторних та практичних занять 

згідно з діючими навчальними планами та графіком освітнього процесу. 

2.4. Систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної 

бази, технічних засобів навчання, комп'ютеризації та автоматизації освітнього 

процесу тощо. 

 

3. Керівництво навчальною лабораторією 

 

3.1. Лабораторію очолює завідувач, який призначається на посаду і 

звільняється з неї наказом директора коледжу за поданням заступника 

директора з навчальної роботи і несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на Лабораторію завдань і функцій. 

3.2. Контроль за діяльністю завідувача Лабораторії, здійснює голова 

Циклової комісії. 

3.3. Обговорення питань, що стосуються діяльності Лабораторії, 

проводиться на засіданнях Циклової комісії. 

3.4. Діяльність лабораторії регламентується планом роботи, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, розкладом (графіком) проведення занять  

та консультацій, іншими документами, що затверджуються директором 

коледжу. 
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4. Функції Лабораторії 

 

Функціями Лабораторії є такі: 

4.1. ІІроведення, згідно з діючими навчальними планами та графіком 

навчального процесу лабораторних та практичних занять з навчальних 

дисциплін, закріплених за Цикловою комісією. 

4.2. Вдосконалення якості освітнього процесу та активна участь 

працівників Лабораторії у виховній роботі із студентами коледжу. 

4.3. Створення всім учасниками освітнього процесу належних умов праці 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

4.4. Організація методичного забезпечення самостійної роботи студентів. 

4.5. Надання допомоги у проведенні дослідної роботи з дисциплін, 

підготовці доповідей, рефератів тощо. 
 

5. Матеріально-технічне забезпечення 
 Комплектація лабораторії обладнанням здійснюється відповідно до 

типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання 
та обладнання загального призначення для закладів вищої освіти. 

  У навчальній лабораторії розміщується аудиторна дошка, стіл, 
пристосування для використання технічних засобів навчання. 

 Усі матеріальні цінності лабораторії обліковуються в інвентарному описі 
встановленого зразка. 

 Облік і списання морально та фізично застарілого обладнання, 
навчально-наочних посібників проводяться відповідно до чинного 
законодавства. 

6. Оформлення лабораторій 

6.1. На вхідних дверях лабораторії оформлюється напис на табличці з 

його назвою. 

6.2. Для оформлення лабораторій передбачено створення навчально-

методичних експозицій змінного та постійного характеру. 

6.2.1. До постійних експозицій відповідно до спеціалізації лабораторії 

належать: 

 куточок з охорони праці; 

 правила роботи в лабораторії; 

 таблиці сталих величин, основних формул тощо. 

6.2.2. До експозиції змінного характеру належать: 

 матеріали до теми наступних занять; 

 виставка кращих робіт студентів; 

 завдання тематичного оцінювання; 

 додаткова інформація про новинки. 

Матеріали експозицій оновлюються при переході до вивчення нової теми.  

У секційних шафах лабораторій демонструються прилади, колекції, 

муляжі, деталі, вузли тощо. 
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7. Взаємовідносини з іншими підрозділами 

 

Лабораторія у своїй роботі взаємодіє з іншими структурними 

підрозділами коледжу: 

7.1. З Цикловою комісією, до складу якої вона входить, з метою реалізації 

навчальних програм відповідних дисциплін та участі у виховній роботі зі 

студентами коледжу. 

7.2. З відділенням - з метою реалізації вимог щодо підготовки фахівців 

відповідного напряму, спеціальностей. 

7.3. З навчальною частиною коледжу - з метою реалізації вимог щодо 

підготовки фахівців відповідного напряму, спеціальностей та спеціалізації. 

7.4. З навчальною частиною коледжу – з метою організації та забезпечення 

освітнього процесу. 

7.5. З іншими спорідненими навчальними лабораторіями коледжу – з 

метою покращання організації та забезпечення освітнього процесу. 

7.6. З господарською частиною – з питань забезпечення лабораторії 

канцелярськими приладдям, а також із питань побутового обслуговування. 

 
 

8.  Припинення діяльності Лабораторії 

 

8.1. Лабораторія припиняє діяльність за наказом директора коледжу. 
 


