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Харків – 2021 р. 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане Положення є  документом,  який  регламентує  діяльність, 

визначає  основні  завдання  та  функції навчальної лабораторії (далі –  

Лабораторія). 

1.2. Лабораторія є структурним підрозділом Відокремленого  

структурного підрозділу  «Житлово-комунальний  фаховий  коледж  

Харківського національного університету міського  господарства імені О. М. 

Бекетова»  (далі – Коледж). 

1.3. Основна мета діяльності Лабораторії - забезпечення освітнього 

процесу та  підвищення  ефективності  підготовки фахового молодшого 

бакалавра спеціальності  241  «Готельно-ресторанна  справа» за  освітньо-

професійною програмою  «Готельне обслуговування». 

1.4. У своїй діяльності Лабораторія керується Конституцією України,  

Законами  України  «Про  освіту»,  «Про  вищу освіту»,  «Про  фахову 

передвищу  освіту»,  нормативно-правовими  актами Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки  України,  інших  

законодавчих  і  нормативно-правових  актів,  Статутом Харківського 

національного університету міського  господарства імені О. М. Бекетова  (далі 

– Університет),  Положенням  про Відокремлений  структурний підрозділ  

«Житлово-комунальний  фаховий  коледж  Харківського національного 

університету міського  господарства імені О. М. Бекетова», наказами ректора 

Університету, розпорядженнями директора Коледжу та цим Положенням. 

1.5. Місцезнаходження Лабораторії: 

вулиця Шевченка, 233А, м. Харків, 61033 Україна 

Телефон: +38057 704 10 96  

Офіційний веб-сайт Лабораторії:              

https://gkt.kname.edu.ua/index.php/uk/spetsialnosti/hotelno-restoranna-

sprava/navchalna-laboratoriia-ho#yakor 

1.6. Юридичний  статус:  Лабораторія не має права юридичної особи. 

Фінансово-господарська  діяльність  здійснюється Університетом. 



1.7. Діяльність  Лабораторії  регламентується  планом  роботи,  

розробленим завідувачем Лабораторією на початку кожного навчального року,  

розглянутим та ухваленим цикловою комісією готельного обслуговування і  

затвердженим  директором Коледжу.  

1.8. Основними напрямами діяльності Лабораторії  є: 

- організація та проведення  на високому методичному рівні  практичних  

занять зі студентами спеціальністі 241 «Готельно-ресторанна справа» з  

дисциплін  «Організація та технологія обслуговування в готелях», «Організація 

та технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства», «Будівлі 

і обладнання готелів», «Санітарія і гігієна в підприємствах готельного типу», 

«Технологія ресторанної продукції» відповідно  до  чинних  навчальних  і  

робочих  програм,  методичних рекомендацій; 

- організація та проведення на базі Лабораторії  всіх видів практики для 

студентів денної та заочної форм навчання відповідно до наскрізної програми 

практики, що розробляється цикловою комісією готельного обслуговування за 

участю заступника директора з виробничого навчання та завідувача Лабораторії  

Коледжу; 

- надання платної послуги проживання учасникам науково-практичних 

конференцій, олімпіад, нарад, які проводяться в Університеті та Коледжі, 

слухачам курсів підвищення кваліфікації, студентам заочної форми навчання та 

слухачам Харківського центру ПТО ДСЗ. 

1.9. Обговорення  питань,  що  стосуються  діяльності  Лабораторії,  

проводиться  на  засіданнях циклової комісії готельного обслуговування. 

1.10.  До роботи Лабораторії  залучаються педагогічні працівники 

Коледжу, які працюють на спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», а 

також науково-педагогічні працівники кафедри туризму і готельного 

господарства  Університету.  

 

2.  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЛАБОРАТОРІЇ 

2.1.  Основними завданнями Лабораторії є: 



-  забезпечення  належних  умов  для  проведення  практичних  занять  з  

навчальних  дисциплін  та всіх видів практики, організації самостійної та 

індивідуальної роботи студентів спеціальності  241  «Готельно-ресторанна  

справа»; 

-  забезпечення  навчально-методичної,  матеріально-технічної  бази  для  

виконання практичних робіт та курсових робіт; 

-  участь  у  плануванні  роботи  циклової комісії готельного обслуговування; 

-  підготовка  пропозицій  щодо  удосконалення  організації освітнього  процесу  

на  спеціальності  241  «Готельно-ресторанна  справа»,  його навчально-

методичного забезпечення з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду; 

-  створення  на  робочих  місцях  безпечних  умов  праці  відповідно  до  вимог  

чинного законодавства. 

2.2.  Для виконання своїх завдань Лабораторія здійснює такі функції: 

організаційно-управлінські: 

-  розробка  пропозицій  щодо  удосконалення  організації  освітнього  процесу  

на відділенні готельного господарства,  підвищення  якості  підготовки   

студентів спеціальності  241  «Готельно-ресторанна  справа»; 

-  надання пропозицій щодо удосконалення матеріально-технічної бази 

Лабораторії; 

-  налагодження  співпраці  з  вітчизняними  і  зарубіжними  ресторанами  та  

готелями, співпраці з профільними закладами України і зарубіжжя; 

планування: 

-  участь  у  плануванні  роботи  циклової комісії готельного обслуговування; 

-  планування роботи Лабораторії; 

аналітичні функції: 

-  вивчення  ринку  готельних  послуг,  його  масштабів  та  тенденцій розвитку; 

-  пошук в мережі Інтернет інформації щодо досягнень у галузі готельно-

ресторанного  господарства; 

-  пошук та організація перегляду студентами відеоматеріалів тематичного 

призначення, що стосуються організації та застосування  методів провадження 

готельно-ресторанної справи;  



3. УПРАВЛІННЯ ЛАБОРАТОРІЄЮ. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ 

3.1. Структура  та  штатний  розклад  Лабораторії затверджуються  

наказом  ректора  за  поданням  директора Коледжу. 

3.2. Безпосереднє  керівництво  роботою  Лабораторії  здійснює  

завідувач,  який призначається та звільняється з посади наказом ректора 

Університету за поданням директора Коледжу. 

3.3. Завідувач  Лабораторії  працює  під  керівництвом директора 

Коледжу та голови циклової комісії готельного обслуговування. 

3.4. Функції  завідувача  Лабораторії  та  співробітників  підрозділу  

визначаються  їх посадовими інструкціями. 

3.5. Трудовий колектив Лабораторії  складається зі співробітників  

згідно затвердженого штатного розкладу; 

3.6. Трудові взаємовідносини зі співробітниками, включаючи питання 

прийому на роботу та звільнення, робочого часу й відпочинку, оплати праці, 

компенсацій регулюються чинним законодавством про працю.  

 

4.  ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

4.1. Завідувач Лабораторії має право: 

-  за розпорядженням директора Коледжу діяти в рамках своєї 

компетенції від імені Коледжу, самостійно приймати необхідні рішення, якщо 

вони не віднесені до компетенції вищестоящих органів і не суперечать діючому 

законодавству; 

-  вносити пропозиції на розгляд адміністрації Коледжу щодо покращення 

умов роботи співробітників Лабораторії та умов проживання мешканців 

Лабораторії; 

 - представляти співробітників Лабораторії до заохочення або стягнення; 

 -  приймати участь в придбанні або списанні матеріальних цінностей; 

 -  припиняти виконання робіт, які проводяться з порушенням правил 

пожежної безпеки та охорони праці. 

Безпосередні  права  співробітників  Лабораторії  визначаються  їх  

посадовими інструкціями. 



4.2. Завідувач Лабораторії відповідає за: 

 - координацію діяльності Лабораторії відповідно до нормативних 

документів у галузі освіти, Статуту Університету, Положенню про Коледж; 

 -  належне виконання посадових  обов’язків співробітниками Лабораторії; 

 - дотримання інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки 

співробітниками Лабораторії та студентами Коледжу під час  практичних 

занять або проходження практики в Лабораторії; 

 - дотримання інструкції з пожежної безпеки та Правил користування та 

внутрішнього розпорядку в Лабораторії усіма мешканцями Лабораторії на 

період їх проживання. 

Персональна  відповідальність  працівників  Лабораторії  визначається  їх  

посадовими обов’язками. 
 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1.  Дане Положення набирає чинності з дати його затвердження ректором 

Університету. 

5.2. Зміни  та  доповнення  до  цього  Положення  вводяться в дію наказом 

ректора Університету за поданням директора Коледжу. 

5.3.  Рішення  про  реорганізацію  або  ліквідацію  Лабораторії  здійснюються  

за  наказом  ректора  Університету за поданням директора Коледжу. 

 

 

 
 


