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НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРlЯ ГЕОДЕЗlТ КАФЕДРИ ПРОЕКТУВАННЯ ДОРlГ,
гЕодЕзlТ l зЕмлЕустрою
Чинне вiд 2018-'10-05
,l

зАгАльнl положЕння

-

лабораторiя) е струкryрним
пiдроздiлом кафедри проектування дорiг, геодезiТ i землеустрою (далi - кафедра)
дорожньо-будiвельного факультету (далi - факультет) Харкiвського нацiоЪального
автомобiльно-дорожнього унiверситету (далi - ХНАДУ, унiверситет), яка створена
для органiзацiТ та проведення ocBiTHboT i методичноТ дiяльностi iз забезпечення
пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти ycix освiтньо-квалiфiкацiйних piBHiB у галузi
знань, що вiдповiдае профiлю кафедри та позначена в Положеннi про струtсгурний
пiдроздiл ХНМУ
кафедру проектування дорiг, геодезiТ i землеустрою,
затвердженому наказом по XHAfly вiд 07 листопада 2017 р. Ne 132
1.2 Лабораторiя дiе у вiдповiдностi з Констиryцiею УкраТни, 3aKoHiB УкраТни
<Про ocBiry), пПро вищу ocBiTy), uПро наукову i науково-технlчну дiяльнiсть>>,
iншими нормативно-правовими актами УкраТни, Статутом унiверситеry, цим
Положенням, наказами рекгора ХНМУ, розпорядженнями декана дорожньобудiвельного факультеry, рiшеннями ВченоТ ради унiверситеry i факультеry,
протокольними рiшеннями завiдувача кафедри, Положенням про кафедру, цим
положенням, навчальними програмами, навчальними планами, правилами
внугр шн ього трудового розпорядry ун верситеry.
1.3 Лабораторiя створюеться, реорганiзовуеться та лiквiдуеться наказами

1.1 Навчальна лабораторiя геодезiТ (далi

i

i

ректора

ХНМУ.

'1.4 3MicT
роботи лабораторiТ визначаеться планами розвитку унiверситеry,

факультету та кафедри.
1.5 fliяльнiсть лабораторiТ здiйснюеться вiдповiдно

до

затвердженого
розкладу навчальних занять, розкладу екзаменiв, графiкiв консультацiй та
затверджених завiдувачем кафедри рiчних i щомiсячних планiв.
1.6 Планування, перерозподiл та контроль цiльового використання
обладнання лабораторiТ для органiзацiТ освiтнього процесу виконуеться
завiдувачем лабораторiТ за узгодженням iз завiдувачем кафедри.
1.7 РобOта пабOраторiТ позаграфiком навчальнйх занять здiйснюеться згiдно
з графiком надання додаткових ocBiTHix послуг, затвердженим завiдувачем
кафедри.
1.В flокументацiя лабораторiТ складаеться з:
- технiчного паспорry лабораторiТ (flодаток А);
- методичних рекомендацiй до виконання практичних (лабораторних) робiт;
- iнструкцiй з експлуатацiТ обладнання лабораторiТ;
- посадових iнструкцiй спiвробiтникiв лабораторiТ;
- iнструкцiй з охорони працi та пожежноТ безпеки для працiвникiв лабораторii,
здобувачiв, сryдентiв та iнших осiб, якi залучаються до робiт у лабораторiТ;
- хqурналiв реестрацiТ iнструктажiв з питань охорони працi та пожежноТ
безпеки;
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- паспортiв розмiщення обладнання в примiщеннях лабораторiТ та робочих

полягають у забезпеченнi:

-

розумiння Полiтики ХНАДУ у сферi якостi кожним спiвробiтником

лабораторiТ;

- постiйного покращення процеэу виконання та забезпечення виконання
освiтнього процесу;
- ефективного використання Bcix видiв pecypciB;
- достатнього рiвня квалiфiкацiТ слiвробiтникiв лабораторiТ;
,..
- чiткого розподiлу повноважен ь i вiдповiдальностi спiвробiтн и KiB
- сумлiнного виконання вимOг зовнiшнiх i внутрiшнiх нормативних
документiв;
- вИКлЮчення ризикiв пов'язаних з наданням неякiсних ocBiтHix послуг;
- безумовного дотримання законсдавства УкраТни;
- СВОеЧаСНОгО вИЯВлеННя та запобiгання будь-яким вiдхиленням вiд
приЙнятих нормативiв та стандартiв;
- всебiчноТ пiдтримки у. повсякденнiй дiяльностi рiшень ВченоТ ради ХНМУ,
робочих груп з якостi;
- ВНесеННя пропозицiЙ з корегування Полiтики в областi якостi при
аналiзуваннi роботи лабораторiТ
боку керiвництва кафедри, факультеry,
унiверситету;
- пiдтримки i постiЙного вдоскоiiалення методик i технiчних засобiв, що
ВИкористовуються Лабораторiею при виьэнаннi функцiй, покладених на неТ.
;

з

3

структурА тА ФункцlТ кЕрувАння

3.1

ХНМУ згiдно

Сr<лlад ЛабораторiТ встановлlсоться ректором
РОЗКЛlаДУ 3 УРаХУванням харакгеру та обэягiв робiт, якi виконуе

штатного
лабораторiя.
3.2 Лабораторiю очолюе завiдуЕач, який призначаеться на посаду та
Звiльняеться з посади наказом ректора ХНМУ за представленням завiдувача
кафедри.
3.3 3авiдувач ЛабораторiТ:
- безпосередньо органiзуе роботу -.-абораторiТ, впроваджуе у життя виконання
РОзробленихпланiв i програм щодо вико:ання функцiй, покладених натабораторiю
цим Положенням;
- аналiзуе стан виконання планiв та якiсть виконання робiт;
- контролюе дотримання трудэвим колективом лабораторiТ Правил
внррiшнього трудового розпорядку, 3a<oHiB УкраТни <Про охорону працi> <Про
пожежну безпеку>, що встановленi в XHi{Y чинним порядком;
- прИ3Упиняе роботи при виявлен,.ti грубих порущень вимог 3акону УкраТни
uПро охорону працi> та <Про пожежну бэзпеку в YKpaTHi>.
- органiзуе рацiональне використаi:lя та збереження матерiальних цiнностей,
закрiплених за лабораторiею;
- готуе i подае у встановленому поэядку звiтнiдокументи;
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створюе безпечнi умови працi для спiвробiтникiв лабораторiТ та

вiдвiдувачiв;
- надае завiдувачу кафедри пропозицiт стосовно осiб, якi приймаються на
робоry в струкryру лабораторiТ;
- розробляо та подае на затвердження ректору посадовi обов'язки
спiвробiтникiв лабораторiТ розробленi в порядку, зазначеному в flП 1:0 СУЯ ХНАДУ
(УПРАВЛ l ННЯ ДОКУМЕНТАЦlеЮ>
- виконуе iншi обов'язки, передбаченi посадовою iнструкцiею,
квалiфiкацiйними вимогами та наказами ректора ХНМУ.
5.4 3авiдувач лабораторiТ несе вiдповiдальнiсть за неякiсне та несвоечасне
виконання обов'язкiв, покладених на нього цим Положенням, посадовою
iнструкцiею та наказами ректора ХНМУ
5.5 Функцiональнi обов'язки спiвробiтникiв лабораторiТ визначаються
посадовими iнструкцiями, розробленими у вiдповiдносii до СТВНЗ 3.0-0:2012
Система управлiння якiстю <Струкгура, змiст i оформлення положень про
структурниЙ пiдроздiл i посадовi iнструкцiТ).
Спiвробrтники лабораторiТ повиннi мати професiйну пiдготовку, квалiфiкацiю,
знати своТ права та обов'язки.
Спiвробiтники лабораторiТ несуть вiдповiдальнiсть за невиконання функцiй та
обов'язкiв, якi покладенi на них посадовими iнструкцiями та розпорядженнями
завiдувача кафедри.
;

4

змАчl лАБорАторlТ

Основними задачами лабораторiТ е:
4.1 Сприяння пiдвищенню якостi пiдготовки здобувачiв квалiфiкацiТ бакалавр,
магiстр, доtсгор фiлософiТ через поглиблення й закрiплення теоретичних знань
шляхом Iхнього практичного опрацювання в лабораторних умовах, формування
практичних навичок, BMiHb та ключових для даного фаху компетентностей.

4.2 Пiдготовка та проведення на високому науковому, методичному

технiчному piBHi лабораторних, практичних, факультативних, ryрткових занять
згiдно з чинними робочими програмами дисциплiн кафедри, планами роботи
студентських наукових гурткiв i факультативiв та методичними рекомендацiями

i

щодо jхнього виконання.
4.3 Створення належних умов для пiдвищення квалiфiкацiТ та ста}кування
науково-педагогiчних працiвникiв унiверситеry, iнших закладiв освiти та органiзацiй.
4.4 Формування методичноТ бази кафедри для забезпечення освiтнього
процесу i самостiйноТ роботи здобувачiв.
4.5 Створення учасникам освiтнього процесу безпёчних умов працi та
навчання вiдповiдно до чинних законодавчих аtсгiв.
4.6 Виконання оперативних завдань керiвництва кафедри та дорожньобудiвельного факул ьтеry.
5
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- участь в органi3ацiт та здiйсненнi спiвробiтництва з устансsами та
органi3ацiями 3а напрямками дiяльностi кафедри, дорожньо-буд[вельного

факультеry;
- участь в удосконаленнi системи управлiння якiстю унiверситету ts рамках
процесiв, якi реалiзуються на piBHi кафедри та навчальнот лабораторiт;
- використання сучасних технiчних засобiв iобладнання та HoBiTHix технологiй
навчання для викладачiв та здобувачiв;
- залучення здобувачiв до практичноТ дiяльностi у навчальних та нЕlукових
проектах кафедри;
- органi3ацiя по3ааудиторнот, самостiйнот роботи здобувачiв деннот тазаочнот
(дистанцiйноТ) форм навчання з метою розвитку творчих та дослiд{ицьких
здiбностей здобувач в
- ро3виток iнфраструlсури для впровадження елементiв дистанцiйного
i

;

навчання;

/

I

- ведення дiловодства, проведення у вiдповiдностi до встановленж вимог

процесу комплектування, зберiгання, облiку та використання архiвних до},{ументiв,

якi були cTBopeHi в ходi дiяльностi лабораторiТ;
- обiрунтУваннЯ та iнiцiюВання проЦедурИ придбанНя обладнання, матерiалiв
тощо;

5.1.2 3аОля вuконання завОання щоОо пiОеоmовкч mа

лабораmорнuх

mа пракmччнuх заняmь

з

правеОення
на вuсокому

Оuсцuплiн кафеорч
науковому, меmоdччному i mехнiчному piBHi:
- розробка спiльно 3 провiдними викладачами кафедри методики проведення
лабораторних та практичних 3анять вiдповiдно до навчального плану та навчальних
програм з дисциплiн;
- органiзацiя та проведення заходiв щодо впровадження iнновацiйних ocBiTHix
технолог]й в yci види навчальних занять, якi проводяться на кафедрi;
- органiзацiя доступу здобувачам вищоТ освiти та спiвробiтникам
унiверситеry
до використання посiбникiв, навчально-методичноТ та науковоТ лiтераryри,
програмних продукгiв при пiдготовцi до курсових, дипломних та дисертацiйних
робiт;

- проведення (супровiд) лабораторних та практичних занiть вiдповiдно

до
ро3кладу навчального процесу та графiкiв поза аудиторноТ роботи здобувачiв.
5.,1.3 3аOля вuконання завOання щоOо формування меmоОччноТ базч
забезпечення освimньоео процесу i самосmiйноi робоmч зОобувачiв вuщоi'освimu:
- орган iзацiя облiк на вчально-методичного забезпечен ня дисци плiн кафедри
5-1.4 3аdля вuконання завOання щоdо сmворення належнuх mа ефекmuвнuх
0ля
пiOвuщення квалiфiкацii mа сmажування науково-пеОаеоеiчнuх працiвнuкiв
умов
;

- створення сприятливих умов учасникам освiтнього процесу для виконання
робiт вiдповiдно до iндивiдуальних планiв щодо пiдвищення квалiфiкацiТ
(стахqування).

5.1.5 ЗаOля вuконання завOання щоdо сmворення безпёчнuх умов працi

учаснчкам освimнъоео п роцесу:
- органiзацiя в лабораторiт сприятливих умов для безпечного викладання
навчальних дисциплiн кафедри, контроль за дотриманням вимог з охорони працi,
пожежноТ безпеки, тощо;
- розробка та узгодження iнструкцiй з охорони працi вiдповiдно до
встановлених в унiверситетi вимог;
- проведення iнструктажiв з охорони працi iз здобувачами вищоТ освiти та

x}iAE}-
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науково-педагогiчними працiвниками кафедри, а також з особами, якi проходять
пiдвищення квалiфiкацiТ (стажування) на кафедрi (лабораторiТ);
- органiзацiя контролю за примiщеннями, закрiпленими за кафедрою
(вiдкритгя-закриття примiщень, контроль за зберiганням тощо).
5.'t.6 3аOля вuконання операmчвнчх завOань завiOувача кафеOрч mа 0екана
dо рожн ьо-бу0 i вел ь н о ео ф а кул ьm е m у :
- участь спiвробiтникiв лабораторiТ у засiданнях кафедри;
- виконання спiвробiтниками лабораторiт поточних завдань завiдувача
кафедри, декана факультету в межах основних завдань та функцiй лабораторiТ.
5.2 ffля виконання функцiй, якi покладенi на лабораторiю, iT надаються
наступнi права:
давати пропозицiт завiдувачу кафедри щодо вдосконалення питань,
пов'язаних з дiяльнiстю лабораторiт;
- давати пропозицiТ керiвництву кафедри i ХНАДУ щодо удоскОналення
системи управлiння якiстю;
- отримувати iнформацiю вiд iнших структурних пiдроздiлiв ХНАДУ для
виконання обов'язкiв, покладених на лабораторiю цим полiоженням;
- розглядати на засiданнях кафедри питання, що стосуються iT роботи;
5.3 Вiдповiдальнiсть за несвоечасне, неякiсне виконання обов'язкiв,
покладених на спiвробiтникiв лабораторiТ, визначаеться посадовими iнструкцiями,
затвердженими чинним порядком.
6

ФlнАнсувАння дlяльностl тА мАтЕрlАльнА БАзА

6.1 Витрати на утримання

бюджетного та спецiального фонду.

лабораторiТ здiйснюс

ХНМУ за

рахунок

6.2 Матерiально-технiчна база лабораторiТ базуеться на ocнoBi наданих
ХНАДУ примiщень.
Лабораторiя користуеться примiщенням, iHBeHTapeM, засобами зв'язку,
орпехнiкою, обладнанням, транспортними засобами, iншими матерiальнотехнiчними цiнностями XHAffY.
6.3 На правах структурного пiдроздiлу ХНМУ лабораторiя користуеться
yciмa видами комунальних послуг.
6.4 Лабораторiя розробляе i здiйснюе заходи щодо забезпечення охорони,
цiлiсностi, змiцнення i розвитку матерiально-технiчноТ бази ХНАДУ, закрiпленоТ за

лабораторiею, забезпечуе контроль

за

рацiональним

i

ефекгивним

iT

використанням.
6.5 3 метою органiзацiТ дiяльностi лабораторiТ, iT спiвробiтники мох{уть бути
вiдрядженi в cTopoHHi органiзацiТ i заклади освiти в установленому законодавством
УкраТни порядку.
6.6 На спiвробiтникiв лабораторiТ поширюються дiТ умов колективного
договору, правил внутрiшнього трудового розпорядку, соцiальних пiльг, ц{о
надаються спiвробiтникам ХНМУ.
Прорекгор з НПР

Д. М. Клец

3авiдувач кафедри проекц/вання дорiг,
геодезiТ i землеустрою

А. Г. Батракова

}iHAEy
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, . ЦОДАТОКА
, (обов'язковий}
тЕхнlчниЙ пдспорт

назва: Навчал

ьна лабораторiя геодезiт
навч€lльна

ъ

лАБорАторl[

ф Б20.5-0

(наукова)

Розтач-lування: корпус Доро>lньобудiвельций факультет

аудитгорiя Ns 461

'площа,

поверх, освimлення, напрVеа, кiлькiсmь BiKoH mа 0верей, пiOлоеа mа
Ширина, м
Поверх
Площа, м2
Висота, м
,Щовхмна, м
4

5,57

Клькiсть
BiKoH

наявнiсть
uлгори або

х€lлюзi

ll.

наявнiсть
Фати на
BiKHax

4

4

61,27

11,0

об'ем, м3

3,0

183,8,I

Клькiсть
дверей

Пiдлога
поФита

освiтлення

2

лiнолеум

змiшане

немае

m

Тип
свiтильникiв

Харакгеристика iнженерного обладнання:
(кiлькiсmъ cmeHOiB, прuлаOiв,

Напруга

Потрtоiсть

220v,
50 Гц

до 10кВт

поmщнiсmц фунOаменmu, серmuфiкаmu, свidоцmва

Клькiсть
наочних стендiв

робочий стiл
викладача

Стiлець
викладача

Столи
аудиторнi

1

1

12

Клькiсть
обладнання

,Щошtа

Еран

32

1

не мае

Столи
комп'ютернi

Стiльцi
15

Лава аудиторна

ПсП 1.2.6.2.1-0l:20l8

Положенrrя про струсгурний пiлрозлiл Харкiвського
нацiонаrrьного автомобiльно-дорожнього
8томоБшьно.доюхнlя
пlвЕрсиЕ
iхIдь

унiверсrгету
Навчальна лабораюрй геодезii кафелри
проеIсryваннrI дорiг, геодезii i землеустрою

l0

CTopiHKa 9

дктуалiзацiя: 2018-10-05

ПроOовження ДоOаmкуД

перелiк обладнання
Найменування
обладнання

Ns
г/п
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12
,13

14
15
16

17
1в
19

20
21

22

23

Тахеометр 3ТА5
Теодолiт 2Т-30М
Теодолiт 2Т-30
Теодолiт 2Т-30П
Теодолiт 2Т-30П
Теодолiт 2Т-30П
Теодолiт 2Т-30
Теодолiт 2Т-30
Теодолiт 2Т-30П
Теодолiт 2Т-30М
Теодолiт 2Т-30М

Нiвелiр електроноцифровий

SPRlNTER

Нiвелiр Н-3К
Нiвелiр Н-3К
Нiвелiр Н-3К
Нiвелiр Н-ЗК
Нiвелiр Н-3К
Нiвелiр Н-ЗК
Нiвелiр Н-3К
Нiвелiр Н-3К
Нiвелiр НС-3
Нiвелiр НС-З
рейки телескопiчнi

-

10шт.

lнвентiрни

3аводськiй Ns

йNs
10442

15185
28вб
9в930
3961

15002

10418
33193
331 92

1

33849
зз994
71613
бв702
33227
1 796
1813

з3,191

33149
33141
з31 94

PiK

встановлення
2003
19вб
19в7
19в7
19в7

Примiтк
а

,19вб

,19в6.

19и
19в7

10412

,19вб

1041з

19вб

або нiвелiри, згiдно з розкладом занять
200з464

1и37г001

2005

4676

3299
1 13290
1 1 3307

197в
1978

11

11450
13611

в9вв

19в2

,10697

,l13301

33041

1980

,14в9

113з22
113297

1985

в685
8414
в396
1 0853

19в0

11з2вз

,1976

,1,13286

,1976

3302

19в0

11

1

,1980

,1337г0,13

11337i022

2007

Прчмimка; поповнення перелiку обладнання та
списання його
балансу лабораторiТ здiйснюеться в порядку, встановленому в
унiверситетi без внесення змiн до цього Положення.
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ПроOаоt<ення Доdаmry Д

t,lt.

Вимоги експлчатацiйнотбезпеки:
(мхuснiпрuсmроi за3емлення, елекmiр@овкu, сuеналЬафя, BoeHeeacHuKll,
а*mемч
венmuляlлi конOuфювання mа m. iH.).
3аземленн
я

Елепричнi
блокiровки

Сигналiзацiя

в наявносгi

Не мае

3асоби
пожежегасiння
вогнегасник

оУ-5

1uлг

Система
вентиляцi[
загальна
обмiнна

Система
кондицiювання
не мае

lV.
зв'язок mа m.

максимальна
кiлькiсть присугнiх

20

Евакуацiйнi
з€lходи

згiдно плану
еваюrацгf

iH,

3асоби
iндивiдуального
захисry

3в'язок

Медична
аптечка

не мае

не мае

в наявностi

mемпераmура, волоеiсm ь,

Форма
проведення
занять

lнструкцiя
з охорони працi

пракгичнi

в наявностi

показники ви

Журнал реесрацГf
iнструlоажiв
сryдентiв з безпеки
життедiяльностi
в наявностi

Вiд iнструктажу
лервинний

