
 

 

 



І. Загальні положення 

1. Завідувач начальної лабораторії належить до професійної групи 

«Фахівці». Сферою діяльності завідувача начальної лабораторії є планування і 

здійснення роботи по формуванню професійних знань, умінь і навичок 

студентів відповідно до вимог  кваліфікаційної характеристики за робітничою 

професією «Кухар», «Кондитер». 

2. Призначення на посаду завідувача начальної лабораторії та звільнення 

з неї здійснюється наказом директора коледжу за поданням заступника 

директора з навчально-виробничої роботи з дотриманням вимог Кодексу 

законів про працю України та чинного законодавства про працю. 

3. Завідувач лабораторією безпосередньо підпорядковується заступнику 

директора з навчально-виробничої роботи. 

4. У своїй роботі дотримується та керується Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про вищу світу», постановами Кабінету 

Міністрів України, наказами та листами Міністерства освіти і науки України,  

Статутом університету, Положенням про Харківський торговельно-

економічний коледж КНТЕУ, наказами та розпорядженнями керівництва 

КНТЕУ та ХТЕК КНТЕУ, Правилами внутрішнього розпорядку, Положенням 

про начальну лабораторію і даною посадовою інструкцією та колективним 

договором. 
 

ІІ. Завдання та обов’язки завідувача лабораторією: 

1. Якісне виконання своїх посадових обов’язків: 

− здійснює проведення практичних, лабораторних занять з навчальної 

практики та формує вміння та навички самостійного виконання професійних 

завдань; 

− бере участь в закріпленні студентів за базами практики; 

− забезпечує необхідну підготовку до початку практики на 

виробництві; 

− складає графіки переміщення студентів за робочими місцями; 

− проводить інструктажі по додержанню правил техніки безпеки,  

охорони праці санітарії та гігієни; 

− не допускає студентів до роботи у випадку несправності 

обладнання, інструментів, а також – з продуктами, що не відповідають вимогам 

якості; 

− готує до занять необхідний інвентар, інструкційну та технологічну 

документацію; 

− контролює успішність і відвідування занять студентами. Приймає 

дієві міри до студентів, відсутніх на заняттях без поважних причин; 

− систематично оцінює якість виконання студентами завдань і робіт 

під час практики, приймає заліки на робочих місцях; 

− допомагає завідувачу циклової комісії у формуванні матеріалів для 

НМКД, здійснює наукову, виховну та профорієнтаційну роботу, готує 

навчально-методичну документацію для проведення навчальної практики; 

− виконує доручення завідувача циклової комісії та адміністрації 

коледжу; 



− приймає участь в роботі кваліфікаційної комісії при присвоєнні 

кваліфікації «Кухар» відповідного розряду; 

− формує у студентів відповідальність за одержання знань, 

майстерність за робітничою спеціальністю; 

− постійно підвищує свою професійну кваліфікацію і педагогічну 

майстерність, вивчає прогресивну організацію виробництва, досвід передовиків 

виробництва, досягнення науки і техніки, відвідує теоретичні та практичні 

заняття (майстер-класи) майстрів виробничого навчання, викладачів та фахівців  

виробництва; 

− складає індивідуальні плани роботи на поточний рік; 

− бере участь у виконанні заходів, передбачених планом роботи 

циклової комісії; 

− бере участь у професійнії орієнтації молоді; 

− забезпечує результативність і якість проведення занять з виробничої 

практики відповідно до вимог навчально-методичної документації; 

− забезпечує проведення занять з навчальної практики згідно з 

затвердженими навчальними планами та робочими навчальними планами за 

спеціальністю «Харчові технології»; 

− проводить майстер-класи з приготування страв, мучних виробів та 

десертів; 

− організує проведення підготовчих робіт до різного роду обслуговувань 

та заходів в коледжі, підготовку студентів до участі в міжнародних конкурсах 

професійної майстерності; 

− розробляє нормативно-технологічну документацію до фірмових страв. 

2. Економне ставлення до ресурсів, які використовуються в процесі 

виконання своїх посадових обов’язків. 

3. Дотримання чинного законодавства України в сфері освіти, правил 

охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, правил поводження з 

електроприладами. 

4. Збереження конфіденційності інформації, отриманої в процесі 

виконання посадових обов’язків.  
 

ІІІ. Права 

Завідувач лабораторією має право: 

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції щодо 

вдосконалення діяльності циклової комісії та питання про поліпшення умов 

проведення занять з навчальної практики. 

2. На забезпечення робочим місцем та безпечні умови праці. 

3. Отримувати від завідувача циклової комісії необхідну та достатню 

інформацію для ефективного виконання покладених завдань та обов’язків. 

4. На гарантії, передбачені законодавством про працю та внутрішніми 

документами ХТЕК КНТЕУ. 

5. Користуватись матеріально-технічною базою ХТЕК КНТЕУ для 

виконання покладених завдань та обов’язків. 

6. Брати участь в організації виробничого навчання, підборі робочих 

місць, ділянок, що відповідають вимогам програми практики, в узгодженні 



договорів з підприємствами на проходження студентами практики. У праві не 

допускати до роботи на виробництві студентів без медичного огляду та 

санітарної книжки. 

7.  Отримувати інформацію від навчального відділу про розклад занять і 

зміну у ньому. 

8. Давати студентам під час занять і перерв обов’язкові розпорядження, 

які стосуються організації занять з навчальної практики і дотримання 

дисципліни, притягати студентів до дисциплінарної відповідальності у 

випадках, передбачених Положенням про практику, Положенням про 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ та Правилами 

внутрішнього розпорядку коледжу. 

9. Брати участь в організації заходів циклових комісій та коледжу, у 

роботі Педагогічної ради,  науково-практичних конференціях. 

10. Вирішувати з працівниками структурних підрозділів коледжу 

питання, що входять до компетенції майстра виробничого навчання. 
 

ІV. Відповідальність 

Завідувач лабораторією несе відповідальність за: 

1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що 

передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним 

законодавством України про працю; 

2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в 

межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 

законодавством України; 

3. Завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством та законодавством України про працю; 

4. За нанесені збитки при неправильному використанні обладнання, 

техніки та іншого майна ХТЕК КНТЕУ. 
 

V. Завідувач лабораторією повинен знати: 

1. Закони України, інші нормативно-правові акти, Статут КНТЕУ, 

Положення про Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ, накази 

та розпорядження керівництва КНТЕУ, що пов’язані з виконанням посадових 

обов’язків, Правила внутрішнього розпорядку, Положення про циклову 

комісію, дану посадову інструкцію. 

2. Кваліфікаційні вимоги до посади, педагогіку, психологію та методику 

навчання. 

4. Інструктивно-методичні матеріали і документи щодо проведення 

навчально-методичного процесу. 

5. Сучасні форми і методи навчання і виховання студентів; 

6. Програмно-методичні матеріали і документи щодо проведення 

навчально-виховного процесу, принципи і порядок розробки навчальних 

планів, програм, навчально-методичних посібників, рекомендацій. 

7. Передовий педагогічний досвід, принципи, якими керуються в роботі 

провідні педагоги; досягнення вітчизняної та зарубіжної психолого-

педагогічної науки і практики. 



8. Прийоми і методи ефективного застосування професійних знань в 

практичній діяльності з виробничого навчання.  
 

VІ. Кваліфікаційні вимоги 

Вища освіта (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю. Без вимог 

до стажу роботи. 
 

VІІ. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

1.За відсутності завідувача лабораторією його обов’язки виконує особа, 

призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе 

відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків. 

2.Для виконання обов’язків та реалізації прав завідувач лабораторією 

взаємодіє з усіма структурними підрозділами коледжу в залежності від 

розподілу обов’язків та покладених завдань.  

 

 

 
 

З інструкцією ознайомлені: 
  

   

   

 


