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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших законів та нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, Статуту Приватного
закладу «Інститут «Харківська школа архітектури» (далі– Інститут).

1.2. Навчальна майстерня Інституту (далі – навчальна майстерня) є підрозділом
Інституту що забезпечує умови для якісного навчання студентів та слухачів щодо роботи з
матеріалами.

1.3. Навчальна майстерня розташовується в окремому приміщенні Інституту.
1.4. Режим роботи навчальної майстерні встановлюється в межах режиму роботи

Інституту.
1.5. Студенти та слухачі допускаються до роботи в навчальній майстерні

виключно за умови присутності завідувача навчальної майстерні, його заступника або
іншого працівника навчальної майстерні.

2. КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНОЮ МАЙСТЕРНЕЮ
2.1. Керівництво навчальною майстернею здійснює завідувач навчальної

майстерні, призначається Ректором Інституту на загальних підставах.
2.2. Завідувач навчальної майстерні у межах своїх повноважень несе

відповідальність за організацію роботи навчальної майстерні, результати її
фінансово-господарської діяльності, стан і збереження устаткування та іншого майна,
безпеку студентів і слухачів під час навчання та охорону праці, проводить відповідні
інструктажі.

2.3. Завідувач навчальної майстерні видає розпорядження та накази, які
обов'язкові для всіх працівників навчальної майстерні.

2.4. Завідувач навчальної майстерні розробляє правила перебування у майстерні,
користування обладнанням,

2.5. Права, завдання та обов’язки завідувача навчальної майстерні крім цього
Положення визначаються посадовою інструкцією та іншими внутрішніми актами
Інституту, які приймаються Вченою радою.

3. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
3.1. Освітній процес в навчально майстерні є невід’ємною частиною освітнього

процесу Інституту.
3.2. Практика студентів та слухачів в навчальній майстерні організовується

згідно з внутрішніми актами Інституту.



3.3. Розподіл студентів по робочих місцях здійснюється завідувачем або
заступником завідувача навчальної майстерні.

3.4. Матеріальне забезпечення всіх практичних занять і практик на базі
навчальної майстерні, функціонування навчального і виробничого обладнання а також
питання охорони праці, які стосуються оснащення і роботи обладнання, покладається на
завідувача навчальної майстерні.

3.5. Під час роботи у навчальній майстерні, обов’язковим є дотримання правил безпеки
під час занять, що покладається на завідувача майстерні.




