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1. Загальні положення
1.1. Положення про кафедру Харківського національного аграрного
університету ім. В.В. Докучаєва (далі – Положення) розроблено відповідно до
чинного законодавства України та Статуту ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.
1.2. Науково-виробнича лабораторія технології виробництва овочів і
фруктів є структурним підрозділом кафедри плодоовочівництва та зберігання
агрономічного факультету ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, який здійснює її
матеріальне забезпечення.
1.3. Лабораторія в складі кафедри гарантує високий рівень якості робіт,
які виконуються у відповідності з тематикою науково-дослідної роботи і
забезпечує проведення основних прийомів і елементів технології виробництва
овочів і фруктів.
1.4. Лабораторія створюється, реорганізується, ліквідується наказом
ректора університету за поданням завідувача кафедри та погодженням з
деканом агрономічного факультету ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.
1.5. Лабораторія у своїй діяльності керується Положенням про кафедру
Кабінету Міністрів України № 38 „Про затвердження переліку наданих
послуг, які можуть надаватись державними навчальними закладами”.
1.6. План роботи Навчально-науково-виробничої лабораторії
затверджується на засіданні кафедри плодоовочівництва та зберігання
університету та проректором з науково-дослідної роботи ХНАУ ім.
В.В. Докучаєва.
1.7.
Лабораторія
розміщена
в
аудиторії
2-301
кафедри
плодоовочівництва і зберігання ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, а також на
дослідних полях кафедри.

2. Структура і штат лабораторії
2.1. У складі лабораторії функціонують сектори:
– виробництва овочів;
– виробництва фруктів.
2.2. Штатний розклад Навчально-науково-виробничої
затверджується ректором ХНАУ ім. В. В. Докучаєва.
2.3. До складу лабораторії входять:
– завідувач лабораторії;
– наукові співробітники;
– лаборанти;
– інженери;
– робочі.

лабораторії

2.4. Додатковий персонал лабораторії визначається обсягами робіт.
2.5. Лабораторію очолює завідувач (старший науковий співробітник),
який призначається наказом ректора за поданням завідувача кафедри та
погодженням з деканом факультету з числа провідних висококваліфікованих
спеціалістів із плодоовочівництва. За такою процедурою призначається
науковий координатор лабораторії (без оплати), який є провідним фахівцем з
напрямку досліджень.
3. Завдання та функції лабораторії
3.1. Забезпечення виконання тематичного навчально-наукового плану
кафедри на високому професійному та науково-методичному рівні.
3.2. Удосконалення науково-дослідної бази.
3.3. Безпосередня участь в проведенні всіх польових і лабораторних
дослідів кафедри і забезпечення їх технічними засобами.
3.4. Збереження та утримання системи краплинного зрошення,
технічних засобів, інструментів, які використовуються при дослідних та
виробничих роботах та в учбовому процесі.
3.5. Планування вирощування і реалізація плодоовочевої продукції,
отриманої з дослідних та виробничих ділянок кафедри.

4. Права та взаємовідносини лабораторії з іншими підрозділами
університету
4.1. Реалізувати вирощену продукцію за цінами та тарифами, які
встановлюються на договірній основі, передбачених законодавством України.
4.2. Наймати працівників для проведення технологічних операцій
згідно умов контракту встановлених законодавством України.
4.3. Вступати у договірні відносини з державними, кооперативними,
індивідуальними, сімейними колективами і іншими організаціями по
реалізації продукції у зв’язку з виконанням робіт, які стосуються предмету
діяльності лабораторії.
4.4. Взаємовідносини лабораторії з іншими підрозділами університету
формуються на засадах партнерства, взаємодопомоги, обліку досвідом,
організації та проведення навчальної та наукової роботи.
4.5. Лабораторія за погодженням із завідувачем кафедри має право
залучати до роботи співробітників кафедри, студентів.
5. Відповідальність

5.1. Відповідальність Навчально-науково-виробничої лабораторії
реалізується через відповідальність її завідувача та співробітників. При цьому
відповідальність кожного співробітника індивідуальна і залежить від
обов’язків і функцій згідно положення Статуту ХНАУ, правил внутрішнього
розпорядку ХНАУ та їх посадовими інструкціями. На всіх рівнях, де
вирішуються питання діяльності навчально-наукової лабораторії, завідувач
приймає безпосередню участь.
6. Права та обов’язки співробітників кафедри
6.1. Права та обов’язки співробітників лабораторії визначаються
чинним законодавством України та відповідними посадовими інструкціями.

7. Ліквідація та реорганізація лабораторії
7.1. Ліквідація та реорганізація лабораторії здійснюється наказом
ректора університету на підставі рішення вченої ради факультету.
7.2. При реорганізації та ліквідації лабораторії співробітникам, що
звільняються, гарантується збереження їхніх прав та інтересів згідно з чинним
законодавством України.
8. Порядок внесення змін і доповнень
8.1. Зміни і доповнення до даного Положення вносяться рішенням
вченої ради факультету та затверджуються наказом ректора університету.

Положення розглянуто та затверджено рішенням вченої ради ХНАУ
ім. В.В. Докучаєва від «11» жовтня 2016 р. протокол № 5

