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Чернігів – 2020  



1. Загальні положення 

1.1 Науково-виробнича лабораторія з деревообробки є підрозділом 

кафедри технологій машинобудування та деревообробки (ТМД) 

Національного університету «Чернігівська політехніка» (далі – Університет), 

яка забезпечує проведення лабораторно-практичних занять із дисциплін 

відповідно з вимогами освітньо-професійних програм і Положення про 

організацію освітнього процесу в Університеті.  

1.2 Науково-виробнича лабораторія з деревообробки кафедри ТМД 

створюється за умови, що у робочому навчальному плані передбачені 

лабораторно-практичні заняття з відповідних дисциплін.  

1.3 Науково-виробнича лабораторія з деревообробки підпорядковується 

завідувачу кафедри ТМД. 

1.4 Науково-виробнича лабораторія з деревообробки у своїй діяльності 

керується нормативними документами органів управління освітою, Статутом 

Університету, цим Положенням, навчальними планами і програмами, 

наказами ректора, рішеннями вченої ради Університету, Постановою КМУ 

«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що 

належать до державної і комунальної форми власності» від 27 серпня 2010 р. 

№ 796. 

2. Функції науково-виробничої лабораторії 

 

2.1 Проведення згідно з діючими навчальними планами лабораторно-

практичних занять з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою ТМД. 

2.2 Поліпшення якості освітнього процесу та активна участь у виховній 

роботі зі студентами. 

2.3 Створення всім учасникам освітнього процесу умов праці відповідних 

до вимог чинних законодавчих та нормативних актів. 

2.4 Надання платних послуг з фрезерування, обробки деревини та 

виготовлення корпусних меблів, здійснюється на підставі Постанови КМУ 

«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що 

належать до державної і комунальної форми власності» від 27 серпня 2010 р. 

№ 796, за рахунок власників транспортних засобів, спонсорів і на підставі 

договорів та заяв. 

3. Місце знаходження 

 

Науково-виробнича лабораторія з деревообробки за адресою: м. Чернігів, 

вул. Шевченка, 95, корп. 2, лаб. №113 і 114. Площа становить 78,5 м². 

 

 

  



6. Наявне обладнання: 

 

-Форматно-розкрійний верстат №101630149, Holzmann FKS 305VF-3200; 

- Кромкообліцювальний верстат Holzmann KAM 535; 

- Верстат фрезерний з ЧПК Vektor 1210F. 

 

7. Лабораторні роботи, що проводяться в лабораторії 

 Проведення лабораторних робіт з дисциплін «CNC технології в 

деревообробці», «Виробництво меблів», «Технологія виробів з деревини». 

 

8. Заходи з ТБ під час проведення лабораторних досліджень. 

 

8.1. Проведення передбачених чинними законодавчими і нормативними 

актами інструктажів з охорони праці.  

8.2. Створення на робочих місцях безпечних умов праці відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

8.3. Систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної 

бази, технічних засобів навчання, комп'ютеризації та інформатизації 

навчального процесу. 

8.4. Проведення на високому навчально-методичному рівні лабораторно-

практичних занять. 

 

9. Відповідальність науково-виробничої лабораторії 

 

Відповідальність науково-виробничої лабораторії реалізується через 

відповідальність її завідувача та співробітників. При цьому відповідальність 

кожного співробітника індивідуальна і залежить від обов'язків і функцій згідно 

їх посадових інструкцій. 

 

Завідувач кафедри технологій  

машинобудування та деревообробки                                     А.М. Єрошенко 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник юридичного відділу     О.Г. Вершняк 

 

Начальник відділу кадрів      Г.О.Хлань 

 

Начальник відділу охорони праці     Т.І.Беспечна  

 


