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ПОЛОЖЕНИЯ
ПРО НАВЧАЛЬНУ ЛАБОРАТОР1Ю
МУЗИЧНИХ ПРОСЛУХОВУВАНЬ
«ФОНОЗАЛ»
КАФЕДРИ 1СТОРН МУЗИКИ ТА МУЗИЧНО! ЕТНОГРАФП
ЕЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Навчальна лаборатор1я музичних прослуховувань «Фонозал» (аудггор1я 408) е
гпдроздшом кафедри 1сторп музики та музичноУ етнографп. Лаборатор1я забезпечуе
проведения лабораторно-практичних занять 13 музичномсторичних дисцишпн
в1дпов1дно з вимогами осв1тньо-професшних програм 1 Положениям про оргашзащю
навчального процесу у вищих навчальних закладах.
1.2. Навчальна лаборатор1я шдпорядковуеться завщувачу кафедри 1сторп музики та
музичноТ етнографп
1.3.. Навчальна лаборатор1я у своУй д1яльносп керуеться нормативними
документами оргашв управлшня осв1тою, Статутом академ11, цим Положениям,
навчальними планами 1 програмами, наказами ректора, завщувача кафедри, координуе
розклад групових занять з навчальною частиною академ1У/

2. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО! ЛАБОРАТОРИ
2.1. Надання можливостей та умов для проведения лабораторно-практичних
групових та шдивщуальних занять на вщповщному навчально-методичному та
техшчному р1вн1 - зокрема примпцення, апаратури, програмного забезпечення, фонд1в
доступу та до нпернет-ресурав.
2.3. Систематичне поновлення та вдоеконалення навчально-лабораторно'У бази,
фонд1в та техшчних засоб1в навчання.

3. СТРУКТУРА I УПРАВЛШНЯ
3.1. Навчальну лаборатор1ю очолюе завщувач, який призначаеться на посаду 1
звшьнясться з неУ наказом ректора академИ' (за поданням завщувача кафедри).
3.2. Завщувач навчальноУ лаборатор11 музичних прослуховувань шдпорядковуеться
завщувачу кафедри \ здшснюе безпосередне кер1вництво роботою лаборатори.
3.3. Обговорення питань, що стосуються д1яльносп навчальноУ лаборатори,
проводиться на заседаниях кафедри пщ головуванням УУ завщувача.

4. ФУНКЦН НАВЧАЛЬНО! ЛАБОРАТОРН
4.1. Проведения лабораторно-практичних групових та шдивщуальних занять зпдно
з навчштьними планами кафедри кторн музики та музичноТ етнографн.
4.3. Систематизащя та каталопзащя наявних фощнв вщео, аудю матер1шмв,
иоповнення фощив лаборатори зпдно з метою та заеданиями кафедри та лаборатори
4.4... Надання викладачам, студентам та асгпрантам кафедри доступу до медшних
ресурс1в лаборатори, в навчальних та наукових щлях.
4.5. Активна участь у просв1тницьюй та концертнш д1яльност1 академ11.
4.6. Створення вс1м учасникам навчального процесу умов навчання та пращ,
В1ДПОВ1ДНО до вимог чинних законодавчих та нормативних акт1в.
4.7. Забезпечення контролю за техшчним станом апаратури та за виконанням
викладачами 1 студентами вимог з техшки безпеки та 1нструктаж щодо експлуатаци
апаратупи та програмного забезпечення.

5 ВЗА€МОВ1ДНОСИНИ НАВЧАЛБН01 ЛАБОРАТОРИ 3 1НШИМИ
П1ДРОЗД1ЛАМИ
Взаемовщносини будуються:
5.1. 3 кабинетами кафелри, до структури якоТ входить лаборатор1я - з метою
реал1зацп навчальних програм вщповщних дисципл1н та участ! у виховнш робот1 31
студентами.
5.2. 3 кабшетом ТЗН з метою контроля за техшчним станом обладнання та
програмного забезпечення.

6. ВЩПОВЩАЛЬШСТЬ НАВЧАЛЬНО! ЛАБОРАТОРН
6.1. Вщповщальшсть навчально! лаборатори реашзуеться через вщповщальшсть и
зав1дувача. На ВС1Х р1внях, де вир1шуються питания д1яльност1 навчальноУ лабораторИ',
зав1дувач бере безпосередню участь.
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