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1 Загальні положення
Навчально-виробничий центр з виготовлення та дослідження
властивостей тротуарної плитки (НВЦ «Будівельні технології») є структурним
підрозділом інституту інтеграції навчання з виробництвом (ІнІНВ) і
підпорядковується директору інституту. В своїй діяльності керується
Положенням про Інститут інтеграції навчання з виробництвом, даним
Положенням, а також наказами ректора та розпорядженнями і вказівками
директора інституту.
Свою роботу проводить у взаємодії з факультетами університету,
випускаючими кафедрами та підрозділами ІнІНВ.
Функціонування центру забезпечується силами майстрів виробничого
навчання та студентів відповідних навчальних факультетів.
2 Мета
Центр створено з метою організації та проведення досліджень в галузі
будівельних матеріалів та їх використання при розв’язанні проблем
містобудування.
3 Основні функції
Основним завданням центру є виготовлення на сучасному обладнанні
тротуарної плитки та її укладання на території університету в рамках
навчального процесу.
4 Завдання
4.1 Розроблення сучасних сумішей для покращання властивостей
тротуарної плитки.
4.2 Організація та проведення виробничої практики студентів.
4.3 Розроблення дизайнерських рішень щодо укладання тротуарної
плитки.
4.4 Використання обладнання в навчальному процесі.
5 Порядок створення
Центр створений наказом ректора № 148 від 24.06.2005 року. Керівництво
центром здійснює його директор, який призначається на посаду наказом
ректора за поданням директора інституту; штат структурного підрозділу
складають працівники, які працюють за угодою або контрактом. НВЦ
користується приміщенням, інвентарем, засобами зв’язку, оргтехнікою,
обладнанням, іншими матеріально-технічними цінностями, що передаються в
безоплатне користування.
6 Повноваження
Центр здійснює свою діяльність у рамках чинних законодавчих актів
України, в тому числі чинних нормативних документів вищого навчального
закладу; колектив центру має право на своїх засіданнях розглядати питання, що
стосуються роботи центру, факультетів, випускних кафедр щодо організації
виробничої практики, працевлаштування студентів та надавати рекомендації

директору інституту. Функціональні обов’язки директора та співробітників
центру визначаються відповідними посадовими інструкціями.
7 Відповідальність
Працівники центру несуть відповідальність за неякісне виконання своїх
функціональних обов’язків, передбачених цим положенням; невиконання або
неналежне виконання обов’язків, що передбачені посадовими інструкціями;
порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони
праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії; завдання вищому
навчальному закладу матеріальної шкоди; правопорушення, скоєні в процесі
здійснення своєї діяльності.

