
ПРОЕКТ  

Положення  

про навчальну лабораторію «Телестудія МДУ-медіа» 

 

1. Загальні положення 
1.1. Положення про навчальну лабораторію «Телестудія МДУ-медіа» (далі - 

Положення) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, що 

закріплює порядок роботи навчальної лабораторії «Телестудія МДУ-медіа». 

1.2. Навчальна лабораторія «Телестудія МДУ-медіа» (далі – Навчальна 

лабораторія) є структурним підрозділом Маріупольського державного університету (далі - 

Університет), що функціонує при факультеті філології та масових комунікацій, метою 

діяльності якого є забезпечення проведення теоретичних та практичних занять із 

дисциплін відповідно з вимогами освітньо-професійних програм спеціальностей 

«Журналістика. Журналістика» і «Журналістика. Реклама та зв’язки з громадськістю». 

1.3. Навчальна лабораторія служить матеріально-технічною і навчально-

методичною базою навчального процесу для студентів спеціальностей «Журналістика. 

Журналістика» і «Журналістика. Реклама та зв’язки з громадськістю», а також базою для 

проведення науково-дослідницької роботи. 

1.4. Навчальна лабораторія у своїй діяльності керується Законом України «Про 

вищу освіти», чинними нормативно-правовими актами в сфері освіти, реклами тощо, 

Статутом Університету, Колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку 

Університету, іншими локальними нормативними актами Університету, цим Положенням, 

навчальними планами і програмами, розпорядженнями декана факультету філології та 

масових комунікацій. 

1.5. Навчальна лабораторія функціонує на базі факультету філології та масових 

комунікацій Університету за підтримки фонду «За свободну пресу» від посольства США в 

Україні. 

1.6. Питання створення, реорганізації або ліквідації  Навчальної лабораторії 

приймаються рішенням Вченої ради Університету, що затверджується та вводиться в дію 

наказом ректора Університету. 

2. Основні завдання  
2.1. Проведення згідно з діючими навчальними планами теоретичних та 

практичних занять з навчальних дисциплін, закріплених за спеціальностями 

«Журналістика. Журналістика» і «Журналістика. Реклама та зв’язки з громадськістю». 

2.2. Поліпшення якості навчального процесу та активна участь співробітників 

Навчальної лабораторії у роботі зі студентами. 

2.3. Створення всім учасникам навчального процесу умов праці відповідних до 

вимог чинного законодавства України. 

 

3. Функції 
3.1. Стимулювання студентів до позааудиторної роботи, вдосконалення вмінь та 

навичок. 

3.2. Проведення теоретичних та практичних занять із дисциплін відповідних до 

навчальних планів та освітньо-професійних програм. 

3.3. Забезпечення профільного і поглибленого навчання студентів спеціальностей 

«Журналістика (журналістика)» і «Журналістика (зв’язки з громадськістю)». 

3.4. Отримання студентами практичних навичок у створенні телевізійного та радіо 

продукту. 

3.5. Стимулювання студентів до творчого діалогу з іншими освітніми установами, 

організаціями, засобами масової інформації. 

3.6. PR-супровід та формування іміджу Маріупольського державного університету. 



3.7. Забезпечення студентів та слухачів університету, робочими умовами для 

проведення практичних занять або тренінгів. 

4. Права  

4.1. Представляти Навчальну лабораторію у відносинах з іншими підприємствами, 

установами, організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями.  

4.2. Використовувати обладнання та інше майно Університету для забезпечення 

своєї діяльності. 

4.3. Залучати до своєї діяльності студентів та співробітників Університету. 

4.4. Брати участь у вітчизняних та міжнародних проектах і програмах в межах своїх 

завдань. 

4.5. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами Університету в процесі 

виконання покладених на Навчальну лабораторію завдань.  

4.6. Вносити пропозиції адміністрації Університету щодо поліпшення роботи 

Навчальної лабораторії. 

5. Відповідальність 

5.1. Навчальна лабораторія несе відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання, покладених на його співробітників обов'язків, закріплених чинним 

законодавством України, нормативними локальними актами Університету, посадовими 

(робочими) інструкціями та цим Положенням. 

 

6.  Керівництво 

6.1. У своїй діяльності Навчальна лабораторія підпорядковується та підзвітна  

декану факультету філології та масових комунікацій. 

6.2. Залежно від обсягів та змісту навчальних дисциплін, з яких проводяться 

заняття, до складу персоналу Навчальної лабораторії можуть входити: 

– завідувач; 

– лаборант; 

– оператор; 

– технік; 

– завідувач студентською практикою. 

Навчальну лабораторію може очолювати завідувач. 

Персонал Навчальної лабораторії підпорядковується декану факультету філології 

та масових комунікацій згідно розкладу занять та графіку організації аудиторної роботи 

студентів. 

6.3. Найменування посад працівників Навчальної лабораторії встановлюється у 

відповідності до штатного розпису. Обов’язки, права та відповідальність працівників 

Навчальної лабораторії визначаються їх посадовими (робочими) інструкціями. 

6.4. Матеріально-технічна база Навчальної лабораторії являє собою комплекс 

спеціалізованого обладнання, відповідного вимогам сучасного стану технічного 

обладнання в галузі журналістики.  

 

7. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами  

7.1. У своїй роботі Навчальна лабораторія відповідно до завдань, які на неї 

покладені, взаємодіє із: 

- з кафедрою соціальних комунікацій, з метою реалізації навчальних програм 

відповідних дисциплін та участі у виховній роботі зі студентами спеціальностей 

«Журналістика. Журналістика» і «Журналістика. Реклама та зв’язки з громадськістю»; 

- з деканатом факультету філології та масових комунікацій з метою реалізації 

вимог до підготовки фахівців відповідних спеціальностей; 

- з іншими структурними підрозділами Університету з метою покращення 

організації та забезпечення навчального процесу. 

 



8. Заключні положення 

8.1. Положення, зміни та доповнення до нього розроблюються керівником (деканом 

факультету філології та масових комунікацій, завідувачем кафедри) Навчальної 

лабораторії, приймаються рішенням Вченої ради Університету, затверджуються та 

вводяться в дію наказом ректора Університету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


