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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це положення регламентує призначення, порядок створення, 

реорганізації, перейменування та управління діяльності науково-дослідної 

лабораторії «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти» 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  (далі - 

Університет). 

1.2. Науково-дослідна лабораторія є структурним підрозділом відділу 

наукових досліджень, інновацій та міжнародного співробітництва і 

створюються на базі факультету професійної та технологічної освіти. 

1.3. В своїй діяльності науково-дослідна лабораторія керуються 

наступними документами: 

- Конституція України; 

- Кодекс законів про працю України (КЗпПУ); 

- Цивільний кодекс України; 

- Господарський кодекс України; 

- Закон України «Про освіту»; 

- Закон України «Про вищу освіту»; 

- Закон України «Про професійно-технічну освіту»; 

- Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (ЗННТД); 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 року № 830 «Про 

затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання 

собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт», від 

07.02.2001 року № 134 «Про упорядкування умов оплати праці працівників 

окремих галузей бюджетної сфери», від 03.04.1993 року № 245 «Про роботу за 

сумісництвом працівників державних підприємств і організацій»; від 28.07.2003 

№ 1180 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

бюджетними науковими установами»; 

- Статут Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини; 

- Колективний договір між адміністрацією Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини та трудовим колективом 

університету; 

- Правила внутрішнього трудового розпорядку Університету; 

- Положення про порядок преміювання, встановлення доплат і надбавок, 

надання матеріальної допомоги працівникам Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини; 

- Положення про проведення конкурсного відбору проектів та виконання 

науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету в Уманському державному  педагогічному  університеті  

імені Павла Тичини; 
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- Положення про відділ наукових досліджень, інновацій та міжнародного 

співробітництва; 

- Положення про науково-дослідну роботу Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

1.4. Це положення поширюється на штатних наукових, науково-

педагогічних працівників та інших працівників, докторантів аспірантів та 

студентів Університету. 

1.5. Питання, які не відображені в Положенні, вирішуються ректором 

відповідно до конкретних обставин згідно з чинним законодавством. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 

2.1. Основними завданнями діяльності науково-дослідної лабораторії є: 

- об’єднання інтелектуальних, фінансових та матеріально-технічних 

ресурсів при виконанні наукових досліджень в галузі професійної та 

технологічної освіти; 

- впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес 

загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів 

України; 

- забезпечення підвищення якості професійної підготовки інженерів-

педагогів та вчителів трудового навчання (технологій);  

- оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, які 

пов’язані з дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, 

круглих столах та у наукових виданнях різного рівня; 

- розвиток кадрового потенціалу університету та відповідних наукових 

шкіл; 

- організація спільних наукових досліджень у контакті з науковими 

установами Національної Академії педагогічних наук України та з іншими 

навчальними закладами України та інших держав, закладами освіти шляхом 

координації тематики наукових проектів, організації спільних наукових 

досліджень, проведення конференцій, нарад, семінарів тощо. 

2.2. Для досягнення поставлених цілей науково-дослідна лабораторія 

виконує наступні функції: 

- надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг у 

сфері професійної та технологічної освіти навчальним закладам, організаціям, 

підприємствам, установам та фізичним особам; 

- пошук споживачів наукової продукції університету; 

- забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень та 

впровадження їх у практику роботи освітніх установ та виробництво; 
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- залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, 

здобувачів, студентів університету до виконання науково-дослідних робіт у 

галузі професійної та технологічної освіти; 

- придбання та підтримка у належному технічному стані приладів, 

обладнання та матеріалів для виконання науково-дослідних та 

конструкторсько-винахідницьких робіт;  

- збір та узагальнення результатів наукових досліджень у галузі 

професійної та технологічної освіти; 

- підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 

ЛАБОРАТОРІЇ 

3.1. Структура науково-дослідної лабораторії та її кількісний склад 

визначаються виходячи з характеру та обсягу робіт, що передбачаються. 

3.2. Загальне керівництво науковою роботою науково-дослідної лабораторії 

здійснює завідувач лабораторії на громадських засадах. 

Завідувач  науково-дослідної лабораторії: 

- безпосередньо керує всією роботою і несе відповідальність за науково-

методичний рівень, своєчасне виконання та результативність наукової 

діяльності лабораторії; 

- представляє на розгляд науково-технічної ради і ректора план роботи 

лабораторії, організовує та очолює його виконання; 

- формує стратегічні напрямки розвитку науково-дослідної лабораторії на 

перспективу;  

- визначає основні напрямки фундаментальних та прикладних 

досліджень, що виконуються лабораторією виходячи з проблем розвитку науки, 

а також з поставленими задачами у державних та галузевих науково-технічних 

програмах; 

- сприяє своєчасному і якісному виконанню наукових досліджень, 

впровадженню їх результатів у навчальний процес та виробництво; 

- забезпечує взаємодію навчального та наукового процесів шляхом 

залучення до науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників, 

докторантів, аспірантів та студентів, а також наукових працівників лабораторії 

до навчального процесу; 

- забезпечує координацію діяльності лабораторії з іншими навчальними 

закладами та з підрозділами університету; 

- організовує роботу в лабораторії докторантів, аспірантів, здобувачів, 

студентів, стажистів. 

3.3. Завідувач науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за 
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- неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що 

наведені у посадовій інструкції; 

- розвиток кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази науково-

дослідної лабораторії; 

- результативність та науковий рівень науково-дослідних робіт, що 

виконуються лабораторією; 

- розвиток наукових зв’язків  науково-дослідної лабораторії з іншими 

установами, підприємствами, організаціями; 

- стан інноваційної та раціоналізаторської діяльності у науково-дослідній 

лабораторії. 

3.4. В структурі науково-дослідної лабораторії можуть бути виділені 

спеціалізовані групи (сектори) за напрямками роботи. Керівництво групами 

покладається на провідних наукових співробітників лабораторії. 

3.5. Наукові роботи у лабораторії виконуються: 

а) науковцями, докторантами, аспірантами, пошукувачами, викладачами 

кафедр факультету що працюють над науковими дослідженнями в галузі 

проблем, що відповідають профілю діяльності лабораторії; 

б) стажерами, що працюють в інших вищих навчальних закладів; 

в) майстрами, студентами, в порядку виконання курсових, випускних 

кваліфікаційних робіт, а також планами роботи студентських проблемних груп. 

Науково-дослідна лабораторія покликана всебічно розширювати участь 

студентів у науково-дослідній та пошуковій роботі. 

3.6. Лабораторія існує на громадських засадах. Робота її координується 

лабораторіями НАПН України. 

 

4. СПІВРОБІТНИКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 

4.1. Науково-дослідні та інші види робіт у науково-дослідній лабораторії 

виконуються співробітниками, посадові обов’язки, права та відповідальність 

яких встановлюються посадовими інструкціями. 

4.2. Співробітники науково-дослідної лабораторії є працівниками 

Університету, на яких розповсюджуються норми встановлені КЗпПУ, умови 

колективного договору Університету та Правила внутрішнього трудового 

розпорядку Університету. 

4.3. Для роботи в науково-дослідній лабораторії можуть залучатись 

наукові, науково-педагогічні та інші працівники університету, докторанти, 

аспіранти, студенти університету, а також працівники інших установ, 

організацій та підприємств, що мають відповідну кваліфікацію на громадських 

засадах. 
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5. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗВІТНІСТЬ 

5.1. Діяльність лабораторії здійснюється згідно з річним „Планом роботи 

науково-дослідної лабораторії”. 

5.2. План роботи науково-дослідної лабораторії розробляється завідувачем 

науково-дослідної лабораторії, розглядається на засіданні вченої ради 

факультету та затверджується проректором з наукової роботи та міжнародного 

співробітництва. 

5.3. План роботи науково-дослідної лабораторії розробляється згідно з 

цілями та задачами лабораторії на рік, плановими показниками роботи відділу 

наукових досліджень, інновацій та міжнародного співробітництва університету, 

результатами, що досягнуті у попередній період. 

5.4. За результатами завершених наукових робіт: 

- захищаються дисертації (на здобуття вченого ступеня кандидата чи 

доктора наук); 

- видаються монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні 

посібники, методичні рекомендації; 

- виконуються студентські наукові роботи. 

5.5. Основними формами використання результатів наукових досліджень у 

навчальному процесі є: 

- розробка пропозицій щодо підготовки та перепідготовки спеціалістів; 

- розробка нових навчальних планів, програм та модернізація існуючих 

курсів лекцій, практикумів; 

- виконання випускних кваліфікаційних та курсових робіт з науково-

дослідної лабораторії. 

 

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 

ЛАБОРАТОРІЇ 

6.1. З метою забезпечення досягнення цілей та виконання функцій за 

науково-дослідною лабораторією закріплюється на правах оперативного 

управління приміщення, обладнання та інше майно Університету. 

6.2. Лабораторія мають право використовувати виділене їм у оперативне 

управління майно виключно для досягнення цілей основної діяльності. 

Контроль за цільовим використанням майна та його збереженням здійснюється 

Університетом. 

6.3. Виділені приміщення та їх призначення, перелік приладдя та 

обладнання наводяться в „Паспорті науково-дослідної лабораторії”, який 

щорічно оновлюється. 






