


ПОЛОЖЕННЯ 

про науково – дослідну лабораторію  

теоретико-методичних проблем формування культури 

здоров’я людини 
  

1. Загальні положення 
1.1. Науково-дослідна  лабораторія теоретико-методологічних проблем 

формування культури здоров’я студентської молоді створена при кафедрі 

здоров’я людини та фізичної реабілітації Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка (ДДПУ). 

1.2. Науково-дослідна лабораторія (НДЛ) функціонує на площі і 

науково-лабораторній базі університету, для проведення діяльності використовує 

матеріальне забезпечення кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації 

ДДПУ імені Івана Франка. 

1.3. Діяльність НДЛ регламентується трудовим законодавством 

України, чинними нормативно-правовими  актами Міністерства освіти та науки і 

науково-дослідного сектору (НДС) ДДПУ, а також цим Положенням. 

 

2. Мета та завдання діяльності НДЛ 

2.1. Метою НДЛ є здійснення наукових досліджень та розробок в галузі  

формування культури здоров’я студентської молоді. 

2.2. Основними завданнями є:  

- здійснення моніторингу стану здоров’я студентської молоді; 

- дослідження та систематизація оздоровчих систем, методик в 

напрямку формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я 

студентської молоді; 

- розробка навчально-методичного забезпечення з формування культури 

здоров’я студентської молоді; 

- публікація наукових статей за результатами наукових досліджень; 

- підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і 

обдарованих студентів, залучення їх до науково-дослідної діяльності. 

 

3. Структура та кадровий склад НДЛ 

3.1. Структура НДЛ теоретико-методологічних проблем формування 

культури здоров’я  визначається нормативно-правовими документами, що діють у 

НДС ДДПУ. Завідувач лабораторією (науковий керівник) керує усіма напрямками 

діяльності та складає щорічні плани роботи лабораторії, звітує за результатами 

виконаних робіт на засіданнях кафедри, факультету чи вченої ради ДДПУ і несе 

повну відповідальність за виконання запланованих робіт.  



3.2. Науково-дослідні роботи в НДЛ виконуються: 

- науково-педагогічними працівниками кафедри здоров’я людини та 

фізичної реабілітації й навчально-допоміжним персоналом ДДПУ; 

- спеціалістами, запрошеними ззовні; 

- студентами у порядку виконання навчально-дослідницьких, курсових, 

дипломних, магістерських робіт і проектів. 

 

4. Права керівника та членів НДЛ 

Керівник та члени НДЛ мають право: 

4.1. Залучати до роботи науковців споріднених спеціальностей ДДПУ 

імені Івана Франка та інших вітчизняних і зарубіжних ВНЗ, наукових установ 

і організацій. 

4.2. Заключати договори про співробітництво з вітчизняними та 

зарубіжними науковими та освітніми установами. 

4.3. Звертатися до керівництва університету з питань координації 

наукових пріоритетів та сприяння діяльності НДЛ (організаційне, кадрове, 

інформаційне, матеріально-технічне забезпечення). 

4.4. Отримувати в установленому порядку необхідну інформацію та 

матеріали від структурних підрозділів університету для ефективного 

виконання планових наукових досліджень НДЛ. 

4.5. Реалізовувати власні наукові інтереси в межах роботи над 

науковими проектами НДЛ. 

4.6. Користуватися приміщеннями та ресурсами ДДПУ імені Івана 

Франка. 

4.7. Презентувати ДДПУ в установах, відомствах, інших організаціях з 

питань, що входять до компетенції НДЛ та визначені даним Положенням. 

 

5. Обов’язки керівника та членів НДЛ 

5.1. Керівник НДЛ зобов’язаний: 

 здійснювати організацію та керівництво всіма видами діяльності 

НДЛ; 

 координувати діяльність НДЛ з відповідними кафедрами 

Університету, з іншими науковими установами, профільними 

відомствами; 

 нести відповідальність за науково-методичний рівень, своєчасність 

виконання та результативність досліджень НДЛ; 

 щорічно звітувати про діяльність НДЛ на засіданнях кафедри 

здоров’я людини та фізичної реабілітації ДДПУ; 



 у період виконання грантових програм вітчизняних або закордонних 

організацій та інституцій щорічно звітувати про діяльність НДЛ перед 

проректором з наукової роботи, Вченою радою університету. 

 

5.2. Члени НДЛ зобов’язані: 

 брати участь у наукових проектах НДЛ; 

 звітувати перед керівником НДЛ про результативність власної 

наукової діяльності; 

 популяризувати результати діяльності НДЛ серед наукової 

громадськості та в засобах масової інформації. 

 

6. Фінансово-господарська діяльність НДЛ 

Фінансово-господарська діяльність НДЛ теоретико-методологічних 

проблем формування культури здоров’я студентської молоді здійснюється на 

громадських засадах, за рахунок власних коштів ДДПУ, а також за рахунок 

грантів та коштів, що виділяються на реалізацію різноманітних проектів і 

програм, в тому числі міжнародних. 

 

7. Тематика наукових досліджень НДЛ 

Тематика наукових досліджень НДЛ теоретико-методологічних проблем 

формування культури здоров’я студентської молоді відображається в тематичних 

планах науково-дослідних робіт ДДПУ. 

 

8. Створення, реструктуризація і ліквідація НДЛ 

8.1. Керівник, кадровий склад та тематика наукових досліджень НДЛ 

теоретико-методологічних проблем формування культури здоров’я студентської 

молоді визначаються кафедрою здоров’я людини та фізичної реабілітації ДДПУ, 

погоджуються з проректором з наукової роботи та затверджуються наказом 

ректора на підставі рішення Вченої ради університету. 

8.2. Створення, перейменування, реорганізація та ліквідація НДЛ 

відбувається за наказом ректора на підставі рішення Вченої ради університету. 

 

 

Проректор з наукової роботи                                                                    М. Пантюк 

Начальник НДС ДДПУ:                                                                             Р. Проць 

Декан факультету фізичного виховання:                                                 Р. Чопик                             

Юрисконсульт                                                                                            М. Штогрин 

 


