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ПОЛОЖЕННЯ 
про науково – дослідну лабораторію 

 екології та моніторингу довкілля 
 

1. Науково – дослідна лабораторія екології та моніторингу довкілля (НДЛ ЕМД) 
створена наказом ректора Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка (ДДПУ)                        

     № 16-КН від „30” серпня 2013 р. з метою: 
 
- організації на наукових засадах пошукових та прикладних робіт у різних 

галузях екології й охорони довкілля; 
- поглиблення фахової підготовки студентів біологічного факультету; 
- формування наукової школи з екології; 
- налагодження зв’язків з вітчизняними підприємствами, установами, 

організаціями та закордонними інституціями; 
- наукового, організаційного та матеріально-технічного забезпечення  

навчального процесу студентів. 
 
2. Головними завданнями лабораторії є: 

 
- розробка та реалізація наукових і прикладних проектів у галузях екології й 

охорони довкілля; 
- співпраця у рамках екологічних проектів з вітчизняними та закордонними 

інституціями; 
- надання можливості студентам та аспірантам ДДПУ займатись науково – 

дослідницькою діяльністю з екології; 
- впровадження результатів розробок лабораторії у навчальний процес студентів 

ДДПУ; 
- створення інформаційної бази даних з досліджуваних проблем; 
- публікація наукових статей за результатами наукових досліджень; 
- участь у науково-технічних форумах за тематикою досліджень. 

 
3. Діяльність НДЛ ЕМД регламентується трудовим законодавством України, 
нормативно-правовими актами, що діють у Міністерстві освіти та науки й науково-
дослідному секторі (НДС) ДДПУ, а також цим Положенням. 
 
4. Структура НДЛ ЕМД та її кадровий склад 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. 
Зарахування працівників на роботу в НДЛ ЕМД як на умовах сумісництва, так і на 
постійній основі, оформляється наказом ректора ДДПУ згідно з штатним розписом 
лабораторії. 
 
5. Фінансово-господарська діяльність НДЛ ЕМД здійснюється за рахунок коштів 
державного чи місцевого бюджетів, власних коштів ДДПУ, коштів підприємств і 



організацій на госпдоговірних умовах, а також за рахунок грантів та коштів, що 
виділяються на реалізацію різноманітних проектів і програм, в тому числі 
міжнародних. 

 
6. Тематика наукових досліджень НДЛ ЕМД відображається в тематичних планах 
науково-дослідних робіт ДДПУ. 
 
7. Лабораторія підзвітна ректору  ДДПУ відповідно до Положення про НДС ДДПУ. 
 
8. Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію НДЛ ЕМД приймає ректор 
ДДПУ. 
 
 
Проректор з наукової роботи                                       М. Пантюк 

Начальник НДС ДДПУ:                                               Р. Проць 

Завідувач кафедрою екології та географії:                                      А. Дзюбайло       

 

                                               

 


