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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Вченою радою Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка  

протокол від 3 листопада 2022 р. № 12  

 

Введено в дію наказом ректора Дрогобицького 

державного педагогічного університету  

імені Івана Франка  

від 3 листопада 2022 р. № 404 

 

Положення про навчально-наукову лабораторію  

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

 1. Загальні положення 

1.1.  Навчально-наукова лабораторія (далі – лабораторія) є структурним 

підрозділом університету (загальноуніверситетська лабораторія), факультету 

(міжкафедральна лабораторія) чи кафедри (кафедральна лабораторія) 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

(далі – університет), функціонування якої спрямоване на забезпечення та 

розвиток наукової та методичної складової підготовки фахівців, організацію 

науково-дослідної та проєктно-конструкторської роботи студентів, аспірантів, 

наукових та науково-педагогічних працівників. 

1.2.  У своїй діяльності навчально-наукова лабораторія керується 

нормативно-правовими актами України в галузі освіти та науки, Статутом 

університету, наказами ректора університету, розпорядженнями проректорів за 

напрямками, рішеннями вчених рад університету та факультету, науково-

методичної ради університету, розпорядженнями декана факультету та 

протокольними рішеннями завідувача кафедри, Положенням про кафедру та 

цим Положенням. 

1.3.  Лабораторію утворюють та ліквідують наказом ректора 

університету за поданням проректора або декана факультету. 

1.4.  До складу навчально-наукової лабораторії можуть входити 

навчальні лабораторії, навчальні центри, навчально-методичні кабінети. 

1.5.  Лабораторія забезпечує науково-методичну діяльність кафедри 

відповідно до освітніх програм підготовки фахівців, проведення наукових 

досліджень у межах затверджених наукових напрямів кафедри та 

впровадження результатів досліджень у практичну діяльність, роботу творчих 

колективів, сформованих для розв’язання конкретної наукової проблеми, 

студентських наукових товариств, гуртків тощо. 

1.6.  Загальне керівництво лабораторією здійснює її завідувач, якого 

призначає ректор університету своїм наказом з числа провідних науково-

педагогічних або наукових працівників. 
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Вимоги до претендента на посаду завідувача лабораторією регламентує 

посадова інструкція. 

1.7.  Кадровий склад лабораторії визначається її штатним розписом. 

Кваліфікаційні вимоги, права, обов’язки, а також відповідальність працівників 

лабораторії визначають їхні посадові інструкції. 

1.8.  Завідувач загальноуніверситетської лабораторії підпорядковується 

ректору (проректору) університету, міжкафедральної – деканові факультету, а 

кафедральної – завідувачу кафедри, і несе повну відповідальність за результати 

її діяльності. 

1.9. План роботи загальноуніверситетської лабораторії та звіт про 

його виконання затверджує ректор (проректор) університету, а 

міжкафедральної та кафедральної – декан факультету. 

2. Завдання лабораторії 

2.1. Сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти 

через здійснення тісного зв’язку наукових досліджень з освітнім процесом 

кафедри, факультету шляхом залучення науково-педагогічних працівників 

кафедри, факультету, здобувачів вищої освіти до науково-дослідних робіт та, 

водночас, залучення науковців до викладацької діяльності. 

2.2. Інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

шляхом співробітництва із закладами вищої освіти, науковими установами 

Національної академії наук України, міжнародними науковими установами, 

галузевими науковими установами, державними підприємствами чи 

установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями 

тощо. 

2.3. Оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, 

семінарах та у наукових виданнях. 

2.4. Організація науково-дослідної і проектно-конструкторської роботи 

студентів, впровадження наукових досліджень у навчальний процес. 

Забезпечення умов для набуття студентами умінь та навиків науково- 

дослідницької роботи та застосування отриманих знань на практиці. 

2.5. Забезпечення умов для проведення теоретичних і експериментальних 

досліджень, науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт за 

кафедральними темами наукової роботи та напрями наукової роботи 

факультетів. 

2.6. Забезпечення умов для проведення тематичних лекцій, лабораторних, 

практичних та семінарських занять, навчальних практик, виконання курсових, 

кваліфікаційних робіт студентами та дисертаційних робіт аспірантами і 

здобувачами. 
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 3. Форми і зміст роботи лабораторії 

3.1. Основними формами роботи лабораторії є: 

– виконання науковими та науково-педагогічними працівниками 

науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт відповідно до 

затверджених кафедральної теми наукової роботи та напряму наукової роботи 

факультету; 

– науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти; 

– проведення лабораторних, практичних та семінарських навчальних 

занять; 

– проведення навчальних практик; 

– виконання курсових і кваліфікаційних робіт. 

3.2. З метою  сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів вищої 

освіти лабораторія виконує такі функції: 

– організує освітню діяльність на засадах академічної доброчесності; 

– бере участь у процесах забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності відповідно до Статуту університету; 

– бере участь в організації та здійсненні співробітництва з установами та 

організаціями за кафедральною темою наукової роботи та напрямом наукової 

роботи факультету; 

– залучає здобувачів вищої освіти та інших учасників освітнього процесу 

до наукової діяльності в освітніх, інноваційних та наукових проєктах; 

– організує позааудиторну, самостійну роботу здобувачів вищої освіти з 

метою розвитку їхніх творчих та дослідницьких здібностей; 

– бере участь в організації та проведенні заходів щодо впровадження 

інноваційних освітніх технологій в освітній процес. 

3.3. З метою забезпечення інтеграції наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності лабораторія: 

– розробляє та впроваджує в практику інноваційні продукти; 

– бере участь у розробленні та виконанні програм економічного та 

соціального розвитку суспільства разом з іншими закладами вищої освіти, 

науковим установами Національної академії наук України та національними 

галузевими науковими установами, проведенні спільних наукових досліджень, 

експериментальних та інноваційних розробок; 

– організує співпрацю з усіма визначеними групами зовнішніх 

стейкхолдерів, діяльність яких пов’язана з проведенням наукових досліджень 

та впровадження їх результатів у виробництво. 

3.4. З метою оприлюднення результатів своєї діяльності лабораторія: 

– бере участь в організації та супроводі наукових конференцій, 

симпозіумів, круглих столів тощо; 
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– бере участь у створенні та організації бази даних за науковим темами 

кафедри, науковими та освітніми напрямами факультету; 

– висвітлює свою діяльність на інформаційному порталі університету. 

 3.5. З метою впровадження результатів наукових досліджень у 

виробництво та в освітній процес лабораторія: 

– бере участь у розробці тематики лабораторних (практичних) та 

лекційних занять, курсових та кваліфікаційних робіт за результатами наукової 

роботи лабораторії; 

– залучає здобувачів вищої освіти до проведення прикладних наукових 

робіт; 

– бере участь у діяльності наукових шкіл; 

– здійснює пошук та формує заявки на участь науково-педагогічних 

працівників лабораторії, здобувачів вищої освіти у грантових програмах, 

міжнародних наукових чи освітніх проєктах за науковим напрямком кафедри 

(факультету). 

3.6. Документація лабораторії складається з: 

– плану роботи лабораторії, який розробляється на рік згідно з її цілями 

та задачами, плановими показниками роботи та фінансовими можливостями; 

– посадових інструкцій співробітників лабораторії відповідно до 

штатного розпису; 

– інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки для працівників 

лабораторії, здобувачів вищої освіти та інших осіб, які залучаються до робіт в 

лабораторії; 

– журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці та пожежної 

безпеки; 

– санітарно-технічних паспортів приміщень лабораторії та робочих місць; 

– документації щодо наукових та науково-технічних робіт відповідно до 

закріпленої науково-дослідної тематики; 

– інструкцій з експлуатації обладнання лабораторії; 

– методичних рекомендацій до виконання практичних (лабораторних) 

робіт тощо. 

  

 4. Ліквідація та реорганізація лабораторії 

4.1. Ліквідація та реорганізація лабораторії розглядається на засіданні 

вченої ради університету або вченої ради факультету  і затверджується наказом 

ректора згідно з чинним законодавством та Статутом університету. 

4.2. У разі реорганізації чи ліквідації лабораторії працівникам, які 

звільняються, гарантується збереження їхніх прав згідно з трудовим 

законодавством України. 
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5. Порядок внесення змін і доповнень 

Зміни і доповнення до даного Положення погоджуються у встановленому 

порядку та затверджуються наказом ректора університету. 

 

Начальник навчально-методичного відділу                            Юрій СКВАРОК 


