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1. Загальнl положення

1.1. I_{e положення визначае ocHoBHi завдання, функцiТ, права i
вiдповiдальнiсть науково-дослiдноТ лабораторiТ iнновацiйних методiв
навчання (надалi Лабораторiя), а також взаемовiдносини з iншими
структурними пiдроздiлами унiверситету.

I.2. Лабораторiя е структурним пiдроздiлом науково-дослiдноТ частини

Щержавного вищого навчального закладу кКриворiзький нацiональний

унiверситет)) (далi Унiверситет) i у своТй дiяльностi керуеться: чинним
законодавством УкраТни, зокрема Конституцiею УкраТни, постановами
ВерховноТ ради УкраТни, постановами Кабiнету MiHicTpiB Украiни, Законами
УкраТни кПро ocBiTy>>, кПро вищу ocBiTy>>, нормативно-правовими актами
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи, Статутом унiверситету, Правилами
внутрiшнього розпорядку унiверситету, наказами ректора та цим
положенням.

1.3. Свою наукову дiяльнiсть Лабораторiя здiйснюе згiдно поточних та
перспективних планiв, що складаються на пiдставi замовленъ MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраТни та договорiв з пiдприемствами, установами i
органiзацiями.

I.4. Очолюе Лабораторiю науковий керiвник, який призначаеться
наказом ректора унiверситету за поданням начальника науково-дослiдноТ
частини.

1.5. Працiвники ЛабораторiI приймаються на посади i звiльняються з

посад наказом ректора унiверситету за поданням наукового керiвника
лабораторiТ i погодженням з начаJIьником науково-дослiдноТ частини, в

порядку передбаченому трудовим законодавством.

2. OcHoBHi завдання дiяльностi

Основними завданнями ЛабораторiТ е:

2.|. Виконання науково-дослiдних i експериментальних робiт вiдповiдно

до перспектив розвитку науково-технiчноТ та науково-педагогiчноТ полiтики

унiверситету, держзамовлень i госпдоговорiв з покращення якостi пiдготовки
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фахiвцiв з метою ik вiдповiдностi дiючим ocBiTHiM та мiжнародним
стандартам2 вимогам сучасного ринку працi.

2.2. Виконання студентських дослiдних, лабораторних та практичних

робiт згiдно навчz}JIьних планiв унiверситету.
2.З. Розроблення нових методик органiзацiТ навчально-виховного

процесу у вищiй школi, оцiнки якостi пiдготовки фахiвцiв, розробки
технологiй форrування професiйно компетентних, професiйно мобiльних

фахiвцiв.
2.4. Впровадження у навчальний процес розробок ЛабораторiТ з

дослiджень щодо органiзацiТ навчально-виховного процесу у вищiй школi,
оцiнки якостi пiдготовки фахiвцiв, розробки технологiй форrування
професiйно компетентних, професiйно мобiльних фахiвцiв шляхом
проведення лекцiй, лабораторних i практичних занять.

2.5. Пiдвищення квалiфiкацii науково-педагогiчних працiвникiв

унiверситету шляхом пiдготовки кандидатiв i докторiв наук.
2.6. Проведення наукових конференцiй та ceMiHapiB за участю студентiв.
2.7. Участь у мiських, обласних i загальнодержавних виставках нових

досягнень науки та технiки.
2.8. Пiдготовка пiдручникiв, монографiй i науково-технiчних публiкацiй.

3.Функцii
3. 1 . Лабораторiя дослiджуе та розробляе: сучаснi прийоми, методи,

форми та технологiТ органiзацii навчання, контролю та оцiнювання
навчальних досягнень студентiв, технологii виховання всебiчно-розвиненоТ,
соцiально активноТ особистостi.

З.2. Науково-дослiдна робота ЛабораторiТ виконуеться на ocнoBi планiв

робiт, затверджених VIiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи) та по договорах з

пiдприемствами, установами i органiзацiями у межах затвердженого
ЛабораторiI плану. Поточна звiтнiсть про виконанi роботи регулю€ться
умовами договорiв iз замовниками.

З.З. Розрахунки з пiдприемствами, установами i органiзацiями за
виконанi роботи здiйснюеться за договiрними цiнами на пiдставi aKTiB

приймання-здавання виконаних робiт.
З.4. Щоговiрнi цiни на наукову продукцiю ЛабораторiТ визначаються за

домовленiстю cTopiH, згiдно чинного законодавства.
3.5. Збитки та втрати у роботi Лабораторii вiдшкодовуються за рахунок

фiнансових надходжень до ЛабораторiI.
З .6. Дослiдження та HayKoBi роботи виконуються науковими, технiчними

працiвниками та допомiжним персоналом ЛабораторiТ, студентами та
аспiрантами унiверситету, а також сумiсниками iз числа науково-
педагогiчних працiвникiв унiверситету та окремих фахiвцiв iнших
органiзацiй у межах фактичного фонду заробiтноТ плати.



4. Права
Лабораторiя мае право:
4.|. Ознайомлюватися з проектами рiшень адмiнiстрацiI унiверситету i

науково-дослiдноТ частини, що стосуються дiяльностi ЛабораторiТ та, в разi
потреби, приймати участь у обговореннi цих проектiв.

4.2. Вносити на розгляд керiвництва НДЧ та унiверситету пропозицiТ

щодо удосконалення роботи ЛабораторiТ з метою пiдвищення ефективностi
наукових дослlджень.

4.З. Залучати, в разi потреби, фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв

унiверситету до виконання науково-дослiдних робiт в рамках ЛабораторiТ.
4.4. Структуру ЛабораторiТ розробляе науковий керiвник вiдповiдно до

обсягу та направленостi наявних замовлень MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраТни, промислових пiдприемств i органiзацiй з подальшим затвердженням

ректором унiверситету.
4.5. Пр" лiквiдацii або реорганiзацii ЛабораторiТ працiвникам, якi

звiльняються, гарантуеться додержання ix прав та iHTepeciB вiдповiдно до
трудового законодавства Украiни.

5. Вiдповiдальнiсть

Лабораторiя на чолi з керiвником несе вiдповiдальнiсть:
5.1 . За ненzшежне виконання або невиконання завдань та функцiй, що

передбаченi цим Положенням, нак€вами, розпорядженнями ректора в

межах, визначеним законодавством Украiни.
5.2. За правопорушення, cKoeHi працiвниками Лабораторii у процесi

виконання покладених на них завдань та функцiй - в межах, визначених
адмiнiстративним, кримiнальним та цивiльним законодавством Украiни.

5.3. За нанесення працiвниками ЛабораторiТ матерiальноТ шкоди в
межах, визначених чинним цивiльним законодавством та законодавством про
працю УкраТни.

5.4. За порушення lrрацiвниками ЛабораторiТ правил пожежноТ безпеки,
охорони працi, санiтарно-гiгiенiчних норм - в межах, передбачених чинним
законодавством УкраТни та правилами внутрiшнього трудового розпорядку
унiверситету.

5.5. За недостовiрнiсть та несвоечаснiсть подання iнформацiТ в межах
компетенцiТ ЛабораторiТ.

6. Взаемодiя з iншими пiдроздiлами

Лаб ораторiя взаемодiе :

6.1. З yciMa структурними пiдроздiлами унiверситету - з питань

органiзацii науковоТ та науково-технiчноТ дiяльностi унiверситету,
включаючи питання фiнансово-господарчого характеру.

6.2. З працiвниками вiддiлу кадрiв - з питань прийому на роботу,
перемiщення та звiльнення працiвникiв, складання графiка вiдпусток,



штатного розпису науково-дослiдноi частини, узгодження проектiв наказlв

по особовому складу тощо.
6.З. З науково-виробничим вiддiлом унiверситету в питаннях

оформлення та ведення господарчих договорiв з пiдприсмствами, складання

aKTiB на оплату виконавцiв роботи.
6.4. З бухгалтерiею унiверситету в питаннях оплати paxyHKiB по

договор?х, нарахування заробiтноТ плати, ведення табелiв виходiв на роботу.
6.5. З юридичним вiддiлом з питань юридичноi обГрунтованостi

проектiв наказiв, розпоряджень та положень, пiдготовлених науково-

дослiдною частиною, з питань проведення претензiйно-позовноi роботи З

пiдприемствами-б оржниками.
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