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1. ЗAгAЛЬIII ПoЛoжЕнIJЯ

лaбopaтopiя кDAK GPS> (дa,'i _ лaбopaтopiя) с
1.1. HaBЧaJIЬFIo.FIayкoBa
(зaгaльнoyнiвеpсиTrTсЬкa
yнiвеpсиTеTy
пiдpoздiлoм
сTpyкTypниМ
лaбopaтopiя), фyнкцioнyBaння якoТ спpямoвaне нa зaбезПrЧен],i.ЯTa poзBиToк
нayкo3oТ тa MеTo.цичнoТскЛaдoвoТ пiДГoToBки фaxiвцiв, оpгaнiзaцiтo нayкoBo.
Дoслi.цнoТтa lrpoекTнo.кoнсTpyкTopсЬкoi poбoти acп\paнтiв i стyдентiв.
|,2. fiяльнiсть лaбopaтopiТ pеГЛaМенTyеTЬсяЧинниМ ЗaкoнoДaBcTBoМ,
нopМaTиBIIo.ПpaBoBиМи.цoкyМенTaМиЗ вищoТ oсвiти, Cтaтyтoм yнiвеpсиTrTy,
нaкaзaМи pеКTopa' ПЛaнoм poбoти лaбopaтopiТ, a Taкox{ циM IIoЛoжrнIIяM.
1.3. Лaбopaтopiя yTBopIoeTЬся Ta лiквiдyeTЬся нaкaзoМ pекTopa
yнiвеpсиTеTy.
сКЛaДy нaBчaJlЬнo.нayкoвoТ лaбopaтopiТ Мo)ItyTЬ BхoДиTи
| .4. !o
I{aBЧaJlЬIlo.нayкoвi o с еp r.цки' нaBЧaJIЬнo-МrTo,цичнi кaб iнети.
1.5. Лaбopaтopiя зaбезпеЧyс нaBЧaJIЬlУ, нayкoBo.МеTo.циЧнy дiяльнiсть
yнiвepсиTrTy вi.цпoвiднo Дo oсвiтньo-пpoфесiйниx ПpoГpaM пiДгoтoBки
фaxiвцiв, пpoBе.цeння нayкoBиx ДoслiДxtенЬ y Ме)кax ЗaTBrp,цxtеHиxIIayкoBиx
нaпpямiв фaкyльтетiв, кaфедp Ta BПpoBaД)кrння pеЗyЛЬтaтiв ДoолiДхtrнЬ y
IIpaкTичнy .цiяльнiсть, poбoтy TBopЧиx кoЛrктивiв, сTBoprHиx ДЛЯвиpirшення
кoнкpетнoТ нayкoвoi пpoблеМИ, cTy.цrнTсЬкиx нayкoBиx ToBapисTB, гypткiв
Toщo.
I,6. Зaгaльне кepiвницTBo лaбopaтopirro зДiйснroс зaвiдyвau ЯкoГo
ПpиЗHaЧarpекTop yнiвеpсиTrTy. BимoГи .цo ПpеTен.цrIITaнa ПoсaДУ зaвiдyвaЧa
л aбop aтop i еro prГЛaМенTyс Пoс a.цoвaiнстpyкцiя .
I,7. Кaдpoвий скЛa.ц лaбopaтopiТ BизнaчarTЬcЯ IIITaTниМ poзПисoМ.
вимoГи' пpaBa, oбoB'язки, a Taкoхt вiДпoвiДaльнiсть
Квaлiфiкaцiйнi
пpaцiвникiв лaбopaтopiТ BизнaЧaIoTЬixнi Пoсa.цoвiiнстpyкцii.
l .8. ЗaвiдyвaЧ ЗaгaJlьнoyнiBеpсиTетськoТлaбopaтopiТ пiдпopя.цкoвyсTЬся
pекTopy, i несr IIoBIIyвiдпoвi.цaльнiсть зa pеЗyлЬTaTиif дiяльнoстi.
1.9. Плaн poбoти лaбopaтopiТ тa звiт Пpo йoгo Bикoнaння зaTвrp.цжyс
prкTop (пpopектop) пiсля ik poзгл яДУнa BЧrнiЙ paдi yнiвеpсиTeTy.

2. ЗABДAHIIя ЛAБoPAToPIi
лaбopaтopii е:
oснoвниМи зaB.цaн}IяMи
2.I. Зaбезпечrння yМoв ДIIЯ ПpoBе.цення TеМaTиЧниx лекцiй,
лaбopaтopниx' пpaктиЧниx Тa семiнapсЬкиx зaняTЬ' нaBЧ€шЬниx ПpaкTик,
вiтчизн ЯtIklrtTa мiжнapo.цниХ
Bикoнaння пpoектiв (гpaндiв), iз ЗaJIyЧeIIHяМ
фaхiвцiв.
poбoти
i пpoекTнo-кol{сTpyкTopсЬкoТ
2,2. opгaнiзaцiя нayкoBo..цoсЛiднoi
сTy.центiв, BIIpoBa.цження нayкoBиx .цoслi.ц)кенЬ y oсвiтнiй Пpoцес.

т

ЗaбезпеЧrння yМoB ДЛЯнaбyття сTy.цrнTaMи Ta HaУкoBцяMи yмiнЬ Ta нaвикiв
нayкoBo.,.цoслi.цницькoТpoбoTи Ta зaсToсyBarrня oTpиМaниХ знaнь нa ПpaкTицi.
CистемaTиЧне
otIoBJIення Ta y.цoскoIIaJIення нaBч€ l JIЬнo.
лaбopaтopнoi 6aзи, теxнiчниx
зaсoбiв IIaBЧaHI{я' кoМП,IoтеpизaцiТ Ta
iнфopмaтизaцiТ oсвiтньoГo Пpoцeсy' B ToМy ниcлi, i зa paxyнoк ЗЕшyЧення
2.З.

сПoнсopiв тa мix<нapo.цниxopгaнiз aцiiц.
2.4.

yМoв

i
ДЛЯ гIpoBеДення TеopеTиЧниx
ексПеpиМrнTaJIЬниx ДoслiД)кlнЬ'
Ta
ПpoекTIIoнayкoBo-ДoсЛiДних
кoнсTpyкTopсЬкиx poбiт зa HayкoBиМи нaПpяМ aNIИyнiвepсиTеTy.
Зaбезпечrнн'l

2.5. Cтвopeння в лaбopaтopiТ безпечниx yМoB пpaцi вiдпoвiднo .цo BиМoГ
ЧиннoГo зaкoнo.цaBсTBa.

3. ФoPMи I ЗMICT PoБoTи ЛAБoPAToPIi
3. 1. oснoвнИNI|4фopмaми poбoтуl лa1opaтopiТе:
. IIpoBе.цення лaбopaтopниx, пpaкTиЧниx Ta семiнapсЬкиx [IaBчaJIЬниx
ЗaняTЬ;
. сaМoстiйнa poбoтa сTy.цeнтiв;
. ПpoBе.ценнянaBч€ t JIЬниx ПpaкTик;

. нayкoBo.Дoслi.цнapoбoтa сTy.центiв,aспipaнтiв, здoбyвaнiв;
. BикoнalнlяЯмbкнapo,цниx, BcryкpaТнськиx Ta yнiвеpсиTеTcЬкиХ гpaндiв,
ПpoекTiв (poбiт);
. BикoнaнHя нayкoвo..цoсЛiдниx, ПpoекT}Io-кoнсTpyкTopсЬкиx poбiт

вiдпoвiДнo.цoЗaTBеp.ц)кeниx
нayкoBиxнaПpяМiвкaфедp.
З .2. Лaбopaтopiя зaбезпеЧyr:
. пiДгoToвкy Ta кoМпЛeкTyBaння нaBчaJIЬнo.МеTo.циЧниx
.цoкyМентiв i
мaтepiaлiв для ПpoBоДеt{нялaбopaтopних' ПpaкTиЧниx тa семiнapсЬкиx ЗaняTЬ;
.
фop*yBaIIня 6aзи ДaниХ щoДo кypсoBИx Ta квaлiфiкaцiйниx poбiт, якi
BикoнyB€ l JIиcЬ в лaбopaтopiТ;
. poзpoбny нaBЧ€ шЬниХ зaв.цaнЬ
ДЛЯПpoBе.цeнHядiлoвиx iгop, мaйстep.
клaсiв Toщo;
. poзpoбкy мaтepiaпiв
для ПpoBе.ценняaнaлiзy виpoбнИЧkll (пpaкти.rниx)
сиTyaцiЙ тa Bикoнaння зaв.цaнЬзa TеМaМи;
. opГaнiзaцiro мoнiтopинГy нaBчaJIЬнo.МeToДичнoГo зaбезпеЧення
нaBч€ш Ьниx дисциПлiн, ПpaкTи.rнi, семiнapськi тa лaбopaTopнi зaняття з якиХ
IIpoBoДяTЬB лaбopaтopii;
. opгaнiзaцiю Ta сyпpoвiд
сaМoпеpевipки знaнЬ i вмiнь Toщo.

кoIITpoЛЬниx зaxoдiв, сaМoкollTpoлЮ Ta

ЛAБOPATOPII
TA PЕO)PгAIIIЗAцIя
4. ЛIкBЦAцIя
нa зaсiдaннi
4.!. Лiквiдaцiя тa peopгaнiзaцiя лaбopaтopiТpoзГJIя,цaeTЬся
вченoТ PaДlаyнiвеpсиTrTy i зaтвеpДкyrтЬся нaкaзoМ pекTopa згi.цнo 3 ЧинниN{
зaкoнoдaBсTBoМTa Cтaтyтoм yнiвrpсиTrTy.
4.2. Пpи propгaнiзaцiТ Ta лiквiдaцii лaбopaтopiТ пpaцiвникal\л,якi
звiльняIoTЬся' гapaнтyrться збеpеження Тxнix пpaB Ta iнтеpесiв згi,цнo з
Укp aiЪи.
тpyДoBиt{зaкoнoДaBстBoI\,1

5. пoPЯДoк BHЕсЕння ЗNIII{I ДOПOBIIE'I{Ь
шoгo.цx(yloTься у
дoпoBIIенн,l ,цo .цaнoгo Пoлoжrння
BстaнoBлrHoMy гIopя.цкyтa зaтBеp.цxryюTЬсяEIaкaзoN{peктopa yнiвеpсиTетy.
Змiни

i

