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(на громадських засадах)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні функції, завдання, права, обов’язки 

та відповідальність працівників науково-дослідних лабораторій на громадських 

засадах (далі -  Лабораторії), а також взаємовідносини з іншими структурними 

підрозділами Українського відкритого університету післядипломної освіти (далі 

-  УВУПО).

1.2. Лабораторії є науковими ст руктурними підро зділами У країнського 

відкритого університету післядипломної освіти.

1.3. Лабораторії здійснюють наукову, науково-методичну та науково- 

організаційну діяльність і виконують теми НДР на громадських засадах.

1.4. Лабораторії керуються у своїй роботі Конституцією України, 

законодавством України у сфері освіти, нормативними актами Міністерства 

освіти і науки України та НАПН України, статутом УВУПО, планом роботи

'  УВУПО, рішеннями Ради ректорів (директорів) УВУПО, вченої ради та 

науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України (далі -  Університет), наказами та розпорядженнями Голови Ради 

ректорів (директорів) УВУПО та цим Положенням.

1.5. Лабораторії створюються і ліквідуються згідно з наказом Голови 

ради ректорів (директорів) УВУПО.

1.6. Кадрове забезпечення Лабораторій:
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1.6.1. Керівництво Лабораторією здійснює завідувач, який має вчене 

звання професора/доцента та науковий ступінь доктора/кандидата наук, а також 

виконує функції керівника науково-дослідної роботи за визначеною темою 

дослідження. Завідувач Лабораторії призначається на громадських засадах. 

Відповідає за виконання працівниками обов'язків, передбачених цим 

Положенням, та відповідність результатів науково-дослідної роботи пп. 16, 18 

Технічного завдання на виконання НДР.

1.6.2. Склад Лабораторії -  не менше як три наукові, науково-педагогічні 

працівники, які працюють на громадських засадах.

2. Мета і завдання

2.1. Основною метою діяльності Лабораторій є проведення науково- 

дослідної роботи з педагогічних і психологічних проблем післядипломної 

освіти; обґрунтування методологічних, теоретичних і методичних засад 

розвитку цієї освітньої галузі; здійснення аналітичної і прогностичної діяльності 

з основних напрямів розвитку післядипломної освіти, а також впровадження 

результатів наукових досліджень у практичну діяльність закладів 

післядипломної освіти (далі -  ЗПО).

2.2. Відповідно до мети визначено завдання діяльності Лабораторій:

2.2.1. Виконання планової теми науково-дослідної роботи.

2.2.2.Організація експериментальної роботи з проблеми дослідження 

Лабораторії.

2.1.3. Розвиток науково-освітньої співпраці Лабораторії із ЗПО та іншими 

науковими й освітніми закладами й установами в Україні та за рубежем.

2.1.4. Науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації керівних, 

науково-педагогічних та педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти.

2.1.5. Надання консультативно-методичної допомоги педагогічним, 

науково-педагогічним працівникам та керівним кадрам ЗПО.

3. Функції

3.1. Проведення науково-дослідної, дослідно-експериментальної, науково- 

методичної та науково-організаційної роботи; розв’язання теоретичних і
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практичних проблем розвитку післядипломної освіти відповідно до технічного 

завдання на виконання НДР, тематичного плану та плану роботи лабораторії.

3.2. Оформлення та упровадження результатів НДР.

3.3. Ведення документації Лабораторії.

3.4. Участь у розробці галузевих стандартів та нормативних документів у 

галузі післядипломної освіти відповідно до профілю діяльності Лабораторії.

3.5. Підготовка до друку наукових праць, науково-методичних та інших 

матеріалів за профілем діяльності Лабораторії, відповідно до пп. 16, 18 

Технічного завдання на виконання НДР.

3.6. Участь у міжнародних (у тому числі зарубіжних), всеукраїнських та 

регіональних масових наукових заходах з проблем післядипломної освіти.

3.7. Надання консультативної допомоги викладачам кафедр та іншим 

структурним підрозділам закладів післядипломної освіти з питань 

упровадження результатів НДР в освітній процес.

3.8. Формування електронно-освітнього ресурсу за профілем діяльності 

Лабораторії, внесення електронних варіантів продукції за результатами 

дослідження до Банку даних науково-методичного і навчально-методичного 

забезпечення діяльності закладів ППО, інституційного репозитарію, 

електронної бібліотеки НАПН України.

3.9. Вивчення, аналіз, узагальнення та пропаганда найкращого досвіду 

застосування результатів НДР Лабораторій в діяльності ЗПО.

ЗЛО. Здійснення заходів щодо підвищення наукового і фахового рівня 

працівників Лабораторій.

3.11. Висвітлення ходу та результатів діяльності Лабораторій у засобах 

масової інформації та на сайтах УВУПО, УМО і НАПН України.

3.12. Вивчення і формування громадської думки щодо соціальної 

важливості ЗПО у системі безперервної освіти і освіти дорослих.

4. Організація роботи

4.1. На кожний календарний рік складається план роботи Лабораторії за 

спеціальною формою, яка обговорюється на засіданні працівників Лабораторії,



погоджується з виконавчим директором УВУПО та затверджується Головою 

ректорів (директорів).

4.2. Співробітники Лабораторії вносять планові завдання з НДР в 

індивідуальні плани роботи викладача на рік за місцем основної роботи.

4.3. Засідання Лабораторії проводяться відповідно до річного Плану 

роботи Лабораторії один раз на місяць (очно або в режимі вебінару). Рішення 

приймається більшістю голосів співробітників Лабораторії. На засідання 

Лабораторії можуть запрошуватися працівники структурних підрозділів 

УВУПО, представники яких входять до складу Лабораторії.

4.4. Номенклатура справ Лабораторії містить таку документацію:

4.4.1. Реєстраційну, інформаційну та облікову картки.

4.4.2. Концепцію, програму і методику дослідження.

4.4.3. План роботи Лабораторії.

4.4.4. Технічне завдання на виконання теми НДР.

4.4.5. Тематичний план НДР.

4.4.6. Проміжні та заключний наукові звіти.

4.4.7. Підготовлена продукція (електронний варіант та рукопис).

4.4.8. Відомості щодо впровадження результатів НДР.

4.4 .9 . Протоколи засідань Лабораторії.

4.4.10. Книга реєстрації вхідних і вихідних документів Лабораторії.

5. Компетенції і відповідальність лабораторій

5.1. До компетенції Лабораторій належать:

5.1.1. Обговорення і затвердження на засіданнях Лабораторій 

результатів НДР, рекомендація наукових, науково-методичних, методичних 

праць та інших результатів НДР до затвердження на засіданні Ради ректорів 

(директорів) УВУПО, вченої ради, науково-методичної ради УМО.

5.1.2. Укладання угод з вітчизняними та зарубіжними ЗПО та ВНЗ 

щодо впровадження результатів НДР і проходження різних видів практик.

5.1.3. Організація та участь у конференціях, нарадах, семінарах за 

темою НДР.
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5.1.4. Утворення тимчасових творчих колективів з іншими 

лабораторіями для організації та участі в освітніх і соціальних проектах, 

конкурсах на здобуття освітніх грантів.

5.1.5. Створення власних сайтів, блогів, веб-сторінок та ін.

5.1.6. Залучення представників громадських організацій (за згодою) 

до виконання покладених на Лабораторію наукових та організаційних завдань.

5.2, Лабораторія несе відповідальність за:

5.2.1. Якість і своєчасність виконання функцій і завдань, 

покладених на Лабораторію відповідно до технічного завдання, тематичног о 

плану НДР та плану роботи Лабораторії.

5.2.2. Якісне оформлення, акуратне ведення документації Лабораторії 

і своєчасне подання її на вимогу керівництва УВУПО.

5.2.3. Відповідність результатів НДР вимогам «Положення про 

порядок планування І контролю виконання наукових досліджень у 

Національній академії педагогічних наук України» від 20 грудня 2012 р., 

протокол № 1-7/14-403.

5.2.4. Належну якість організації і проведення масових наукових

заходів.

5.2.5. Ефективність впровадження результатів НДР.

5.2.6. Висвітлення результатів НДР у засобах масової інформації та на 

сайтах УМО і НАПН України. Розміщення електронних варіантів праць, 

підготовлених за результатами НДР в Банку даних науково-методичного і 

навчально-методичного забезпечення діяльності закладів ППО, інституційному 

репозитарії, електронній бібліотеці НАПН України.

6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами УВУПО

6.1. Для якісного, оперативного і компетентного виконання функцій, 

передбачених цим Положенням, Лабораторія взаємодіє з усіма структурними 

підрозділами УВУПО, УМО, ЗПО на засадах взаєморозуміння і
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взаємопідтримки, як на рівні безпосередніх виконавців у межах їхньої 

компетенції, так і на рівні керівників відповідних структурних підрозділів.

6.2. Взаємодія зі структурними підрозділами УБУЛО, УМО, ЗПО не 

може виходити за межі компетенції Лабораторії, а також призводити до 

виконання функцій Лабораторії іншими підрозділами.

6.3. Працівники Лабораторії можуть входити до складу робочих груп, 

комісій тощо, які створюються в УВУПО, УМО, ЗПО.

7. Прикінцеві положення

7.1. Положення про науково-дослідні лабораторії (на громадських 

засадах) затверджується наказом Голови ради ректорів (директорів) УВУПО 

(ректора Університету менеджменту освіти) за погодженням Із виконавчим 

директором УВУПО (проректором з науково-методичної роботи УМО).

7.2. Доповнення та зміни до цього Положення можуть бути внесені 

при зміні організаційної структури УВУПО, УМО, ЗПО, а також у разі 

необхідності підвищення ефективності роботи Лабораторії. Підставою для 

внесення означених змін є наказ Голови ради ректорів (директорів) УВУПО 

(ректора Університету менеджменту освіти) за погодженням із виконавчим 

директором УВУПО.

7.3. Доповнення та зміни вносяться відповідно до Таблиці 1:

Таблиця 1.

№ з/п Пункт Положення, 
який змінюється

Нова редакція Дата зміни

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий директор 
Українського відкритого університету 
післядипломної освіти Л  £  О.М. Отич
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