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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Міжвідомча проблемна наукова лабораторія корекційно- 

реабілітаційних технологій (далі - Лабораторія КРТ) - це колектив науковців 
кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка 
(далі - Університет) та співробітників Інституту спеціальної педагогіки НАПН 
України (далі - Інститут), що займається науково-дослідною діяльністю 
визначеної спрямованості.

1.2. Правовий статус Лабораторії КРТ:
1.2.1. Міжвідомча проблемна наукова лабораторія корекційно- 

реабілітаційних технологій (Інститут спеціальної педагогіки НАПН України та 
СумДПУ імені А. С. Макаренка МОН України) є правонаступником проблемної 
наукової лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (заснованої у 
2011 р.).

1.2.2. Лабораторія КРТ створена при кафедрі спеціальної та інклюзивної 
освіти Університету, не має самостійного балансу та статусу юридичної особи і 
здійснює свою діяльність у межах повноважень, зазначених у цьому Положенні.

1.2.3. Лабораторія КРТ у своїй діяльності використовує назву 
Університету, круглу печатку «Сумський державний педагогічний університет 
імені А. С. Макаренка», штампи, фірмові бланки Університету.

1.3. Лабораторія КРТ функціонує на площах і науково-лабораторній базі 
Університету, використовує матеріальне забезпечення кафедри спеціальної та 
інклюзивної освіти.

1.4. Діяльність Лабораторії КРТ регламентується: законодавством 
України, Статутом Університету, наказами та розпорядженнями ректора 
Університету, а також цим Положенням.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЛАБОРАТОРІЇ КРТ

2.1. Головною метою створення Лабораторії КРТ є концентрація ресурсів, 
наукового потенціалу та практичних працівників для вирішення пріоритетних 
наукових проблем, а саме: «Зміст, організація та управління корекційно- 
реабілітаційною діяльністю» (термін виконання теми - 2011-2015 рр.); 
«Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю» (термін 
виконання теми - 2016-2021 рр.) або іншої актуальної наукової теми, що 
зареєстрована в УкрІНТЕІ.



2.2. Виходячи з цієї мети Лабораторія КРТ має завдання, відповідно яким 
визначаються види її діяльності:

2.2.1. Проведення наукових (фундаментальних, прикладних) досліджень, 
спрямованих на виявлення особливостей змісту, організації та управління 
корекційно-реабілітаційною діяльністю.

2.2.2. Проведення наукових досліджень із модифікації корекційно- 
реабілітаційної діяльності:

а) удосконалення корекційно-реабілітаційного, психолого-педагогічного, 
організаційно-управлінського, інформаційно-технологічного супроводу осіб з 
психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю;

б) розробка дидактичних, технічних і допоміжних засобів для створення 
розвивального середовища осіб з психофізичними порушеннями та/або з 
інвалідністю;

в) проектування та впровадження інноваційних технологій корекційно- 
реабілітаційної діяльності;

г) сприяння створенню експериментальних майданчиків з апробації 
наукових розробок;

д) розробка рекомендацій щодо організаційних, методичних, 
технологічних аспектів здійснення корекційно-реабілітаційної допомоги.

2.2.3. Участь у розробці пропозицій до нормативно-правового 
забезпечення з питань захисту конституційних прав громадян з особливими 
потребами на якісну корекційно-реабілітаційну допомогу.

2.2.4. Здійснення наукових розробок із тематики, спрямованої на науково- 
методичне забезпечення навчально-виховного процесу та наукової підготовки 
кадрів.

2.2.5. Розробка нових та адаптація існуючих курсів та програм, підготовки 
посібників, методичних рекомендацій.

2.2.6. Розробка програм підготовки (перепідготовки) фахівців із наукової 
теми Лабораторії КРТ та їх організація на базі Лабораторії КРТ відповідно до 
ліцензійних обсягів.

2.2.7. Надання корекційних, реабілітаційних, абілітаційних, соціальних та 
інших послуг особам з порушеннями психофізичного розвитку та/або з 
інвалідністю на базі Лабораторії КРТ.

2.2.8. Вивчення та поширення інноваційного досвіду шляхом проведення 
конгресів, конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів та інших наукових 
заходів на базі Університету.



2.3. Лабораторії KPT дозволяється здійснювати іншу діяльність, яка не 
суперечить чинному законодавству (рекламувати, реалізовувати свої 
напрацювання з видів діяльності, не передбачених у Положенні).

3. КЕРІВНИЦТВО ТА КАДРОВИЙ СКЛАД 
ЛАБОРАТОРІЇ КРТ

3.1. Керівництво поточною діяльністю Лабораторії КРТ в межах 
повноважень, визначених цим Положенням здійснює завідувач лабораторією.

3.2. Науково-дослідні роботи в Лабораторії КРТ виконуються:
а) науково-педагогічними працівниками, навчально-допоміжним 

персоналом Університету;
б) спеціалістами, запрошеними з Інституту та інших установ та 

організацій;
в) докторанти і аспірантами, які працюють над дисертаціями, тематика 

яких відповідає науковому профілю Лабораторії КРТ;
г) магістрантами, студентами у порядку виконання індивідуальних 

навчально-дослідницьких, курсових, дипломних, магістерських робіт і проектів.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ 
КЕРІВНИКА ТА СПІВРОБІТНИКІВ ЛАБОРАТОРІЇ КРТ

4.1. Права і обов’язки завідувача Лабораторією КРТ:
4.1.1. Презентує Лабораторію КРТ при взаємодії з державними, 

виконавчими, правовими установами, юридичними і фізичними особами;
4.1.2. Несе відповідальність за діяльність Лабораторії КРТ;
4.1.3. Для виконання науково-дослідних тем і проектів формує тимчасові 

робочі групи, до складу яких можуть залучатися як співробітники Університету, 
так і співробітники інших установ і організацій;

4.1.4. Звітує про роботу Лабораторії КРТ перед вченою радою 
Університету та науковою частиною Університету;

4.1.5. Вносить пропозиції ректору Університету стосовно поліпшення 
діяльності Лабораторії КРТ;

4.1.6 Вирішує всі інші питання згідно з повноваженнями, наданими йому 
ректором Університету.



4.2. Співробітники Лабораторії KPT можуть:
4.2.1. Співпрацювати з державними установами, громадськими 

об’єднаннями, іноземними організаціями та закладами, благодійними фондами з 
питань, що належать до сфери діяльності Лабораторії КРТ.

4.2.2. Виконувати наукові дослідження, науково-дослідні роботи на 
госпрозрахунковій основі за окремими договорами, надавати наукові послуги 
відповідного діяльності Лабораторії КРТ профілю.

4.2.3. Реалізовувати власні наукові інтереси в межах роботи над 
науковими проектами Лабораторії КРТ.

4.2.4. Популяризувати результати діяльності Лабораторії КРТ серед 
наукової громадськості та в засобах масбвої інформації.

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЛАБОРАТОРІЇ КРТ

5.1. Діяльність Лабораторії КРТ фінансується з бюджету Університету: 
виконання досліджень за рахунок наукової роботи в межах навчального 
навантаження, за можливості доплати за напруженість роботи та ін.

5.2. Лабораторія КРТ може розширити джерела фінансуватися за рахунок:
- цільового фінансування, за рахунок коштів державного бюджету на 

виконання проектів затверджених МОН України;
- коштів підприємств за господарчими договорами;
- коштів міжнародних організацій і фондів (гранти);
- коштів, що надійшли як благодійна допомога від фізичних та 

юридичних осіб.
5.3. Лабораторія КРТ може надавати платні науково-консультативні 

послуги з питань планування, організації і проведення наукових досліджень, 
організовувати і проводити наукові конференції та семінари, лекції 
відповідного спрямування.

5.4. Вартість робіт у рамках госпдоговорів на НДР та платних послуг, що 
надаються, розраховується за кошторисами, що розробляються окремо на кожен 
їх вид. Кошториси погоджуються завідувачем Лабораторії КРТ, головним 
бухгалтером, начальником планово-фінансового відділу та затверджуються 
проректором з науково-педагогічної роботи.



6. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ 
ЛАБОРАТОРІЇ КРТ

6.1. Керівник, кадровий склад та тематика наукових досліджень 
Лабораторії КРТ визначаються відповідною кафедрою Університету, 
погоджуються проректором з науково-педагогічної роботи та затверджуються 
наказом ректора на підставі рішення Вченої ради Університету.

6.2. Для затвердження Лабораторії КРТ Вченою радою Університету 
завідувач Лабораторії КРТ заздалегідь подає проректору з науково-педагогічної 
роботи:

а) витяг з протоколу засідання відповідної кафедри Університету;
б) заповнену Анкету завідувача Лабораторії КРТ (Додаток 1);
в) паспорт Лабораторії КРТ (Додаток 2).
6.3. Реорганізація та ліквідація Лабораторії КРТ відбувається за наказом 

ректора на підставі рішення Вченої ради університету, умовами яких можуть 
бути подання завідувачів Лабораторії КРТ чи відповідної кафедри або 
проректора з науково-педагогічної роботи.

Розроблено:
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