1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Науково-дослідна міжвідомча (ДУ «Інститут гігієни та медичної

1.1.

екології імені О. М. Марзєєва НАМН України» та СумДПУ імені
А. С. Макаренка МОН України) лабораторія подвійного підпорядкування
«Гігієни навчальної діяльності та вікової фізіології» (далі - Лабораторія) - це
колектив науковців кафедри медико - біологічних основ фізичної культури
навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного
педагогічного університету імені А С. Макаренка та співробітники
лабораторії «Гігієни навчальної діяльності дітей» ДУ «Інститут гігієни та
медичної екології імені О. М. Марзєєва НАМН України», що займається
науково-дослідною діяльністю визначеної спрямованості.
Лабораторія створюється при кафедрі медико - біологічних основ

1.2.
фізичної

культури

навчально-наукового

інституту фізичної

культури

Сумського державного педагогічного університету імені А С. Макаренка
(далі - Університет), не має самостійного балансу та статусу юридичної
особи і здійснює свою діяльність у межах повноважень, зазначених у цьому
Положенні.
1.3.

Лабораторія функціонує на площах і науково-лабораторній базі

Університету, використовує матеріальне забезпечення кафедри медико біологічних основ фізичної культури.
1.4.

Діяльність Лабораторії здійснюється відповідно до Конституції

та законів України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про вищу
освіту», Статуту Університету та інших нормативних документів.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ
2.1.

Метою

створення

Лабораторії

є

закріплення

творчого

співробітництва кафедри медико - біологічних основ фізичної культури
СумДПУ імені А. С. Макаренка з лабораторією «Гігієни навчальної діяльності
дітей» «ДУ Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва НАМН

України», покращення координації виконання наукових досліджень за
спільною комплексною науково-дослідною темою, підготовка наукових та
науково- педагогічних кадрів, ефективне використання наукового потенціалу
і ресурсів для виконання пріоритетних наукових досліджень та впровадження
наукових розробок у різні галузі їх використання.

2.2.

Виходячи з даної мети Лабораторія має такі завдання:

2.2.1. Ефективне

використання

наукового

і

науково-технічного

потенціалу Університету для вирішення пріоритетних завдань, визначених
МОН України.
2.2.2. Проведення наукових досліджень за такими напрямами: гігієна
дитинства,

валеологія,

вікова

фізіологія,

психофізіологія,

спортивна

медицина, безпека життя і діяльності людини, охорона праці.
2.2.3. Здійснення наукових розробок із тематики, спрямованої на
науково- методичне забезпечення навчально-виховного процесу та наукової
підготовки кадрів.
2.2.4. Розробка

рекомендацій

щодо

організаційних,

методичних,

технологічних аспектів здоров’язбереження у галузі освіти.
2.2.5. Участь у підготовці кваліфікованих фахівців у галузі освіти.
2.2.6. Сприяння створенню експериментальних майданчиків з апробації
наукових розробок.
2.2.7. Участь
забезпечення

у

гігієни

розробці
дитинства,

пропозицій

до

охорони

праці

нормативно-правового
в

галузі,

безпеки

життєдіяльності.
2.2.8. Розробка нових та удосконалення існуючих курсів та програм,
підготовки посібників, методичних рекомендацій.
2.2.9. Розробка програм підвищення кваліфікації фахівців із наукової
теми лабораторії.
2.2.10.

Вивчення та поширення інноваційного досвіду шляхом

проведення конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів.

3. НАПРЯМИ ТА ЗМІСТ РОБОТИ ЛАБОРАТОРІЇ
3.1.

Напрями роботи визначаються відповідно до завдань наукової

роботи науково-дослідної міжвідомчої (ДУ «Інститут гігієни та медичної
екології імені О. М. Марзєєва НАМН України» та СумДПУ імені
А. С. Макаренка МОН України) лабораторії подвійного підпорядкування
«Гігієни навчальної діяльності та вікової фізіології»: гігієна дитинства,
психофізіологія, валеологія, вікова фізіологія, спортивна медицина, безпека
життя і діяльності людини, охорона праці.
3.2.

Зміст роботи Лабораторії визначається її співробітниками,

керівництвом лабораторії кафедри медико-біологічних основ фізичної
культури.
3.3.

Зміст роботи Лабораторії передбачає наукові розробки за такими

пріоритетними темами:
•

Вивчення закономірностей формування здоров’я дітей та молоді

в сучасних умовах реформування освіти.
•

Розробка нових технологій збереження здоров’я учасників

педагогічного процесу у закладах освіти, в основу яких покладено прогноз
адаптаційно-резервних

можливостей

організму,

підвищення

його

функціональних резервів, вплив на чинники ризику.
•

Розробка критеріїв оцінки адаптаційних можливостей організму

до навантажень різного характеру та до впливу шкідливих чинників під час
навчального процесу.
•

Психофізіологічні

екстремальних

умовах

аспекти

(передстартовий

підсумкової
стан,

діяльності

сценічне

в

хвилювання,

екзаменаційний стрес тощо).
•

Медико-біологічне

обґрунтування

збереження

здоров’я

спортсменів та осіб, які займаються оздоровчою фізичною культурою,
оптимізації процесів відновлення і підвищення спортивної працездатності.

3.4. Лабораторії дозволяється здійснювати іншу діяльність, яка не
суперечить

чинному

законодавству

(рекламувати,

реалізовувати

напрацювання не тільки з видів діяльності, передбачених у Положенні, але й
інших видів діяльності).
4. КЕРІВНИЦТВО ТА КАДРОВИЙ СКЛАД ЛАБОРАТОРІЇ
4.1.

Керівництво

поточною

діяльністю

Лабораторії

в

межах

повноважень, визначених цим Положенням здійснює завідувач лабораторією.
4.2.
-

Науково-дослідні роботи в Лабораторії виконуються:
науково-педагогічними

працівниками,

навчально-допоміжним

персоналом Університету;
-

науковими

співробітниками

лабораторії

«Гігієни

навчальної

діяльності дітей» ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені
О. М. Марзєєва НАМН України»;
- спеціалістами, запрошеними ззовні;
- докторантами і аспірантами, які працюють над дисертаціями,
тематика яких відповідає науковому профілю Лабораторії;
- студентами у порядку виконання навчально-дослідницьких, курсових,
дипломних робіт і проектів.
5. ПРАВА КЕРІВНИКА ТА ЧЛЕНІВ ЛАБОРАТОРІЇ
Керівник та співробітники Лабораторії мають право:
5.1. Залучати до співпраці фахівців споріднених спеціальностей
Університету та науковців ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені
О. М. Марзєєва НАМН України» та інших вітчизняних і зарубіжних ВНЗ,
наукових установ та організацій.

5.2.

Заключати договори про співробітництво з вітчизняними та

зарубіжними науковими та освітніми установами, а також організаціями
інших галузей.
5.3.

Звертатися до керівництва Університету з питань координації

наукових пріоритетів та сприяння діяльності Лабораторії (організаційне,
кадрове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення).
5.4.

Отримувати в установленому порядку необхідну інформацію та

матеріали від структурних підрозділів Університету для ефективного
виконання планових наукових досліджень Лабораторії.
5.5.

Реалізовувати власні наукові інтереси в межах роботи над

науковими проектами Лабораторії.
5.6.

Користуватися приміщеннями та ресурсами Університету.

5.7.

Презентувати кафедру медико - біологічних основ фізичної

культури, НН ІФК, Університет в установах та інших організаціях з питань,
що входять до компетенції Лабораторії та означені даним Положенням.
6. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ТА ЧЛЕНІВ ЛАБОРАТОРІЇ
6.1.Керівник Лабораторії зобов’язаний:
-

здійснювати організацію та керівництво всіма видами діяльності

Лабораторії;
-

координувати діяльність Лабораторії з відповідними кафедрами

Університету, з керівництвом лабораторії «Гігієни навчальної діяльності
дітей» ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва
НАМН

України»,

з

іншими

науковими

установами,

профільними

відомствами;
-

нести

відповідальність

за

науково-методичний

рівень,

своєчасність виконання та результативність досліджень Лабораторії;
-

щорічно звітувати про діяльність Лабораторії на засіданнях

кафедри медико - біологічних основ фізичної культури СумДПУ імені
А. С. Макаренка;

-

робити подання на співробітників Лабораторії щодо заохочення,

нагородження, преміювання за результативність роботи.
6.2. Співробітники Лабораторії зобов’язані:
-

брати участь у наукових проектах Лабораторії;

-

звітувати перед керівництвом Лабораторії про результативність

власної наукової діяльності;
-

здійснювати презентацію теоретичного та практичного доробку

Лабораторії у державних, громадських та приватних закладах та установах
різних сфер життєдіяльності суспільства;
-

популяризувати результати діяльності Лабораторії серед наукової

громадськості та в засобах масової інформації.
7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ
7.1.

Діяльність Лабораторії фінансується з бюджету Університету:

фінансова підтримка ректора (виконання досліджень за рахунок наукової
роботи в межах навчального навантаження, доплата за напруженість роботи
та ін.)
7.2.

Лабораторія 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.
7.3.

Лабораторія може надавати платні науково-консультативні

послуги з питань планування, організації і проведення наукових досліджень,

організовувати і проводити наукові конференції та семінари, лекції
відповідного спрямування.
7.4. 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, головним
бухгалтером, начальником планово-фінансового відділу та затверджуються
проректором з наукової роботи.
8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, РЕСТУКТУРИЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ
ЛАБОРАТОРІЇ
8.1.

Керівник, кадровий склад та тематика наукових досліджень

Лабораторії визначаються кафедрою медико - біологічних основ фізичної
культури Університету, погоджуються проректором з науково-педагогічної
(наукової) роботи та затверджуються наказом ректора на підставі рішення
Вченої ради Університету.
8.2.

Для затвердження лабораторії подвійного підпорядкування

«Гігієни навчальної діяльності та вікової фізіології» керівник Лабораторії
заздалегідь подає проректору з науково-педагогічної (наукової) роботи:
-

витяг з протоколу засідання кафедри медико-біологічних основ

фізичної культури;
-

заповнену Анкету керівника Лабораторії (Додаток 1);

-

Паспорт Лабораторії (Додаток 2).

8.3.

Рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію Лабораторії

відбувається за наказом ректора на підставі рішення Вченої ради
Університету відповідно до подання керівника Лабораторії, кафедри медикобіологічних основ фізичної культури або проректора з науково-педагогічної
(наукової) роботи.

