1. Загальні положення
1.1. Проблемна лабораторія оздоровчо-реабілітаційних технологій
(далі – Лабораторія) – – це колектив науково-педагогічних працівників та
здобувачів вищої освіти Сумського державного педагогічного університету
імені А. С. Макаренка (далі – Університет), що здійснює науково-дослідну
роботу у сфері фізичної реабілітації.
1.2. Проблемна лабораторія оздоровчо-реабілітаційних технологій діє
при кафедрі здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії навчальнонаукового інституту фізичної культури Університету, не має самостійного
балансу та статусу юридичної особи
1.3. Проблемна лабораторія оздоровчо-реабілітаційних технологій
функціонує на площах університету, використовує матеріальне забезпечення
кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії навчальнонаукового інституту фізичної культури Університету.
1.4. Діяльність Лабораторії здійснюється у відповідності чинного
законодавства України, зокрема Конституції України, законів України «Про
освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
«Про забезпечення функціонування української мови як державної», наказів
профільного міністерства, Статуту Університету, наказів ректора
Університету, даного Положення та інших нормативно-правових актів.
1.5. Основними документами, що регламентують роботу Лабораторії є
календарний план робіт за науково-дослідною темою, що охоплює форми і
терміни виконання запланованих робіт, а також звітність про їх виконання.
2. Мета і види діяльності Лабораторії
2.1. Головною метою діяльності Лабораторії є проведення наукових
досліджень з розробки та впровадження оздоровчо-реабілітаційних
технологій у сфері фізичної реабілітації.
2.2. До основних видів діяльності Лабораторії належить:
– здійснення наукових досліджень в галузі психології, фізіології,
екології, валеології, фізичної та медичної реабілітації, фізичної культури і
спорту, спортивної медицини;
– здійснення науково-дослідних і проектних робіт по розробці
оздоровчо-реабілітаційних технологій у сфері фізичної реабілітації;
– сприяння виконанню науково-дослідних робіт студентами,
магістрантами, аспірантами;

– розробка і вдосконалення критеріїв визначення стану здоров’я
населення з метою профілактики різних захворювань та покращання якості
життя;
– вивчення взаємозв’язку психологічних особливостей людини та
функціонального стану його внутрішніх органів і систем організму
(проблеми психосоматики);
– розробка методичних рекомендацій щодо застосування оздоровчореабілітаційних технологій у медичних закладах, спортивно-оздоровчих центрах;
– вивчення науково-технічного інформаційного ринку в Україні та
інших країнах;
– організація і участь у виставках, конференціях, здійснення
видавничої діяльності;
– проведення навчально-методичних семінарів із застосування
новітніх технологій у сфері фізичної реабілітації;
– створення наукової і науково-популярної відеопродукції;
– співпраця з науково-дослідними установами, адміністративними
організаціями, громадськими об’єднаннями та організаціями;
– міжнародне співробітництво у сфері відповідальності Лабораторії;
– виконання робіт і послуг, які підлягають ліцензуванню після
отримання ліцензії у відповідних державних установах.
2.3. Лабораторії дозволяється продавати напрацювання не тільки з
видів діяльності, передбачених даним Положенням, але й здійснювати іншу
діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.
3. Керівництво та кадровий склад Лабораторії
3.1. Керівництво поточною діяльністю Лабораторії здійснює завідувач
Лабораторією – провідний науково-педагогічний працівник кафедри
здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії навчально-наукового
інституту фізичної культури Університету, який має досвід науководослідної, експериментальної та інноваційної діяльності відповідної
спрямованості.
3.2. Науково-дослідні роботи в Лабораторії виконуються:
 науково-педагогічними працівниками відповідної кафедри;
 запрошеними фахівцями;
 здобувачами вищої освіти Університету, які працюють над науководослідними та кваліфікаційними роботами, тематика яких відповідає
профілю Лабораторії.

4. Права і обов’язки керівника та членів Лабораторії
4.1. Завідувач Лабораторії:
 презентує Лабораторію при взаємодії з державними, виконавчими,
правовими установами, юридичними і фізичними особами;
 несе відповідальність за діяльність Лабораторії, науковометодичний рівень, своєчасність виконання та результативність досліджень;
 для виконання госпдоговірних науково-дослідних тем і проектів
формує тимчасові робочі групи, до складу яких можуть залучатися як
співробітники Університету, так і співробітники інших установ і організацій;
 звітує про роботу Лабораторії перед проректором з науковопедагогічної (наукової) роботи, вченою радою Університету та/або начальнонаукового інституту фізичної культури, завідувачем відповідної кафедри;
 звертається до проректора з науково-педагогічної (наукової) роботи
Університету з питань координації наукових пріоритетів та сприяння
діяльності Лабораторії (організаційного, кадрового, інформаційного,
матеріально-технічного забезпечення);
 вирішує інші питання згідно з повноваженнями, наданими йому
даним Положенням.
4.2. Члени Лабораторії:
 беруть активну участь у наукових проектах Лабораторії;
 реалізують власні наукові інтереси в межах роботи над науковими
проектами Лабораторії;
 популяризують результати діяльності Лабораторії серед наукової
громадськості та в засобах масової інформації.
5. Фінансове забезпечення
5.1. Діяльність Лабораторії може забезпечуватися за рахунок
господарських договорів, виконання грантів від вітчизняних або зарубіжних
організацій та інституцій, а також за рахунок коштів, що надійшли як
благодійна допомога від фізичних та юридичних осіб.
5.2. Проблемна лабораторія оздоровчо-реабілітаційних технологій
може надавати платні науково-консультативні послуги з питань планування,
організації і проведення наукових досліджень, організовувати і проводити
наукові конференції та семінари, лекції відповідного спрямування.
5.3. Вартість робіт у рамках госпдоговорів на НДР та платних послуг, що
надаються, розраховується за кошторисами розробленими планово-

фінансовим відділом окремо на кожен їх вид, погодженими керівником
Лабораторії, головним бухгалтером, начальником планово-фінансового
відділу та затвердженими проректором з науково-педагогічної (наукової)
роботи.
6. Створення, реорганізація і ліквідація Лабораторії
6.1. Керівник, кадровий склад та тематика наукових досліджень
Лабораторії визначаються кафедрою здоров’я, фізичної терапії, реабілітації
та ерготерапії навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського
державного
педагогічного
університету
імені
А. С. Макаренка,
погоджуються проректором з науково-педагогічної (наукової) роботи та
затверджуються наказом ректора на підставі рішення Вченої ради
Університету.
6.2. Для затвердження Лабораторії Вченою радою Університету
керівник НДЛ заздалегідь подає проректору з науково-педагогічної
(наукової) роботи:
– витяг з протоколу засідання кафедри здоров’я, фізичної терапії,
реабілітації та ерготерапії навчально-наукового інституту фізичної культури;
 заповнену Анкету керівника Лабораторії;
 паспорт Лабораторії.
6.3. Реорганізація та ліквідація Лабораторії відбувається за наказом
ректора на підставі рішення Вченої ради Університету, умовами яких можуть
бути подання керівництва лабораторією, кафедри здоров’я, фізичної терапії,
реабілітації та ерготерапії навчально-наукового інституту фізичної культури
чи проректора з науково-педагогічної (наукової) роботи.

