1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це положення визначає основні завдання та порядок діяльності ННЛ.
1.2. Навчально-наукова лабораторія (далі ННЛ) Львівського державного
університету фізичної культури імені Івана Боберського (далі Університет) може
бути створена при відповідній кафедрі для забезпечення проведення практичних,
лабораторних та семінарських занять із дисциплін згідно з вимогами освітньопрофесійних програм першого, другого та третього (освітньо-наукового) рівнів
вищої освіти, наукових досліджень студентів та здобувачів.
1.3. Головним завданням ННЛ є організація та забезпечення навчальної,
навчально-методичної, науково-дослідної роботи з підготовки фахівців за
спеціальностями, з яких відбувається підготовка здобувачів вищої освіти в
Університеті з метою оволодіння компетентностями передбаченими освітніми
програмами, підвищення їх кваліфікації та забезпечення безперервного
професійного розвитку.
2. МЕТА ТА OCHOBHI ЗАВДАННЯ

2.1. Основною метою діяльності ННЛ є підвищення якості підготовки та
безперервного професійного розвитку фахівців, проведення ними наукової та
дослідної роботи на підставі використання наявного обладнання і технічних
засобів та впровадження інноваційних освітніх технологій.
2.2. Для досягнення поставленої мети у ННЛ реалізуються такі завдання:
1)

впровадження

нових

конкурентоспроможних

технологій

для

забезпечення інноваційного розвитку суспільства та підготовки фахівців
інноваційного типу;
2)

здійснення

підвищення

кваліфікації

фахівців

відповідної

спеціальності, зокрема, набуття ними сучасних теоретичних знань і
практичних навичок;
3) сприяння залученню, організації, координації та проведенню наукових
досліджень згідно з тематикою наукової роботи кафедри та, згідно з угодами
Університету, з іншими установами на виконання науково-дослідних робіт;
4) апробація новітніх наукових підходів і обладнання, розробка

навчально-методичної літератури;
5) організація впровадження результатів досліджень і розробок у
навчальний процес.
6) забезпечення умов для оволодіння студентами й здобувачами вміннями
та навичками дослідницької роботи та застосування набутих знань на практиці в
процесі вивчення базових дисциплін, написанні курсових, кваліфікаційних,
магістерських робіт та дисертаційних досліджень.
3. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІЙ ЛАБОРАТОРІЇ
3.1. Режим роботи у ННЛ визначається розкладом занять та правилами

внутрішнього розпорядку.
3.2. Навчання в ННЛ здійснюють працівники відповідної кафедри; науковопедагогічні працівники Університету після погодження із завідувачем
кафедри у відповідності до правил техніки безпеки.
3.3. Науково-дослідна робота у ННЛ проводиться студентами відповідної
спеціальності,

здобувачами

третього

рівня

вищої

освіти,

науково-

педагогічними працівниками Університету після погодження із завідувачем
відповідної кафедри у відповідності до правил техніки безпеки.
3.4. Складання, ведення та зберігання відповідної документації стосовно
діяльності ННЛ здійснюється відповідальною особою із числа працівників
кафедри, призначеною її завідувачем.
3.5. Обговорення питань, що стосуються діяльності ННЛ проводиться на
засіданнях кафедри під головуванням її завідувача.
3.6. Завідувач кафедри має право:
1) призначати відповідальних за діяльність у ННЛ із числа членів кафедри;
2) подавати заявки на обладнання для розширення ННЛ.
3.7. Завідувач кафедри та/або призначені відповідальними працівники кафедри
мають право:
1) розробляти плани роботи та звіти за результатами роботи у ННЛ;
2) організовувати збір і вивчення науково-технічної інформації за
напрямками наукової діяльності у ННЛ, проведення аналізу і теоретичного

узагальнення наукових даних, результатів експериментів і спостережень;
3) контролювати забезпечення вимог біоетики при виконання наукових
досліджень.
3.8. Завідувач кафедри повинен організувати проведення інструктажу щодо
правил охорони праці та протипожежної безпеки й ознайомлення із правилами
користування та інструкціями обладнання НЛЛ для осіб, які працюватимуть у
лабораторії.
3.9. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Університету
будуються з метою реалізації освітніх програм та навчальних програм
відповідних дисциплін й участі у виховній і науковій роботі зі студентами,
аспірантами та науково-педагогічними працівниками.

