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1. Загальні положення 

1.1. Положення Про міжкафедральну навчально-наукову лабораторію моле-

кулярної генетики та біотехнології у Харківському національному аграрному уні-

верситеті ім. В.В. Докучаєва (далі – ННЛ) розроблено на підставі законів України 

«Про вищу освіту», «Про наукову  і  науково-технічну  діяльність»,  «Про  пріори-

тетні  напрями розвитку  науки  і  техніки», Положення про організацію наукової, 

науково-технічної діяльності у Харківському національному аграрному універси-

теті ім. В.В. Докучаєва. 

1.2. Це Положення визначає основні завдання, функції, права і відповідаль-

ність ННЛ, а також взаємовідносини підрозділу з іншими підрозділами Харківсь-

кого національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (далі – Універси-

тет). 

1.3. ННЛ безпосередньо підпорядковується проректору з науково-педагогіч-

ної роботи Університету. 

1.4. ННЛ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Ста-

тутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Інструкцією 

з діловодства, іншими нормативними документами, розпорядженнями ректора 

Університету та цим Положенням. 

1.5. ННЛ  здійснює свою діяльність відповідно до пріоритетних напрямів 

розвитку науки і техніки України та пріоритетних напрямів наукової діяльності 

Університету. 

1.6. ННЛ утворюється за рішенням вченої ради Університету та наказом ре-

ктора університету. 

1.7. ННЛ очолює завідувач. 

1.8. Усі працівники ННЛ призначаються на посаду і звільняються з посади 

ректором Університету в порядку, передбаченому Правилами внутрішнього тру-

дового розпорядку і чинним трудовим законодавством. 

1.9. ННЛ організує свою роботу на основі одноособовості з установленням 

персональної відповідальності посадових осіб підрозділу за стан справ на доруче-

ній ділянці роботи, виконання ними певних завдань і функцій. Одноособовість 

поєднується з колегіальним обговоренням питань, що належать до компетенції 

ННЛ. 

1.10. Зміни і доповнення до цього Положення розробляються завідувачем 

ННЛ, узгоджуються з проректором з науково-педагогічної роботи, затверджують-

ся вченою радою Університету і вводяться у дію наказом ректора Університету. 

2. Мета створення та завдання діяльності лабораторії 

2.1. Метою діяльності ННЛ є забезпечення умов для підготовки здобувачів 

вищої освіти, проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних ро-

біт, надання науково-технічних послуг та виготовлення науково-технічної проду-

кції на замовлення підприємств, організацій, установ та фірм, провадження інно-

ваційної діяльності в освітній і науковий процес. 

 

 



3 
 

Основними завданнями ННЛ є: 

2.1. Забезпечення умов для проведення лекцій, лабораторних, практичних та 

семінарських занять, навчальних практик, виконання курсових, дипломних (ква-

ліфікаційних) проектів (робіт) здобувачами вищої освіти.  

2.2. Організація науково-дослідної роботи здобувачів, впровадження ре-

зультатів наукових досліджень у навчальний процес. Забезпечення умов для на-

буття здобувачами умінь і навичок науково-дослідницької роботи та застосування 

отриманих знань на практиці. 

2.3. Систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної ба-

зи, технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального 

процесу. 

2.4. Забезпечення умов для проведення експериментальних досліджень за 

науковими напрямами кафедр. 

2.5. Створення в лабораторії безпечних умов навчання та праці відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3. Напрями діяльності ННЛ 

3.1. Основними напрямами діяльності ННЛ є:  

 проведення лабораторних, практичних та семінарських занять; 

 самостійна робота здобувачів вищої освіти; 

 проведення навчальних практик;  

 науково-дослідна робота здобувачі вищої освіти і наукових ступенів;  

 виконання курсових, дипломних (кваліфікаційних) проектів (робіт); 

 виконання науково-дослідних робіт відповідно до затверджених наукових 

напрямів кафедр; 

 здійснення маркетингу, провадження інноваційної діяльності, сприяння 

підготовці здобувачів вищої освіти і наукових ступенів, вирішення актуа-

льних наукових і науково-технічних проблем економіки, співпраця з під-

приємствами, закладами вищої освіти, установами, компаніями, у тому 

числі закордонними.   

4. Кадрове забезпечення, склад та управління ННЛ 

4.1. Склад працівників ННЛ визначається штатним розписом Університету.  

4.2. Для роботи у ННЛ на умовах сумісництва або за договорами можуть за-

лучатись особи з відповідною кваліфікацією: 

 працівники інших підрозділів Університету;  

 науково-педагогічні працівники Університету; 

 здобувачі вищої освіти та наукових ступенів Університету; 

 працівники інших установ, організацій та підприємств. 

4.3. Посадові обов’язки та права працівників ННЛ визначаються посадови-

ми інструкціями (відповідно до чинного законодавства). 

4.4. Керівництво ННЛ здійснює завідувач (особа із числа штатних педагогі-

чних або науково-педагогічних працівників Університету, яка має досвід науково-
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дослідної роботи, науковий ступінь кандидата (доктора філософії Ph.D.) або док-

тора наук).  

Керівник ННЛ:  

 формує стратегічні напрями розвитку ННЛ на перспективу; 

 організовує роботу, спрямовану на виконання перспективних і поточних 

завдань, координує науково-дослідну  роботу та несе відповідальність за 

стан та результати цієї роботи; 

 контролює якість виконаних робіт; 

 забезпечує взаємодію навчального та наукового процесів шляхом залу-

чення до науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників, 

здобувачів вищої освіти та наукових ступенів, а також наукових праців-

ників лабораторії до навчального процесу; 

 сприяє підготовці дисертацій здобувачами наукових ступенів; 

 забезпечує дотримання нормативних вимог, належне оформлення доку-

ментації, вчасне звітування щодо виконаних робіт у встановленому по-

рядку;  

 здійснює моніторинг у напряму пошуку можливостей практичного засто-

сування результатів виконаних робіт; 

 бере участь у підборі, атестації й оцінюванні діяльності працівників ННЛ;  

 забезпечує підтримання у належному технічному стані приладів та обла-

днання для виконання науково-дослідних робіт;  

 забезпечує проведення метрологічної атестації та повірку приладів конт-

рольно-вимірювальної апаратури; 

 забезпечує та контролює дотримання правил техніки безпеки.  

4.6. Завідувач лабораторії призначається наказом ректора. 

5. Фінансування діяльності та матеріально-технічне забезпечення ННЛ 

5.1. Фінансування діяльності ННЛ здійснюється за рахунок коштів, що на-

дійшли за виконання науково-дослідних робіт, надання послуг, реалізації вигото-

вленої науково-технічної продукції, а також від грантової діяльності, спонсорів та 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

5.2. ННЛ надається (в межах затверджених планових витрат) оперативна 

самостійність у комплектуванні та придбанні устаткування.  

5.3. Усі бухгалтерські операції та бухгалтерській облік здійснюються через 

бухгалтерію Університету.  

6. Ліквідація ННЛ 

6.1. Питання щодо ліквідації ННЛ порушується за поданням проректора з 

науково-педагогічної роботи Університету.  

6.2. Рішення щодо ліквідації ННЛ приймається вченою радою Університету 

та вводиться у дію наказом ректора.   

6.3. При ліквідації ННЛ працівникам, які звільняються, гарантується збере-

ження їхніх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України. 

Положення розглянуто та затверджено рішенням вченої ради 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва від « 27 » листопада 2019 року протокол № 12 


