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1. Загальні положення  

1.1. Положення про науково-дослідну лабораторію фізіології і біохімії 

стресу рослин кафедри ботаніки і фізіології рослин Харківського 

національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (далі – НДЛ) 

розроблено на підставі законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки», Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності 

у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва.  

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

відповідальність НДЛ, а також взаємовідносини підрозділу з іншими 

підрозділами Харківського національного аграрного університету ім. В.В. 

Докучаєва (далі – Університет).  

1.3. НДЛ безпосередньо підпорядковується завідувачу кафедри ботаніки 

і фізіології рослин Університету.  

1.4. НДЛ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, 

Статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

Інструкцією з діловодства, іншими нормативними документами, 

розпорядженнями ректора Університету та цим Положенням.  

1.5. НДЛ здійснює свою діяльність відповідно до пріоритетних напрямів 

розвитку науки і техніки України та пріоритетних напрямів наукової 

діяльності Університету.  

1.6. НДЛ утворюється за рішенням вченої ради Університету та наказом 

ректора університету.  

1.7. Технічне забезпечення функціонування лабораторії здійснює її 

завідувач.  

1.8. Наукове керівництво лабораторії здійснює завідувач кафедри 

ботаніки і фізіології рослин в межах покладених на нього обов’язків.  

1.9. Зміни і доповнення до цього Положення розробляються завідувачем 

кафедри ботаніки і фізіології рослин, узгоджуються з проректором з науково-

педагогічної роботи, затверджуються вченою радою Університету і вводяться 

у дію наказом ректора Університету.  

 

2. Мета створення та завдання діяльності лабораторії  

2.1. Метою діяльності НДЛ є проведення наукових досліджень за кошти 

державного бюджету, грантової підтримки, госпдоговріної тематики та 

тематики, що виконується в межах робочого часу викладачів, забезпечення 

умов для підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-

науковому) рівні. 

Основними завданнями ННЛ є: 

2.1. Забезпечення умов для проведення експериментальних досліджень 

за науковими напрямами кафедр. 

2.2. Організація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти 

третього (освітньо-наукового) рівня, впровадження результатів наукових 

досліджень у навчальний процес. Забезпечення умов для набуття 



здобувачами умінь і навичок науково-дослідної роботи та застосування 

отриманих знань на практиці. 

2.3. Систематичне оновлення та удосконалення лабораторної бази. 

2.5. Створення в лабораторії безпечних умов праці відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

 

3. Напрями діяльності ННЛ 

3.1. Основними напрямами діяльності ННЛ є: 

- виконання науково-дослідних робіт відповідно до затверджених 

наукових напрямів кафедр;  

- науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти і наукових ступенів; 

- співпраця з академічними установами, закладами вищої освіти, 

підприємствами, компаніями, у тому числі закордонними. 

 

4. Кадрове забезпечення, склад та управління НДЛ 

4.1. Для роботи у НДЛ на умовах сумісництва або за договорами можуть 

залучатись особи з відповідною кваліфікацією:  

- працівники кафедри ботаніки і фізіології рослин; 

- працівники інших підрозділів Університету; 

- здобувачі вищої освіти та наукових ступенів Університету.  

4.2. Технічне забезпечення функціонування лабораторії здійснює її 

завідувач, який призначається наказом ректора. 

4.3. Планування і координацію поточної науково-дослідної роботи, 

визначення стратегічних напрямів розвитку НДЛ здійснює завідувач кафедри 

ботаніки і фізіології рослин в межах покладених на нього обов’язків.  

5. Фінансування діяльності та матеріально-технічне забезпечення 

ННЛ 

5.1. Фінансування діяльності НДЛ здійснюється за рахунок коштів, що 

надійшли за виконання науково-дослідних робіт, надання послуг, а також від 

грантової діяльності, спонсорів та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. 

5.2. Усі бухгалтерські операції та бухгалтерській облік здійснюються 

через бухгалтерію Університету. 

 

6. Ліквідація НДЛ 

6.1. Питання щодо ліквідації ННЛ порушується за поданням завідувача 

кафедри ботаніки і фізіології рослин та/або проректора з науково-

педагогічної роботи Університету. 

6.2. Рішення щодо ліквідації НДЛ приймається вченою радою 

Університету та вводиться у дію наказом ректора. 

6.3. При ліквідації НДЛ її штатним працівникам, які звільняються, 

гарантується збереження їхніх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 

Положення розглянуто та затверджено рішенням вченої ради 
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