
ПРОЕКТ 

 

Положення про Науково-дослідний екологічний центр  

Маріупольського державного університету  

 
1. Загальні положення 

1.1. Положення про Науково-дослідний екологічний центр Маріупольського 

державного університету (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог чинного 

законодавства України, що закріплює порядок організації та діяльності Науково-

дослідного екологічного центру Маріупольського державного університету (далі - МДУ). 

1.2. Науково-дослідний екологічний центр (далі - Центр) є структурним 

підрозділом Університету, що функціонує на базі економіко-правового факультету (далі-

факультет) при кафедрі раціонального природокористування та охорони навколишнього 

середовища, метою діяльності якого є забезпечення проведення лабораторно-практичних 

занять із дисциплін відповідно з вимогами освітньо-професійних програм і положення про 

організацію навчального процесу в МДУ. 

Центр створено для науково-методичної підтримки лабораторно-практичних занять 

з профільних дисциплін, призначене для наукових досліджень та моніторингу 

компонентів довкілля в процесі навчання студентів-екологів. 

1.3. У своїй діяльності  Центр керується Законами України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», чинним законодавством України в сфері екології, охорони навколишнього 

середовища, міжнародними угодами та договорами, Статутом МДУ, Колективним 

договором, Правилами внутрішнього розпорядку, нормативними локальними актами 

МДУ та цим Положенням, навчальними планами і програмами, розпорядженнями декана 

факультету. 

1.4. Питання про створення, реорганізацію або ліквідацію Центра приймаються 

рішенням Вченої ради МДУ, яке затверджується та вводиться в дію наказом ректора 

МДУ. 

2. Основні завдання  

 2.1. Центр дає змогу: 

- оцінити якість стану навколишнього середовища; 

- здійснити моніторинг компонентів довкілля, продуктів харчування і здоров'я 

населення; 

- розробляти та проводити заходи з попередження та зниження негативного впливу 

на навколишнє середовище та здоров'я населення; 

- здійснювати інші роботи у сфері вимірювання параметрів стану навколишнього 

середовища, природокористування та забезпечення екологічної безпеки. 

2.2. Завданнями Центру є  

2.2.1. Нормативно-методичне і метрологічне забезпечення вимірювань показників 

складу та властивостей об'єктів довкілля. 

2.2.2. Проведення еколого-аналітичних досліджень на основі якісного та 

кількісного визначення параметрів навколишнього середовища. 

2.2.3. Проведення науково-практичного навчання студентів спеціальності 

„Екологія” з питань еколого-аналітичного контролю об’єктів довкілля. 

2.2.4. Навчально-методична підтримка лабораторно-практичних занять. 

2.2.5.  Оновлення матеріально-технічної бази Центру. 

2.2.6. Створення на робочих місцях безпечних умов праці відповідно до вимог 

чинного законодавства. Проведення інструктажів з техніки безпеки та пожежної безпеки. 

 

3. Функції  
3.1. Проведення згідно з діючими навчальними планами лабораторно-практичних 

занять з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою. 



3.2. Поліпшення якості навчального процесу та участь співробітників Центру у 

науковій роботі зі студентами. 

3.3. Забезпечення співпраці, шляхом укладення договорів та угод про співпрацю з 

іншими навчальними закладами, науковими та екологічними організаціями, 

підприємствами, установами. 

3.4. Впроваджувати результати наукових досліджень на практиці.  

3.5. Забезпечувати дотримання та захисту прав інтелектуальної власності на 

результати досліджень. 

3.6. Організовувати та проводити науково-комунікативні заходи (семінари, 

конференції, круглі столи, симпозіуми тощо), а також брати участь в таких заходах, що 

проводяться іншими навчальними закладами, науковими установами ін. 

 

4. Права  

4.1. Представляти Центр у відносинах з іншими навчальними закладами, 

науковими установами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової 

інформації, громадськими організаціями. 

4.2. Брати участь у вітчизняних та міжнародних проектах і програмах в межах своїх 

напрямів роботи. 

4.3. Використовувати для функціонування Центру обладнання й інше майно 

Університету. 

4.4. Залучати до своєї діяльності студентів та співробітників МДУ. 

4.5. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами МДУ в процесі виконання 

покладених на Центр завдань.  

4.6. Вносити пропозиції адміністрації Університету щодо поліпшення роботи 

Центру. 

5. Відповідальність 

5.1. Центр несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання, 

покладених на його працівників обов'язків, закріплених чинним законодавством України, 

нормативними локальними актами МДУ, посадовими (робочими) інструкціями та цим 

Положенням. 

6.  Керівництво 

6.1. У своїй діяльності Центр підзвітний декану факультету. 

6.2. Залежно від обсягів та змісту навчальних дисциплін, з яких проводяться 

заняття, до складу навчально-допоміжного персоналу Центру можуть входити: 

– завідувач; 

– старший лаборант; 

– лаборант. 

6.3. Найменування посад працівників Центру встановлюється у відповідності до 

штатного розпису. Обов’язки, права та відповідальність працівників Центру визначаються 

їх посадовими (робочими) інструкціями. 

 

7. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами  

7.1. У своїй роботі Центр відповідно до завдань, які на нього покладені, взаємодіє 

із: 

- кафедрою, з метою реалізації навчальних програм відповідних дисциплін та 

участі у науковій роботі зі студентами; 

- деканатом факультету, з метою реалізації вимог до підготовки фахівців 

відповідної спеціальності та спеціалізації; 

- навчальним відділом, з метою реалізації вимог концепції освітянської діяльності 

Університету; 

- іншими структурними підрозділами Університету, з метою покращення 

організації та забезпечення навчального процесу; 



- науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти тощо. 
    

8. Заключні положення 

8.1. Положення, зміни та доповнення до нього розроблюються керівником (деканом 

факультету, завідувачем кафедри) Центру, приймаються рішенням Вченої ради МДУ, 

затверджуються та вводяться в дію наказом ректора МДУ.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


