
ЗАТВЕРДЖЕНО
протокол ВченоТ рали М.ЩУ
24.02.2021 ]\ъ8,

введено в дiю нак€вом МДУ
//'а1, "2>il Ng-,ry_

ПОЛОЖЕННЯ
про Лабораторiю медiаграмотностi та медiадослiджень

Марiупольського державного унiверситету

1. зАгАльнI положЕння
1.1. Лабораторiя медiаграмотностi та медiадослiджень Марiупольського державного'

унiверситету (далi - Лабораторiя) е структурним пiдроздiлом М.ЩУ, створеним при кафедрi

соцiа,,lьних комунiкачiй для консультативного, наукового та просвiтницького супроводу
освiтньоi i методичноi дiяльностi iз забезпечення пiдготовки здобувачiв за напрямом, що

вiдповiдас профiлю кафедри.
|.2. Положення про Лабораторiю розроблено вiдповiдно до вимог чинного,

законодаВства та визначаС порядок дiяльностi, мету, завдання,-функuii, органiзацiю роботи
Лабораторii.

1.3. У своiЙ дiяльностi Лабораторiя керусться Законами Украiни, Указами Президента,

постановами та рiшеннями Верховноi Ради та уряду УкраiЪи, угодами та ДОГОВОРЕlI\,IИ,

наказами, iнструктивними лист€lми, рекомендацiями та iншими нормативними акТаN,Iи

MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни, Статутом Марiупольського державного унiверситету,,
колективним договором, наказами ректора, розпорядженнями першого проректора,

проректоРа з наукоВо-педагогiчноi роботи, розпорядженнями декана факультету фiлологii та

масових комунiкацiй та iншими документilми унiверситету.
1.4. Положення визначае мету створення Лабораторii, iT завдання i функuii, структуру,

органiзачiю роботи, вза€мозв'язок з iншими структурними пiдроздiлами унiверситету.
1.5. ПитаннЯ створення, реорганiзацii або лiквiдацii Лабораторii приймаються'

рiшенням Вченот ради Унiверситету, Iцо затверджуеться та вводиться в дrю наказом ректора
Унiверситету.

2. мЕтА, зАвдАння лАБорАторIi
2.1,. Мета Лабораторii здiйснення заходiв для створення та розвитку.

консультативного, наукового та просвiтницького регiонального осередку мелiаграмотностi

школярiв, студентiв, освiтян та широкоi громадськостi Приазов'я, пiдвищення рiвня якостi

освiти здобувачiв вищоi освiти рiзних ocBiTHix ступенiв та спецiальностей Мду; генерування

актуilльноi проблематики регiончtльних медiадослiджень та ix виконання.
2.2. Основними завданнями ЛабораторiТ е:

1. ВикориСтаннЯ Лабораторii в навча.пьному процесi мдУ та процесi пiдвищення квалiфiкацii

п"д".о.i.r"их та науково-педагогiчних працiвникiв закладiв загальноТ середньоi освiти.

2. Змiцнення спiвпрацi iз заклалами загальноi середньоi освiти.
3. Пiдвищення рiвня та урiзноманiтнення форм профорiснтацiйноi роботи.
4. Органiзацiя та проведення науково-комунiкативних заходiв (семiнари, круглi столи,

конференцiТ та iH.).
S. Оргiнiзачiя та проведення культурно-масових заходiв (конкурси, презентацii та iH.).

б. Стимулювання студентiв до позааудиторноi роботи, вдосконЕlJIення BMiHb та навичок,

розвиток загаJIьних та спецiальних (фахових, предметних) компетентностей (вiдповiдно до

затверджених Стандартiв вищоi освiти).
2.З. !лявИконання основних завдань Лабораторiею виконутоться TaKi функцii:

- органiзацiя ocBiTHboT дiяльнОстi ЛабораторiТ на засадах академiчноi доброчесностi;
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- УЧасТЬ У Процесах забезпечення якостi вищоi освiти та ocBiTHboi дiяльностi вiдповiдно до
Статуту унiверситету;
- участь в органiзацii та здiЙсненнi спiвробiтництва з установами та органiзацiями за'
напрямками дiяльностi кафедри, факультету;

ЗалУчення здобувачiв до практичноi дiяльностi в навчальних та наукових проектах кафедри;
органiзаuiя позааудиторноi, самостiйноi роботи здобувачiв денноi та заочноТ форм

навчання з метою розвитку творчих та дослiдницьких здiбностей здобувачiв;
- забезпечення висвiтлення дiяльностi Лабораторii на онлайн ресурсах МДУ (сайт.
унiверситету, сайт факультету фiлологii та масових комунiкацiй);
- впровадження елементiв дистанцiйного навчання;

- планування дiяльностi Лабораторii, своечасне та якiсне виконання планiв, сво€часне
складання звiтноТ документацii Bcix piBHiB та представлення if на вимогу в установленому
порядку.

3. прАвА 
"

3.1. Вносити пропозицii адмiнiстрацii МДУ щодо полiпшення роботи Лабораторii.
З.2. Ознайомлюватися з наказаI\,{и та розпорядженнями адмiнiстрацiТ МДУ стосовно

дiяльностi Лабораторii.
3.3. Використовувати обладнання та iнше майно МДУ для забезпечення своеi

дiяльностi
3.4. Брати участь в робочих нарадzlх, робочих та дорадчих органах для вирiшеннi

питань, що стосуються дiяльностi Лабораторii.
3.5. Брати участь у вiтчизняних та мiжнародних проектах i програмах в меж€lх cBoix

завдань.
3.б. Взаемодiяти з iншими структурними пiдроздiлами МДУ в процесi виконання

покладених на Лабораторiю завдань.

4. 1. Лабораторiя несе вiдпо-';}'#ll:""НiЁi#J#""" або неналежне виконання
покладених на iT працiвникiв обов'язкiв, закрiплених чинним законодавством УкраiЪи,
нормативними локtulьними актами Унiверситету, посадовими (робочими) iнструкцiями та цим
положенням.

5. кЕрIвництво
5.1. Загальне керiвництво Лабораторiею здiйснюс декан факультету фiлологii та

масових комунiкацiй. У своТй дiяльностi Лабораторiя пiдпорялкову€ться та пiдзвiтна
завiдувачу кафедри соцiальних комунiкачiй.

5.2. Робота Лабораторii ведеться у спiвпрацi з кафедрою соцiальних комунiкацiй на
ocHoBi затвердженого плану, який погоджуеться з деканом факультету.

6. ВЗА€МОВIДНОСИНИ З IНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ШДРОЗДIЛАМИ
б.1. У своiй роботi Лабораторiя вiдповiдно до завдань, якi на неi покладенi, взаемодiе:

- з адмiнiстрацiею Унiверситету;
- з деканатами факультетiв Унiверситету;
- з iншими структурними пiдроздiлал,rи I\4ЩУ, науково-педагогiчними працiвникtlп{и та
здобувачами вищоТ освiти.

7. зАключнI положЕння
7.1. Положення, змiни та доповнення до нього розроблюються керiвником Лабораторii

(леканом факультету, завiдувачем кафедри), затверджуються рiшенням Вченоi ради МДУ та
вводяться в дiю наказом ректора.

.Щекан факультету фiлологiТ та
масових комунiкацiй
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С.В. Безчотнiкова


