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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО НАВЧАЛЬНУ ЛАБОРАТОРІЮ «ЦЕНТР БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКИХ 

РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Навчальна лабораторія «Центр Балто-Чорноморських регіональних досліджень» 

Маріупольського державного університету (далі – Лабораторія) є самостійним навчальним 

структурним підрозділом МДУ, створеним при кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої 

політики. 

1.2. Положення про Лабораторію розроблено відповідно до Закону України «Про 

освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року № 1556-VII, 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015 р. № 579; Статутом МДУ від 

13.01.2017 року №53, Колективним договором від 23.08.2015 року, Правилами внутрішнього 

розпорядку від 18.09.2017 року №340, інших нормативно-правових актів та визначає порядок 

діяльності, мету, завдання, організацію Лабораторії. 

1.3. У своїй діяльності Лабораторія керується Законами України, Указами Президента, 

постановами та рішеннями Верховної Ради та уряду України, міжнародними угодами та 

договорами, наказами, інструктивними листами, рекомендаціями та іншими нормативними 

актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Маріупольського державного 

університету, Колективним договором, наказами ректора, розпорядженнями першого 

проректора, проректора з науково-педагогічної роботи та іншими документами університету.  

1.4. Положення визначає мету створення Лабораторії, її завдання і функції, структуру, 

організацію роботи, взаємозв’язок з іншими структурними підрозділами університету. 

1.5. Питання створення, реорганізації або ліквідації Лабораторії приймаються 

рішенням Вченої ради Університету, що затверджується та вводиться в дію наказом ректора 

Університету. 

 

2. Мета, завдання лабораторії 

 

2.1. Мета Лабораторії – здійснення заходів для сприяння всебічній співпраці 

Маріупольського державного університету, Маріуполя та України з країнами Балто-

Чорноморського регіону шляхом створення та розвитку консультативного, наукового та 

просвітницького осередку регіонального співробітництва, а також провадження якісної 

підготовки здобувачів вищої освіти різних освітніх ступенів спеціальності «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

2.2. Основними завданнями Лабораторії є: 

- проведення всебічних досліджень країн регіону та пізнання його історичного, 

політичного, економічного та культурного розвитку; 
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- координація наукових і практичних зусиль у здійсненні регіональної співпраці у контексті 

європейської інтеграції; 

- розширення контактів між науковцями, політиками та громадськими діячами країн 

регіону, налагодження співпраці з центральними та місцевими органами виконавчої влади; 

- сприяння інтеграції Маріуполя в європейський інформаційний і науковий простір, 

розповсюдженню і адаптації європейських цінностей; 

- діяльність з просування іміджу балтійських і чорноморських країн в регіоні Північного 

Приазов’я; 

- підготовка інформаційних матеріалів та надання консультацій здобувачам вищої освіти, 

працівникам Університету, представникам громадських організацій та органам влади щодо 

діяльності країн Балто-Чорноморського регіону, роз’яснення окремих аспектів політики 

країн даного регіону; 

- проведення науково-комунікативних заходів (круглих столів, презентацій, обговорень, 

відкритих лекцій, конференцій тощо) з питань історичного, політичного, економічного та 

культурного розвитку країн регіону; 

- опрацювання і підготовка необхідних навчально-методичних розробок (посібників, 

навчальних програм тощо) з питань внутрішньої та зовнішньої політики, історії країн Балто-

Чорноморського регіону; 

- здійснення інших повноважень на основі норм чинного законодавства та положень 

нормативних локальних актів Університету. 

2.3. Лабораторія виконує наступні функції:  

- навчальну (проведення лекційних, лабораторно-практичних занять); 

- дослідницьку (проведення досліджень щодо діяльності країн Балто-Чорноморського 

регіону та впровадження результатів у практичну діяльність); 

- правову (дотримання та захист прав інтелектуальної власності на результати досліджень); 

- комунікативну (забезпечення співпраці, шляхом укладання договорів та угод про 

співпрацю з іншими вітчизняними  та закордонними закладами вищої освіти, науково-

дослідницькими установами; 

- інформаційну (поширення інформації про історичний, політичний, економічний та 

культурний розвиток країн Балто-Чорноморського регіону). 

 

3.  Права 

 

3.1. Вносити пропозиції адміністрації МДУ щодо поліпшення роботи Лабораторії.  

3.2. Ознайомлюватися з наказами та розпорядженнями адміністрації МДУ стосовно 

діяльності Лабораторії. 

3.3. Використовувати обладнання та інше майно МДУ для забезпечення своєї 

діяльності. 

3.4. Брати участь у вирішенні питань, що стосуються діяльності МДУ та Лабораторії в 

робочих нарадах, робочих та дорадчих органах. 

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

завдань. 

3.6. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами МДУ в процесі виконання 

покладених на Лабораторію завдань.  

 

4. Відповідальність 

 

4.1. Лабораторія несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання, 

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

нормативними локальними актами Університету, посадовими (робочими) інструкціями та 

цим Положенням. 
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5. Керівництво 

 

5.1. Загальне керівництво Лабораторією здійснює декан історичного факультету.  

У своїй діяльності Лабораторія підпорядковується та підзвітна завідувачу кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політки. 

5.2. Найменування посад працівників Лабораторії встановлюється у відповідності до 

штатного розпису. Обов’язки, права та відповідальність працівників Лабораторії 

визначаються їх посадовими (робочими) інструкціями. 

 

6. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами 

 

6.1. У своїй роботі Лабораторія відповідно до завдань, які на неї покладені, взаємодіє 

із: 

- з адміністрацією Університету; 

- з деканатами факультетів Університету; 

- з відділом міжнародних зв’язків; 

- з відділом технічних засобів навчання; 

- з іншими структурними підрозділами МДУ, науково-педагогічними працівниками та 

здобувачами вищої освіти. 

 

7. Заключні Положення 

 

7.1. Положення, зміни та доповнення до нього розроблюються керівником 

Лабораторії, затверджуються рішенням Вченої ради МДУ та вводяться в дію наказом 

ректора.  

 

 

 


