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І. Загальні положення
1.1. Науково-навчальна лабораторія музейної педагогіки (далі -  Лабораторія) 
є структурним підрозділом Львівського національного університету імені 
Івана Франка (далі -  Університет), входить до складу факультету 
педагогічної освіти та функціонує при кафедрі загальної педагогіки та 
педагогіки вищої школи.
1.2. Лабораторія створена з метою розробки теоретико-практичних аспектів 
музейної педагогіки -  міждисциплінарного освітнього-наукового напряму та 
проводить науково-педагогічні дослідження пріоритетних напрямів цієї 
галузі знань.
1.3. У діяльності Лабораторії беруть участь наукові, науково-педагогічні, 
педагогічні працівники, аспіранти та студенти Університету. Для розробки 
проблематики Лабораторії можуть залучатися вітчизняні та закордонні 
співробітники наукових установ, закладів культури, музеїв, загальноосвітніх 
шкіл, державних та недержавних закладів вищої освіти, установ, підприємств 
та організацій, громадських об’єднань, діяльність яких відповідає напрямам 
роботи Лабораторії.
1.4. Діяльність Лабораторії регламентується чинним законодавством, 
нормативно-правовими документами з вищої освіти, Статутом Університету, 
Колективним договором Університету, Правилами внутрішнього розпорядку 
Університету, наказами Ректора, планом роботи Лабораторії, а також цим 
Положенням.
1.5. Ліквідація та реорганізація Лабораторії розглядається на засіданні Вченої 
ради Університету та затверджується наказом Ректора згідно з чинним 
законодавством та Статутом Університету.

II. Основні завдання га функції Лабораторії.
2.1. Лабораторія спрямовує свою діяльність на дослідження теоретико- 
гірактичнйУ аспектів музейної педагогіки і ставить за мету адаптувати 
наукові знання до навчального процесу в галузі вищої освіти, середньої га 
неформальної освіти, освіти дорослих.
2.2. Лабораторія працює відповідно до тематичного плану Університету та 
наукової теми кафедри, бере участь в освітньому процесі, проводить 
діагностичні дослідження, залучає студентів до наукової роботи. Усі 
виконані дослідження Лабораторії захищені авторським правом.
2.3. Основними функціями Лабораторії є:
2.3.1. Науково-дослідні:
- проведення науково-прикладних досліджень і експертної роботи, що сприяє 
інноваційному розвитку освітнього процесу у взаємодії школи і ЗВО;
- вивчення та узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду в галузі 
музейної педагогіки;
- створення експериментальних майданчиків із розробки та реалізації 
принципів музейної педагогіки, зокрема, у сучасних наукових центрах



2.3.2. Науково-методичні:
- розробка та апробація інноваційних авторських програм і навчальних 
посібників у галузі музейної педагогіки;
- рецензування наукових праць, монографій та навчальних посібників;
- надання методичної допомоги працівникам освітніх установ з питань 
музейної педагогіки.
2.3.3. Навчально-консультативні:
- діяльність у системі додаткової освіти у формі організації курсів 
підвищення кваліфікації, проведення майстер-класів, круглих столів, 
конференцій і семінарів.
2.3.4. Координаційні:
- координація науково-дослідної та науково-методичної роботи кафедри, усіх 
зацікавлених освітніх установ м. Львова та окремих спеціалістів, що 
працюють у галузі музейної педагогіки.
2.3.5. Інформаційні:
- формування єдиного інформаційного простору прихильників музейної 
педагогіки, популяризація її ідей, принципів, форм і методів через ЗМІ, 
рекламну продукцію, лекції і семінари, промоція діяльності Лабораторії у 
регіоні та за його межами.

III. Структура та фінансування Лабораторії
3.1. Структуру і чисельність працівників Лабораторії визначає штатний 
розпис Університету із врахуванням завдань та напрямів роботи. 
Лабораторію очолює завідувач, якого призначає на посаду та звільняє з 
посади Ректор Університету за погодженням з проректором з наукової 
роботи на підставі та у порядку, передбачених чинним законодавством 
України та Статутом Університету. Завідувач здійснює загальне керівництво 
Лабораторією, забезпечує організацію її діяльності та несе персональну 
відповідальність за її діяльність.
3.2. Фінансування діяльності Лабораторії здійснюється за рахунок коштів, які 
надходять як доброчинні внески від вітчизняних і іноземних юридичних та 
фізичних осіб, грантової діяльності та залучення грантових коштів, інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством України, відповідно до 
кошторису Університету.

IV. Права Лабораторії
4.1. Лабораторія має право на:
-  внесення до адміністрації Університету пропозицій щодо розміру видатків 
на забезпечення діяльності Лабораторії;
-  користування іншими правами, передбаченими чинним законодавством 
України та цим Положенням.



V. Взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами, 
посадовими особами Університету
5.1. Лабораторія у межах своїх повноважень взаємодіє зі структурними 
підрозділами Університету з метою реалізації визначених завдань своєї 
діяльності.

VI. Відповідальність Лабораторії
6.1. Працівники Лабораторії несуть передбачену чинним законодавством 
України відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх 
посадових обов’язків.

VII. Прикінцеві положення
7.1. Положення набирає чинності з дня його затвердження наказом Ректора 
Університету.
7.2. Зміни й доповнення до цього Положення розглядає та затверджує Вчена 
рада Університету. Відповідне рішення вводиться в дію наказом Ректора.
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