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межах годин наукової роботи науково-педагогічного працівника, крім
керівництва кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти.
Свою роботу Лабораторія здійснює відповідно до щорічного плану,

1.5.

узгодженого з завідувачем кафедри ботаніки і садово-паркового господарства,
проректором із наукової роботи і затвердженого ректором університету. Звіт
про результати роботи Лабораторії заслуховуються на засіданні кафедри
ботаніки і садово-паркового господарства та затверджується на засіданні
Вченої ради університету щорічно.
1.5. Діяльність Лабораторії здійснюється у відповідності до Закону
України "Про вищу освіту"; Постанов і Наказів КМУ, які регламентують
освітню

і

наукову

діяльність;
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Мелітопольського

державного

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та цим Положенням.
2. Основні завдання Лабораторії:
- проведення фундаментальних й прикладних наукових досліджень з
різних напрямів біології та екології водоростей і ціанопрокаріот наземних і
водних екосистем для

з’ясування видового багатства та

екологічних

особливостей угруповань водоростей різних екосистем; установлення їх
динаміки та участі у функціонуванні екосистем; здійсненні екологічного
моніторингу природного середовища, оцінки екологічної безпеки водних і
наземних екосистем, пошук і дослідження біотехнологічно цінних водоростей і
ціанопрокаріот у тому числі молекулярно-філогенетичними методами;
- залучення до експериментально-дослідницьких робіт здобувачів вищої
освіти;
- проведення лекторіїв, тренінгів, круглих столів тощо з актуальних
питань біології та екології водоростей і ціанопрокаріот наземних і водних
екосистем для різного кола слухачів;
- надання платних послуг у сфері освітньої, наукової та науково-технічної
діяльності а також у сфері міжнародного співробітництва,
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- впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес та ін.
види діяльності.
Основні напрямки роботи лабораторії які визначені як пріоритетні
напрями наукових досліджень на національному рівні:
-

Екологічний

моніторинг

природних,

антропогенно

трансформованих і техногенних екосистем,
-

Екологічна безпека гідросфери та атмосфери,

-

Флористичні,

альгологічні

та

мікологічні

дослідження:

систематика і біологічна різноманітність, індивідуальний розвиток, філогенія,
еволюція, екологія, раціональне використання біоресурсів рослин і грибів,
-

Створення нових та удосконалення традиційних біотехнологій

рослин і грибів та їх продуктів за допомогою методів молекулярної біології,
біоінформатики, генетичної, білкової та клітинної інженерії.
3. Права та обов’язки співробітників Лабораторії
3.1. Права та обов’язки співробітників Лабораторії визначаються
Правилами внутрішнього трудового розпорядку університету.
4. Засоби, фінансування та матеріально-технічне забезпечення
4.1. Фінансування Лабораторії здійснюється в межах наявних бюджетних
фінансових асигнувань Університету та за рахунок залучення додаткових
засобів (від платних послуг; засобів спонсорів, громадських організацій,
підприємств та інші надходження, не заборонені чинним законодавством).
5. Взаємодія з іншими підрозділами
5.1. Лабораторія взаємодіє та регулює свої відносини з іншими
структурними

підрозділами

університету,

студентського

самоврядування

органами

університету

громадського

відповідно

до

та
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університету, рішень Вченої ради університету, наказів та розпоряджень
ректора університету.

