
«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
Дир^кторДнституту психології 
іменіГГ:СЖ<^т*ока НАПН України

, ,г  ^  - Максименко
Г  * І/*

2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ 
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Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Наукова лабораторія(надалі - лабораторія) є основною структурною одиницею 

Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України (далі - Інститут), до складу 
якої можуть входити окремі науково - дослідні групи та філії, тематика дослідження 
яких об’єднується одним або кількома спорідненими напрямами.

1.2. Лабораторією є основний структурний підрозділ Інституту, що здійсняє теоретико -  
методологічну експериментальну науково -  дослідну роботу і має приміщення, 
обладнане для проведення відповідних психологічних досліджень.

1.3. Лабораторія працює відповідно до Положення, розробленого на підставі Статуту 
Інституту, та затвердженого директором Інституту.

1.4. Структура та штати лабораторії встановлюються штатним розписом, що 
затверджується в установленому порядку.

1.5. Лабораторія в своїй роботі керується чинними законодавчими та нормативними актами 
України, розпорядчими документами органів державної влади Національної Академії 
педагогічних наук України, Статутом Інституту, наказами та розпорядженнями 
директора Інституту, рішеннями Вченої ради Інституту і даним Положенням.

1.6. Керівництво науково -  дослідною, науково -  експериментальною, науково- 
організаційною діяльністю лабораторій, а також окремих науково- дослідних груп, 
філій, які входять до складу цієї лабораторії, здійснює її завідувач відповідно до 
посадової інструкції, затвердженої у відповідному порядку.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Основною метою лабораторії є забезпечення комплексності фундаментальних 

наукових досліджень; їх теоретичної тат науково- методологічної спрямованості; 
розвиток нових наукових напрямів; розроблення фундаментальних психологічних 
знань.

2.2. Завдання лабораторії:
2.2.1. Організація та проведення фундаментальних досліджень, спрямованих на розв’язання 

теоретичних та методологічних проблем психології згідно з тематичними та 
перспективними планами науково -  дослідних робіт, а також позапланових робіт та 
доручень, що відповідають завданням і функціям Інституту.

2.2.2. Підготовка наукових монографій, збірників, підручників, методичних посібників, 
інших видів друкованої продукції та інформаційних матеріалів за результатами 
проведених досліджень.

2.2.3. Участь у підготовці спеціалістів вищої кваліфікації -  кандидатів і докторів наук -  
через аспірантуру та докторантуру, стажування, підвищення кваліфікації 
співробітників лабораторії у провідних наукових центрах України та за її межами за 
направленням Інституту, створення належних умов для стажування науковців, 
викладачів, психологів, інших спеціалістів у галузі психології інших наукових 
установ та / або вищих навчальних закладів на базі відповідної лабораторії Інституту.



2.2.4. Організація та проведення наукових та науково -  практичних конференцій, 
симпозіумів, семінарів з відповідних напрямів психологічних досліджень, 
пропагування психологічних знань і результатів діяльності наукової лабораторії в 
Інституті та за умови їх схвалення Вченою радою Інституту -  в Україні та за її 
межами.

2.2.5. Представництво за дорученням Інституту української психологічної науки та 
практики на міжнародному рівні, участь у міжнародних програмах, а також з’їздах, 
конференціях, симпозіумах, що проводяться в інших країнах, організація науково -  
практичних заходів із запрошенням іноземних фахівців та підготовлення договорів 
Інституту щодо обміну спеціалістами за відповідними напрямами психологічної 
науки.

2.2.6. Вивчення здобутків психологічної науки, обмін досвідом, спеціалістами, науково -  
технічною документацією та інформацією з відповідними підрозділами наукових 
установ та навчальних закладів України і зарубіжних країн, міжнародними 
організаціями на основі укладених Інститутом угод.

3. СТРУКТУРА І КАДРОВИЙ СКЛАД
3.1. Структура лабораторії визначається її штатним розписом, затвердженим в 

установленому порядку.
3.2. Завідувач лабораторії обирається згідно з «Положенням про порядок наймання та 

звільнення керівників наукових установ НАПН України та їх наукових підрозділів » на 
основі конкурсного відбору з числа провідних вчених, затверджується Вченою радою 
Інституту і призначається на посаду наказом директора Інституту за контрактом на 
термін від 1 до 5 років.

3.3. Головні, провідні, старші наукові співробітники, наукові співробітники, молодші 
наукові співробітники лабораторій Інституту заміщують посади за результатами 
конкурсу згідно з Інструкцією про порядок заміщення посад наукових співробітників 
науково -  дослідних установ та Положення про порядок проведення атестації керівних, 
наукових, інженерно -  технічних працівників і спеціалістів науково -  дослідних 
установ.

4. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
4.1. Лабораторія здійснює облік результатів своєї роботи, веде установлену звітність, подає 

керівництву Інституту звіти про свою діяльність..
4.2. Створення, реорганізація або ліквідація лабораторії проводиться Інститутом у 

встановленому НАПН України порядку.


