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1. Загальні положення
1.1 Положення про лабораторію експериментальної та практичної
психології (далі – Положення) є внутрішнім документом Класичного
приватного університету.
1.2 Лабораторія експериментальної та практичної психології (далі

–

Лабораторія) є структурним підрозділом Класичного приватного
університету (далі – КПУ), працює на території КПУ і має статус
кафедральної лабораторії при кафедрі практичної психології.
1.3 Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України,
Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом
України про освіту, Положенням про психологічну службу системи
освіти України, Статутом КПУ та цим Положенням.
1.4 Діяльність

Лабораторії

забезпечується

фахівцями,

які

мають

відповідну вищу спеціальну освіту, наукові ступені та наукові
звання, досвід практичної роботи і здійснюють наукову роботу.
1.5 Положення може корегуватися при необхідності, у відповідності зі
зміною зовнішніх або внутрішніх умов діяльності. Необхідність і
ступінь корегування Положення визначається Ректором КПУ.
1.6 Лабораторія розміщується в спеціально відведеному приміщенні,
призначеному для проведення навчальних, науково-дослідних,
науково-практичних робіт та досліджень.

2. Мета і завдання діяльності Лабораторії
2.1. Метою діяльності Лабораторії є:
- забезпечення підготовки студентів, аспірантів у відповідності

з

вимогами освітніх стандартів;
- сприяння розвитку практичних навичок студентів;
- здійснення експериментальних досліджень викладачами кафедри в
межах наукової теми кафедри практичної психології;

- участь у підготовці та реалізації проектів, які фінансуються за рахунок
іноземних джерел (фондів та організацій), державних, цільових, галузевих,
регіональних та інших науково-практичних програм та заходів;
- впровадження інноваційних технологій;
- розвитку матеріально-технічної бази університету.
2.2. Діяльність Лабораторії спрямована на вирішення наступних завдань:
- проведення практичних занять, експериментальних досліджень в
процесі підготовки курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт у
відповідності з освітніми стандартами, навчальними планами та робочими
програмами дисциплін;
- створення умов для формування досвіду наукової та науково-практичної
роботи студентів та аспірантів КПУ;
- організація науково-дослідних та практичних робіт, впровадження в
начальну

та

наукову

роботу

результатів

досліджень

магістрантами,

аспірантами, докторантами та здобувачами, які працюють над дисертаціями в
межах наукової теми кафедри;
- організація та здійснення співробітництва з підприємствами та
організаціями для проведення навчальних та переддипломних практик
студентів спеціальності «Психологія»;
- здійснення психологічного консультування студентів та викладачів
КПУ;
- організація та проведення наукових семінарів, конференцій за
напрямами роботи Лабораторії;
- проведення тренінгів, семінарів з метою супроводу студентівпершокурсників;
- створення та впровадження психологічних корекційно-розвивальних
програм для старшокласників та розробка ефективних стратегій залучення
абітурієнтів до КПУ;

-

проведення

консультативних

та

діагностичних

заходів

з

старшокласниками та їх батьками.
3. Права та обов’язки співробітників Лабораторії
Співробітники Лабораторії мають право:
- організовувати та проводити наукові психологічні дослідження в межах
КПУ;
- брати участь в організації та проведенні наукових семінарів, конференцій;
- злучати до роботи Лабораторії співробітників та студентів КПУ;
- проводити тренінги, здійснювати консультативну та психотерапевтичну
діяльність.
4. Структура та управління діяльністю Лабораторії
4.1. Лабораторія створюється та ліквідується рішенням Ректора КПУ за
представленням завідувача кафедри практичної психології.
4.2. Керівником Лабораторії експериментальної та практичної психології
є завідувач кафедри практичної психології КПУ.
4.3. Організаційна структура Лабораторії затверджується завідувачем
кафедри практичної психології КПУ.
4.4. Керівник Лабораторії несе відповідальність за безпечність усіх видів
діяльності.
5. Організація діяльності Лабораторії
5.1. Лабораторії надається обладнання, яке необхідне для проведення
навчальної та науково-практичної діяльності.
5.2. Науково-практична, науково-дослідна діяльність здійснюється згідно
графіку, затвердженого керівником Лабораторії та у відповідності до потреб
навчального процесу кафедри практичної психології.

