
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Вченої ради 
Харківського національного

х ‘ Каразіна

'В .С . Бакіров

РІШЕННЯ
Вченої ради Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна 

з питання: "Про затвердження положення про біологічну станцію
біологічного факультету

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна" 
від 27 квітня 2018 року, протокол №5

Заслухавши виступ декана біологічного факультету Харківського 
національного університету ім. В.Н. Каразіна, Вчена рада ухвалила:

1. Затвердити положення про біологічну станцію біологічного факультету 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (текст 
додається).

2. Підготувати наказ про введення в дію цього рішення Вченої ради 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Термін виконання: 10.05.2018 року. 
Відповідальний: Жмурко В.В.
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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО «БІОЛОГІЧНУ СТАНЦІЮ» 

БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені В.Н. КАРАЗІНА. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Біологічна станція біологічного факультету Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна (далі Біостанція) є структурним 

підрозділом біологічного факультету Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 

1.2. Біостанція створена для забезпечення освітнього  процесу на біологічному 

факультеті, проведення науково-дослідної роботи викладачами, 

аспірантами та студентами, впровадження в освітній процес сучасних 

досягнень біологічної науки. 

1.3. Діяльність Біостанції регулюється Статутом Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна, діючим законодавством та цим 

Положенням. 

1.4. Біостанція підпорядковується декану біологічного факультету. 

1.5. Земельна ділянка, будівлі, споруди, інше майно та устаткування 

навчальних і наукових лабораторій знаходяться на балансі університету і 

не можуть бути вилученими або переданими третім особам без наказу 

ректора університету. 

1.6. Біостанція розташована за адресою:  Харківська область, Зміївський район, 

с. Гайдари.   

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ БІОСТАНЦІЇ 

2.1. забезпечує проведення освітнього процесу та досліджень  згідно 

навчального плану факультету та тем НДР кафедр за напрямами: ботаніка 

та екологія рослин, зоологія та  екологія тварин, гідробіологія, іхтіологія, 
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орнітологія,  мікологія, ентомологія, моніторинг стану довкілля, 

збереження та відтворення природних екосистем та ландшафтів тощо; 

2.2. забезпечує проведення практичної та теоретичної підготовки студентів 

згідно навчальних планів біологічного факультету у тих дисциплінах, які 

стосуються напряму її діяльності; 

2.3. забезпечує виконання досліджень для  поглиблення і розвитку освітнього 

процесу для сприяння активному залученню студентів біологічного 

факультету до дослідницької роботи; 

2.4. проводить та сприяє проведенню семінарів, шкіл, конференцій, 

симпозіумів та конгресів за напрямами її діяльності. 

 

3. МЕТА І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ БІОСТАНЦІЇ 

3.1. освоєння та впровадження сучасної методології дослідження біологічних 

систем у природному комплексі, дослідження різноманітних біотопів і 

екосистем,  оцінки стану навколишнього середовища для формування у 

студентів професійних компетентностей та знань, а також широке їх 

залучення до дослідницької роботи, що необхідне для  поліпшенню якості 

навчального процесу. 

3.2. проведення досліджень на сучасному світовому рівні, постановка і пошук 

шляхів розв’язання стратегічних проблем у рамках загальної концепції 

сучасної біології. 

3.3. розширення і поглиблення знань про механізми функціонування 

екологічних систем, механізми впливу шкідливих факторів довкілля на 

організми, механізми  виникнення конфліктів між людським суспільством 

і природою та запобігання їм тощо. 

3.4. розширення внутрідержавних і міжнародних дослідницьких та освітніх 

контактів, впровадження результатів досліджень в освітній процес і в 

практичну діяльність установ еколого-біологічного спрямування. 
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4. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

БІОСТАНЦІЇ 

4.1. дослідження механізмів функціонування екосистем різного масштабу за дії 

антропогенного навантаження. 

4.2. дослідження шляхів та механізмів збереження та відтворення природних 

екосистем та ландшафтів. 

4.3. дослідження біологічного різноманіття. 

4.4. проведення навчальних, виробничих та науково-дослідних практик 

студентів біологічного факультету, а також споріднених факультетів  

інших університетів.  

4.5. пропаганда проблем охорони природи. 

4.6. ефективне  використання обладнання та приладів, що є на факультеті, а 

також, згідно спеціальних угод, використання приладів інших структурних 

підрозділів університету і організацій  та установ м. Харкова та України. 

4.7. створення необхідних умов для роботи  і досліджень викладачам, 

студентам і аспірантам біологічного факультету університету, а також 

інших ВНЗ і НДІ. 

 

5. ПРАВА 

5.1. формувати програму своєї діяльності, вносити пропозиції декану 

біологічного факультету щодо організації поточної роботи. 

5.2. подавати пропозиції стосовно формування штатного розпису та залучення 

для роботи окремих фахівців. 

5.3. вносити пропозиції з питань оновлення матеріальної бази, придбання 

необхідних для належного функціонування комплектуючих та матеріалів, 

створення належних умов праці персоналу відповідно до вимог правил 

охорони праці та чинного законодавства про працю. 

5.4. вимагати від керівництва факультету та університету вживання заходів, 

необхідних для забезпечення працездатності технічних засобів, 
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обладнання та приладів, які використовуються для забезпечення діяльності 

Біостанції.   

5.5. може створювати, за погодженням з деканом біологічного факультету, 

тимчасові творчі групи та трудові колективи зі студентів та співробітників 

для досліджень  та проведення навчально-дослідницької роботи. 

5.6. організовувати роботу з залученням фахівців та консультантів інших 

факультетів університету та інших організацій. 

5.7. має право на підвищення кваліфікації працівників згідно з потребами. 

5.8. може надавати послуги з відпочинку співробітникам університету та 

іншим бажаючим за погодженням з керівництвом університету в період 

вільний від основної діяльності на платній основі.   

5.9. має інші права, які надаються навчальним підрозділам вищих навчальних 

закладів згідно Статуту Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна та чинним законодавством України. 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БІОСТАНЦІЇ. 

6.1. Безпосереднє керівництво діяльністю Біостанції покладається на 

завідувача біостанції, який призначається наказом ректора університету за 

поданням декана біологічного факультету. 

6.2. Персональна відповідальність за обладнання, прилади та устаткування 

Біостанції, а також за інше майно та матеріальні цінності покладається на 

матеріально-відповідальну особу, за ії згодою, яка призначається деканом 

біологічного факультету за поданням завідувача Біостанцією. 

6.3. Штатний розпис Біостанції формується завідувачем та затверджується 

деканом біологічного факультету та відповідальними особами 

університету. 

6.4. До постійного штату Біостанції входять: 

 керівник – завідувач біостанції; 

 завідувач господарством 
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 інженер першої категорії; 

 лаборант без вищої освіти; 

 підсобний робітник (АГЧ); 

 водій; 

 електрик; 

 охорона (відділ охорони); 

 

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БІОСТАНЦІЇ. 

7.1. Матеріально-технічне забезпечення, ремонт, опалення, освітлення, 

охорону, водозабезпечення, плату за орендовані приміщення, споруди, 

придбання та підвезення палива, відвезення побутових та інших відходів 

здійснюється університетом у відповідному порядку за рахунок: 

7.1.1. загального та спеціального фондів Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна відповідно до затверджених кошторисів; 

7.1.2. коштів на проведення дослідних робіт, що виконуються за 

держзамовленням, за грантами, на договірних умовах то що; 

7.1.3. інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України та 

статутом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; 

7.2. Біостанція використовує майно, що закріплено за нею університетом, у 

встановленому порядку.  

7.2.1. матеріальна база біостанції складається з: земельної ділянки, будівель та 

приміщень розташованих за адресою: Харківська область, Зміївський р-н, 

с Гайдари,  приміщень в будівлі університету, які закріплені наказом 

ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за 

біологічним факультетом; 

7.2.2. меблів загального та спеціального призначення; 

7.2.3. навчального та технічного обладнання, плавзасобів та засобів безпеки 

перебування на воді, електронно-обчислювальної та оргтехніки, 
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спеціального та технологічного устаткування, приладів та інструментів, та 

інших матеріалів відповідно до облікових документів; 

7.2.4. навчально-методичних матеріалів та літератури, які необхідні для 

проведення польової та науково-дослідної практики студентів; 

7.3 Біостанція має право організувати підсобне господарство. Дохід від      

діяльності  підсобного господарства, результатів діяльності та інший дохід за 

рішенням  трудового колективу спрямовується на розширення матеріальної 

бази Біостанції та матеріального заохочення її працівників. 

8. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ, КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ  

8.1. Оплата праці працівників Біостанції здійснюється в порядку, що 

встановлений чинним законодавством України для працівників вищих 

навчальних закладів згідно штатного розпису. 

8.2. Контроль, перевірка та ревізія діяльності Біостанції здійснюється згідно 

вимог чинного законодавства України, Статуту Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна та цього положення.  

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ЦЬОГО 

ПОЛОЖЕННЯ 

9.1. Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності після 

відповідного наказу ректора університету. Наказ видається на підставі 

подання завідувача біостанції після схвалення змін та доповнень до 

Положення Радою факультету, Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна. 

 

 

10. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ 

10.1. Ліквідація та реорганізація Біостанції здійснюється за наказом ректора 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відповідно 

до порядку, визначеного Статутом Харківського національного 

 


