1. Загальні положення

1.1.

Музей історії науки «FMF OPEN SPACE» (далі – Музей) створений

на базі фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди на підставі рішення Вченої ради Харківського
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
Повна назва Музею англійською мовою – Museum of the History of Science
«FMF OPEN SPACE».
Музей не є юридичною особою.

1.2.

Положення укладено з метою встановлення порядку створення та

реорганізації Музею, визначення мети його діяльності, завдань, функцій, порядку
організації його роботи,

визначення

його структури,

відповідних прав та

відповідальності.
1.3.

Головною метою діяльності Музею є створення освітньо-

розвивального середовища з фізико-математичної та інформатичної наук для
здобувачів освіти
1.4.

Положення про Музей розроблено на підставі:

- Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність»,
«Про музеї та музейну справу»;
- Указів Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти
в Україні на період до 2021 року» (№ 344/2013 від 25.06.2013), «Про
заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (№
926/2010 від 30.09.2010), «Про заходи щодо розвитку національної
складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення
широкого доступу до цієї мережі в Україні» (№ 928/2000 від 31.07.2000).

2. Основні завдання та функції
2.1. Основними завданнями Музею є:
- дослідження історії фізико-математичної та інформатичної науки;
- популярізація історії та досягнень фізико-математичної та інформатичної
науки серед здобувачів освіти;
-

надання організаційно-методичної допомоги викладачам та учителям
закладів освіти у викладанні фізичних, математичних та інформатичних
дисциплін;

- професійна орієнтація дітей та учнівської молоді.
2.2. Відповідно до основних завдань функціями Музею є:
- пошуково-фондова діяльність;
- експозиційна діяльність;
- проведення екскурсій, лекцій, майстер-класів, презентацій та інших
заходів для здобувачів освіти з історії та актуальних питань сучасної
фізико-математичної та інформатичної науки;
- проведення лабораторно-практичних занять з методичних, фізикоматематичних та інформатичних дисциплін для здобувачів освіти;
- проведення заходів з професійної орієнтації для дітей та учнівської
молоді.
- участь в організації та проведенні теоретичних та науково-практичних
конференцій, диспутів, симпозіумів, семінарів та інших заходів за
тематикою музею;
- участь у діяльності засобів масової інформації шляхом здійснення
некомерційної видавничої діяльності

3. Управління та кадрове забезпечення
3.1. Управління діяльністю Музеєм здійснюється завідувачем Музею, що
призначається

наказом

ректора

Харківського

національного

педагогічного

університету імені Г. С. Сковороди. Завідувач Музею відповідає за виконання
договірних зобов’язань і технічне забезпечення робіт.
3.2. Чисельність працівників Музею, їх посадові обов’язки регламентуються
цим Положенням. За потреби чисельність працівників може змінюватися.
3.3. Штат працівників Музею формується з числа професорсько-викладацького
та навчально-допоміжного складу всіх підрозділів фізико-математичного факультету.
4. Матеріально-технічне забезпечення
4.1. Музей розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі кафедри
математики фізико-математичного факультету.
4.2. Музей має право у встановленому порядку використовувати матеріальнотехнічну базу та обладнання інших структурних підрозділів університету відповідно з
наказами ректора.
4.3. Музей має право на сумісне використання обладнання, технологій та інших
матеріальних цінностей, що знаходяться в користуванні Музею та/або підприємств,
організацій і громадян, з якими ведеться спільна діяльність, відповідно до укладених
Харківським національним педагогічним університетом

імені Г.С. Сковороди

договорів.
5. Організація діяльності
5.1. Діяльність Музею базується на затверджених планах роботи та з
врахуванням заяв та планів підрозділів університету.
5.2. Про свою роботу Музей звітує у встановленому для підрозділів порядку.
5.3. Музей має право для організації грантової діяльності, надання послуг під
замовлення державних та приватних структур щодо заявленого виду діяльності.

6. Фінансово-господарська діяльність
6.1. Діяльність Музею здійснюється на громадських засадах, за винятком
випадків, що передбачають укладення відповідних госпрозрахункових або інших
договорів.
6.2. Надання послуг може здійснюватися на підставі договорів із замовниками,
що укладаються та узгоджуються в установленому порядку. Фінансування діяльності
Музею можливе за рахунок коштів:
- отриманих від юридичних та фізичних осіб за надання платних послуг;
- коштів від грантових проектів;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
6.3. Облік виконання робіт та надходження коштів за науково-дослідну роботу,
наукові гранти та науково-технічні послуги обліковуються в установленому порядку
на відповідних рахунках спеціального фонду університету та використовуються
відповідно кошторисів.
6.4. Облік коштів від наданих Музею платних послуг (за виключенням
зазначених у п.6.3) здійснюється у встановленому порядку на відповідних рахунках
спеціального фонду університету.
6.4.1. Вартість платних послуг затверджується наказом ректора у
відповідності до кошторису узгоджується з відповідними посадовими особами
та затверджується ректором. При розрахунку калькуляції вартості платних
послуг враховуються рекомендації МОН України, Міністерства фінансів
України.

7. Прикінцеві положення
7.1. Музей створюється, реорганізується або ліквідується рішенням Вченої ради
університету, яке приймається узгоджено за поданням ректора університету та голови
Вченої ради університету, що визначається внесенням ним цього питання або
безпосередньо відповідного Положення до порядку денного засідання Вченої ради. У
такому ж порядку можуть вноситися зміни та доповнення до Положення,
затверджуватися його нова версія, або скасування Положення.
7.2. Зміни та доповнення до Положення, у тому числі шляхом укладення нової
його редакції затверджуються Вченої радою та вводяться в дію наказом ректора.
7.3. Положення (зміни та доповнення) набуває чинності з моменту введення
його в дію наказом ректора, якщо інше не передбачається тим же наказом.

