Додаток 5
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
«29» вересня 2016 р. №152 од

ПОЛОЖЕННЯ
про спільну науково-навчальну лабораторію
з історії та етнології Східного Поділля
І. Загальні положення
1.1. Науково-навчальна лабораторія з історії та етнології Східного Поділля
(далі – Лабораторія) створюється відповідно до п. 3.10. Угоди про
співробітництво і взаємодопомогу між Вінницьким державним педагогічним
університетом імені Михайла Коцюбинського (далі – Педуніверситет) та
Науково-дослідним інститутом українознавства МОН України (далі – Інститут),
укладеної ними 3 червня 2016 р.
1.2. Лабораторія створюється на засадах колегіальної співпраці та
добровільної згоди працівників Педуніверситету та Інституту.
1.3. Лабораторія діє відповідно до Положення про науково-навчальну
лабораторію, затвердженого Вченою радою Педуніверситету 24 лютого 2016 р.
(протокол №12).
1.4. Лабораторія є спадкоємицею науково-навчальної лабораторії з етнології
Поділля, що діяла при кафедрі філософії, соціально-політичних дисциплін та
етнології Педуніверситету. У зв’язку зі структурними змінами у складі
факультету історії, етнології і права, ухваленими Вченою радою
Педуніверситету 15 вересня 2016 р. (протокол №3),
1.5. Лабораторія у своїй діяльності керуються Законами України «Про
освіту» (від 23.05.1991 р.), «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 р.), «Про наукову і
науково-технічну діяльність» (від 26.11. 2015р.), «Положенням про організацію
навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом
МОН України від 2 червня 1993 р. №161, «Положенням про проведення
практики студентів у вищих навчальних закладах України», затвердженого
наказом МОН України від 08.04. 1993 р. № 93; Статутом Педуніверситету,
Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про утворення Науководослідного інституту українознавства» (від 09.07.2014 р.№ 671-р), Правилами
внутрішнього розпорядку Педуніверситету та Інситуту, правилами і нормами
охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного
захисту, а також цим Положенням.

ІІ. Основні цілі та завдання:
2.1. Метою діяльності Лабораторії є формування та розвиток наукової
школи дослідження історії та етнології Східного Поділля, забезпечення
оволодіння студентами сучасними знаннями, формування та розвиток їх
практичних умінь і навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності,
виховання у майбутніх фахівців потреби систематично оновлення набутих знань
та їх застосовування у своїй практичній діяльності.
2.2. Завданнями Лабораторії є:
-розробка теоретичних і практичних основ трансформування науки,
освіти, педагогіки та культури в світлі завдань та перспектив розвитку
України як суверенної, демократичної, конституційно-правової держави;
-наукове забезпечення розробки концептуальних парадигм, зміст й
методики гуманітарної освітньої діяльності в Україні на засадах
українознавства,
науковоаналітичне
сприяння
розвитку
та
удосконаленню основ гуманітарної політики держави;
-розробка та реалізація наукових програм дослідження історії та
культури Східного Поділля у співпраці з науковими установами України
та спеціалізованим науково-дослідними організаціями;
-проведення спільних науково-дослідних
краєзнавчого та етнологічного характеру;

проектів

історико-

-проведення спільних (узгоджених) етнографічних експедицій та
польових практик;
-збір, накопичення, опрацювання візуальної та аудіодокументалістики
з історії та культури Східного Поділля;
-підготовка комплексних наукових праць та навчально-методичних
посібників;
-організація спільних конференцій, семінарів, виставок і круглих
столів;
-розробка туристичних маршрутів і екскурсійних програм;
-забезпечення навчального процесу з курсу українознавчих та
історико-краєзнавчих дисциплін (основні та спеціальні курси, літні
школи, тренінги, майстер-класи, історичні та етнографічні реконструкції);
-набуття студентами знань і навичок проведення наукових
досліджень з врахуванням новітніх методологій сучасної гуманітаристики;
-надання наукової підтримки виконанню курсових, дипломних та
магістерських робіт студентів Педуніверситету згідно тематики
досліджень лабораторії.

2.3. Пріоритетними напрямами науково-дослідної діяльності Лабораторії є:
- Соціальна історія та повсякденне життя другої половини ХХ ст.:
українське суспільство в умовах радянської системи;
- Культура як цілісність матеріального та духовного розвитку
суспільства в умовах глобалізації та міжкультурної взаємодії;
- Україна кінця ХХ – початок ХХІ ст.: утвердження демократичних
цінностей, розв’язання національних та державотворчих проблем.

ІІІ. Структура і склад Лабораторії:
3.1. Керівництво Лабораторією на паритетних засадах здійснюють її
завідувач (від Інституту, за згодою) та заступник (від Педуніверситету, за
згодою).
Керівники
формують стратегічні напрямки розвитку Лабораторії на
перспективу; спрямовують роботу на виконання перспективних і поточних
завдань, координують наукову, навчально-методичну та виховну роботу;
організовують взаємодію співробітників Лабораторії стосовно залучення до
науково-дослідної роботи
науково-педагогічних працівників, докторантів,
аспірантів та студентів; залучають співробітників до проведення лекційних та
практичних занять з етнології й українознавчих дисциплін;
сприяють
підготовці наукових публікацій співробітників Лабораторії.
3.2. Структурними підрозділами є:
- секція історії – у складі викладачів кафедри історії та культури України
Педуніверситету (за згодою) та співробітників відділу історичних студій
Інституту (за згодою);
- секція етнології та культурної антропології – у складі викладачів кафедри
історії та культури України Педуніверситету (за згодою) та співробітників
відділу культурологічних досліджень Інституту (за згодою);
3.3. Лабораторія має власний рукописний та музейний фонд, що
поповнюється у ході польових студій та практик студентів та співробітників
Лабораторії.
3.4. Лабораторія розміщується в ауд. 313 корпусу №3; навчальний кабінетмузей з етнології Поділля – в ауд. 356, корп. 1; музейний фонд – о у сховищі
Музейно-просвітницького центру Педуніверситету (4 поверх, корп.№1),
виставкові та експозиційні площі – ауд. 355, 356, корп. 1.
3.5. Матеріально-відповідальною особою є старший лаборант Лабораторії,
який веде ділову документацію, здійснює опис рукописного і музейного фондів
Лабораторії.

ІV. Суб'єктами співпраці Лабораторії є:
- кафедри факультету історії, етнології і права та інші науково-навчальні
підрозділи Педуніверситету та Інституту;
-

Інститут історії України НАН України;

- Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.
М.Рильського НАН України;
-

Інститут народознавства ім. І.П.Крип’якевича НАН України;

-

Державний архів Вінницької області;

-

Вінницьке історичне товариство;

-

Вінницький обласний краєзнавчий музей;

-

Подільський народний університет культури (м.Літин);

- Інститут етнології та культурної антропології Варшавського
університету (Польща).

Положення про спільну науково-навчальну лабораторію з історії та
етнології Східного Поділля розглянуте і схвалене на засіданні кафедри історії
та культури України Педуніверситету (протокол №3 від 21 вересня 2016 р.) та
адміністрації Інституту.

Декан факультету історії, етнології і права

Зінько Ю.А.

