МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор СумДУ
____________І.О. Ковальов
08 грудня 2003 р.

ПОЛОЖЕННЯ
1.ХІІ.2003 р.

м. Суми

№

Регіональна науково-дослідна лабораторія центр історичного краєзнавства СумДУ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
В наш бурхливий час особливої актуальності набувають наукові дослідження краєзнавчого
характеру, спрямовані на висвітлення призабутих і маловідомих сторінок нашої минувшини.
Північно-східний регіон України, зокрема Сумська область, відзначається великою кількістю
пам’яток історії, культури, природи. Тут відбувалися значні і різноманітні історичні процеси.
Впродовж тривалого часу ряд важливих подій, фактів з певних причин не знаходили належного
відображення, не досліджувалися або просто піддавалися забуттю. Цілі хронологічні шари,
десятки імен визначних синів Батьківщини викреслювалися з пам’яті народу в силу політичних
та ідеологічних настанов. Тому в умовах українського відродження дослідження та
популяризація минулого регіону є важливою складовою становлення та розвитку України,
виховання студентської та учнівської молоді.
Регіональна науково-дослідна лабораторія-центр історичного краєзнавства СумДУ (надалі
– лабораторія) створена наказом Ректора № 88-1 від 29 квітня 2002 р. на виконання Указу
Президента України №35/2001 «Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні»,
зокрема п. 3 «створення наукових центрів регіональних досліджень з краєзнавства», за
погодженням з Міністерством освіти та науки України (Лист № 15/20-283).
Структура лабораторії визначається наказом ректора. Штат співробітників має складатися
не менш як на 50% з фахівців з науковими ступенями, вченими званнями. До роботи можуть
залучатися як штатні співробітники СумДУ, так і виконавці на умовах сумісництва, контрактів,
договорів науковці інших ВНЗ, вчителі, музейні працівники, краєзнавці. В обов’язковому
порядку до співробітництва має залучатися студентська та учнівська молодь.
Штатний розклад може користуватися в межах кошторису.
Положення визначає основні завдання, права, обов’язки, відповідальність лабораторії та
взаємодію з підрозділами університету.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
Головним завданням лабораторії є:
1. Розробка питань, пов’язаних з маловідомими сторінками історії краю.
2. Створення краєзнавчих осередків на місцях та координація їх діяльності.
3. Організація пошуково-дослідницької і пропагандистської роботи на Сумщині.
4. Розробка та впровадження у навчальний процес краєзнавчих матеріалів.
5. Підготовка методичних посібників для вчителів та викладачів.
6. Проведення конференцій і симпозіумів.

7. Організація наукових експедицій.
8. Видання історико-краєзнавчої та навчально-методичної літератури.
3. ПРАВА ЛАБОРАТОРІЇ
Лабораторія має право:
1. Вносити пропозиції та рекомендації до гуманітарних кафедр СумДУ та інших навчальних
закладів області щодо включення в робочі навчальні програми тем з історичного
краєзнавства.
2. Рецензувати навчально-методичну та наукову літературу.
3. Давати відгуки на автореферати.
4. Порушувати клопотання про зарахування до аспірантури.
5. Брати участь у конференціях, симпозіумах, семінарах.
6. Підвищувати кваліфікацію співробітників у науково-дослідних структурах Міністерства
освіти та науки України та профільних інститутах НАН України.
7. Брати участь у розподілі матеріальних та моральних заохочень за виконану роботу
(премії, доплати та надбавки до заробітної плати та і т. ін.) з врахуванням особистого внеску
кожного співробітника.
8. Вносити до ради трудового колективу університету пропозиції щодо удосконалення
організації роботи, системи розподілу матеріальних і моральних благ та щодо інших питань.
4. ОБОВ’ЯЗКИ ЛАБОРАТОРІЇ
Лабораторія зобов’язана:
1. Займатися розробкою питань, пов’язаних з маловідомими сторінками історії краю.
2. Контролювати створення краєзнавчих осередків на місцях та координувати їх діяльності.
3. Організовувати пошуково-дослідницьку і пропагандистку роботу на Сумщині.
4. Розробляти та сприяти впровадженню у навчальній процес краєзнавчих матеріалів.
5. Готувати методичні посібники з краєзнавства для вчителів та викладачів.
6. Організовувати проведення та брати участь в конференціях і симпозіумах.
7. Організовувати наукові експедиції.
8. Займатися виданням історико-краєзнавчої та навчально-методичної літератури.
5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
1. Лабораторія є самостійним структурним підрозділом університету і підпорядковується
безпосередньо ректору.
2. Лабораторію очолює завідувач, який призначається та звільняється з посади наказом
ректора.
3. Співробітники лабораторії призначаються та звільняються з посади наказом ректора за
поданням завідувача лабораторії.
4. Лабораторія у своїй діяльності керується:
1. Чинним законодавством.
2. Рішеннями, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти та науки України.
3. Уставом університету.
4. Чинним положенням.
5. Затвердженими планами робіт.
6. Правилами охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.
5. Щорічні плани роботи та звіти про діяльність лабораторії затверджуються ректором.
6. Лабораторія може надавати кваліфіковану консультаційну допомогу краєзнавчим
осередкам області та координувати їх роботу, співробітничати з кафедрою історії СумДУ та
краєзнавчими музеями області.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛАБОРАТОРІЇ
Персонал лабораторії несе відповідальність за:
1. Дотримання трудового законодавства.
2. Виконання положень, рішень та розпоряджень керівництва університету.
3. Виконання планів роботи, затверджених ректором.
4. Вчасне подання звітів про діяльність лабораторії.
5. Дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки, виробничої санітарії.
6. Дотримання правил внутрішнього розпорядку.
7. Виконання лабораторією завдань та функцій, затверджених чинним положенням.
8. Збереження технічних засобів, обладнання, майна.
Відповідальність кожного співробітника лабораторії визначається посадовою інструкцією.
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