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I. ЗАГАЛЬНI ШОЛОЖЕIIШЯ
1.1. Науково-дослiдна лабораторiя з yKpaiHcbKoi дiалекголо.ii (д-i Лабораторiя) е

струкгурним пiдроздiлом Глухiвського нацiонального педагогiчного унiверситrгу iMeHi
Олександра Щовженка i здiйснrос свою дiяльнiсть з метою широкого залученнJI
професорськO-викJIадацького складу, аспiрантiв, магiстрантiв i стулентiв Унiверситету,
вчитслiв шкiл для виконання дослiджень, спряNlованих на вивчення схiднополiського, а
також iнших дiалекгiв yKpaiHcbKoi мови, видання HayKoBoi продукцii, органiзацii наукових
ceMiHapiB та iнших наукOвих заходiв.

1.2. Лабораторiя дiе вiдповiдно ло Положення Мiнirгерrгва освiти i науки про
науково-дослiдну робоry та дЬльнiсть наукових пiдроздiлiв вищих закладiв освiти, а
також на ocHoBi Закону Украiни кПро ocBiry>>, Закошу про вищу ocBiTy, ,Щержавноi
нацiона_ltьноi програми <<OcBiTa> (<YKpaiHa ХЖ столiття>), стратегii мовноi освiти в
кНацiональнiй докгринi розвlтгку освiти Украiни у }ОО столiттЬ>.

1,3, ЛабораторЬ сгliвпрацюе з вiддiлом дiалектологii Iнституry yKpaiHcbKoi мови
Нацiональноi академii наук Украiни, Пiвнiчноукраiнським дiалекгологiчним цеrrгром iMeHi
М. В. Ffuкончука.

|.4. Науково-методична дiяльнiсть Лабораторii здiйснюеться за планом,
затвердженим вченOю радою Унiверситету та узгоджеЕим з вiддiлом дiалектологiТ IYM
НАН Украiни.

. II. ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНIЗАЩIЯ РОБОТИ JIAБOPATOPII
2.1. Основними завданнями наукOвO-дослiдноi роботи лабораторii е:

- проведення фундаментальних дослiджень з дiалектологii, якi включають три
ocHoBHi напрямки дослiджень: синхронiчне вивчення дiалектiв, дiахронiчне
вивчення дiалелстiв, дослiдження духовноi культури в етнолiнгвiстичному
аспект1;

- пiдвищеннrl якостi пiдготовки студентiв та вдоскон&лення HayKoBoi
професорсько-викладацьког0 складу Унiверситету;

* використаннrI результатiв дослiджень у процесi викJIадання курсу
дiалектологiя>;

- органiзацiя спiльних наукових дослiджень з вiддiлом дiалекгологii IYM НАН
Украiни та дiалектологiчними лабораторЬми iнших ВНЗ Украiни.

2.2. Лабораторiю очолю€ завiдувач, призначений ректором Унiверситету з числа
провiдних викладачiв 

" 
який,.

- безпосередньо керуе усiею роботою i несе вiдповiдальнiсть за якiсть виконання
поставлених робiт, своечасне виконання плашу дослiджень та результативнiсть
HayKoBoi дiяльностi лабораторii;



представляе на розгJIяд вчено1
лабораторii, органiзовуе й очолюе
узгоджуе дiяльнiсть Лабораторii з

- представляе на розгJIяд вченоi ради унiверситету i ректора план роботи
лабораторii, органiзовуе й очолюе його виконання, звiтуе про роботу;* УЗГОДжУе дiяльнiсть Лабораторii з науковими устанOвами, iншими навчальними
закJIадами.

2.З. HayKoBi роботи в Лабораторii виконуються:
- викJIадачами, якi здiЙснюють обстежеЕнrI украiнського дiалектного континууму;
- аСпiрантамита докторантами, якi працюють над дисертацiйними дослiдженнями

в га"пузi проблем, що вiдповiдають наукOвому профiлю лабораторii;
- СтУдентами, якi виконують KypcoBi, дипломнi, магiстерськi роботи затематикою

ДОСлiДжень Лабораторii, iншi лослiдницькi роботи, передбаченi навчальними
планаь{и, а також планами роботи студентських наукових rypTKiB.

Наукова лабораторiя покликана всебiчно розширювати участь студентiв у ii
роботi.

2,4. Для популяризацii результатiв дослiджень та розробок працiвники Лабораторii:
- беруть участь у всеукраiнських, регiональню<, мiжунiверситетських науково-

практичних конференцiях;
- пРOВодять виiзнi засiдання лабораторii в iнших навчальнкх закJIадах;
- виСвiтлюють результати роботи у наукOвих виданнях, засобах MacoBoi

iнформацii, на сайтi факультету фiлологii та icTopii.

3. Звiтнiсть про викоtlання науково-дослiдних робiт
З. 1. Результатами завершених наукових робiт е:

- пiдготовка монографiй, навчальних та навчально-метOдичниt( посiбникiв,
iнотруктивно-методичних матерiалiв ;

пiдготовка дисертацiй (на злобуття вченого ступеня кандидата чи доктора наук);
пiдготовка студантських наукових робiт на конкурс,
виконання курýOвих, дипломних i магiстерських робiт,

4. (Diнансування ЛабораторiТ
4 1 Лабораюрiя функцiоrry€ на безоплатнiй ocHoBi.


