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1. Загальні положення 

 
1.1. Лабораторія історії українських традицій хатобудування (в 

подальшому – Лабораторія) є науковим структурним підрозділом 

Українського національного центру екологічної архітектури і зеленого 

будівництва ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та 

архітектури» (витяг з протоколу засідання  Вченої ради про створення 

зазначеного центру додається), діє у складі кафедри українознавства ДВНЗ 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» і у своїй 

діяльності керується Законами України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі», «Про авторське право і суміжні права», Статутом Придніпровської 

державної академії будівництва та архітектури, Положеннями академії, цим 

Положенням, наказами ректора, рішеннями Вченої ради академії, навчально-

методичної ради факультету, розпорядженнями навчальної частини академії, 

завідувача кафедри. 

 

1.2. Лабораторія здійснює свою діяльність в єдиному комплексі 

освітньої, наукової, науково-дослідної діяльності Придніпровської державної 

академії будівництва та архітектури і підпорядковується завідувачу кафедри 

українознавства, керівнику Українського національного центру екологічної 

архітектури і зеленого будівництва та проректору з наукової роботи академії. 

 

1.3.  Метою діяльності лабораторії є: 

- отримання нових знань, постановка і вирішення актуальних завдань на 

межі споріднених наук та міждисциплінарних зв’язків; 

- висвітлення і поширення інформації про традиції українського 

хатобудування, у тому числі архітектурні, технічні, технологічні, регіональні 

та історичні ознаки традиційного українського житла як елементу 

самобутності та унікальності української традиційної культури у її 

синхронічному та діахронічному розвитку; 

-  висвітлення і поширення результатів науково-дослідницьких робіт; 

-  зв’язок з навчальним процесом, залучення викладачів, докторантів, 

аспірантів, магістрантів і студентів до вирішення важливих наукових 

завдань; 
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- лабораторія створює, експериментує, апробує та зберігає наукові та 

соціально значущі нововведення, умови їх забезпечення та впровадження; 

- лабораторія системно та комплексно створює, освоює та зберігає 

наукові та соціально значущі відомості про розвиток українського 

хатобудування. 

 

1.4.  Положення про Лабораторію, зміни і доповнення до нього 

затверджуються відповідним наказом ректора Придніпровської державної 

академії будівництва та архітектури. 

 

 

2. Завдання лабораторії 
 

До завдань лабораторії відносяться такі: 

2.1.  Організація, координація та проведення наукових досліджень 

відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт ДВНЗ 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», планів 

Українського національного центру екологічної архітектури і зеленого 

будівництва та планів кафедри українознавства. 

 

2.2. Проведення науково-дослідницької діяльності з українознавства та 

фахових дисциплін, зокрема наукової проблематики, яка стосується історії 

українських традицій хатобудування. 

 

2.3.  Організація впровадження результатів досліджень і розробок у 

виробництво та навчально-виховний процес. 

 

2.4.  Організація і проведення науково-технічних та науково-освітніх 

виставок, семінарів, нарад, конференцій, що забезпечує пропагування 

наукових, дослідницьких та освітніх досягнень Придніпровської державної 

академії будівництва та архітектури. 

 

2.5. Створення та систематичне оновлення матеріальної бази і технічних 

засобів для науково-дослідницької роботи Лабораторії. 

 

2.6.  Сприяння підвищенню якості підготовки фахівців: бакалаврів, 

спеціалістів, магістрів, аспірантів та докторантів. 
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2.7. Виховання у майбутнього фахівця професійних і ділових рис 

характеру, національного мислення, патріотизму, формування громадянської 

позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина. 

 

 

 

3. Структура і управління 

 

3.1.  Лабораторію очолює завідувач кафедри українознавства, який 

корегує діяльність Лабораторії та узгоджує з проректором з наукової роботи 

тематику напрямків наукових досліджень. 

 

3.2. Завідувач кафедри українознавства призначає Завідувача 

Лабораторії з числа працівників кафедри, який підпорядковується завідувачу 

кафедри, здійснює безпосереднє керівництво навчально-допоміжним 

персоналом та несе відповідальність за зміст і результати діяльності, 

підтримує інноваційний пошук працівників. 

 

3.3.  Викладачі, докторанти, аспіранти, магістранти та студенти можуть 

залучатися до роботи у складі Лабораторії на умовах співпраці за рахунок 

робочого часу в межах бюджетної наукової тематики. 

 

3.4.  Для виконання окремих проектів та впровадження результатів 

роботи Лабораторія може створювати тимчасові творчі (трудові) колективи 

на контрактній основі або за трудовими угодами. 

 

3.5.  Обговорення питань, що стосуються діяльності Лабораторії, 

проводиться на засіданнях кафедри українознавства під головуванням її 

завідувача. 
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4. Організація діяльності лабораторії 
 

4.1.  Лабораторія має право: 

-  одержувати в установленому порядку всі необхідні для роботи 

Лабораторії документи академії та її структурних підрозділів; 

-  залучати працівників Придніпровської державної академії будівництва 

та архітектури до виконання робіт у межах компетенції Лабораторії; 

-  подавати на розгляд керівництва академії пропозиції щодо 

вдосконалення діяльності Лабораторії; 

- брати участь у всіх наукових та науково-практичних заходах академії. 
 

4.2.  Обов’язки Лабораторії: 

- визначати мету і завдання, спрямовані на досягнення стратегічних 

цілей виховання національної свідомості, гуманітарного розвитку та освіти, 

інтеграції у загальний навчальний та науково-дослідницький процес та 

суголосні із стратегією розвитку академії; 

- визначати теми досліджень, науково-дослідних робіт; 

- формувати творчий колектив науковців та залучати активну 

студентську молодь до роботи над проектами гуманітарних напрямків; 

- брати активну участь у конкурсах та олімпіадах, у тому числі молодих 

науковців, аспірантів і студентів; 

-  розвивати сучасні форми висвітлення діяльності Лабораторії, у тому 

числі засобами веб-середовища. 

 

4.3.  Лабораторія розробляє положення, плани, інструкції та ін., укладає 

угоди про співпрацю з науковими установами, закладами освіти з проблем 

дослідження відповідно до встановленого в ДВНЗ «Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури» порядку. 

 

4.4.  За результатами діяльності Лабораторії організовується 

видавництво монографій, навчально-методичних посібників, збірників, 

рекомендацій, статей, тез, створюється та поповнюється інформаційно-

ресурсний банк даних, інформаційно-аналітичне середовище, проводяться 

науково-методичні заходи. 

 

4.5. На всіх рівнях, де вирішуються питання діяльності Лабораторії, 

завідувач приймає безпосередню участь. 
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5. Взаємовідносини лабораторії з іншими підрозділами 
 

Взаємовідносини будуються: 

5.1. З кафедрою українознавства, до структури якої входить, з метою 

реалізації науково-освітніх завдань та участі у виховній роботі зі студентами. 

 

5.2. З відділенням екобудівництва з метою забезпечення і реалізації 

міждисциплінарних зв'язків, обміну досвідом, сумісного використання 

навчальної бази. 

 

5.3. З Українським національним центром екологічної архітектури і 

зеленого будівництва з метою забезпечення єдиного підходу в реалізації 

навчального процесу з груп споріднених дисциплін. 

 

5.4. З деканатами факультетів з метою реалізації вимог до підготовки 

фахівців відповідних спеціальностей та спеціалізацій. 

 

5.5. З навчальною частиною академії з метою реалізації вимог концепції 

освітянської діяльності академії. 

 

5.6. З іншими структурними підрозділами академії з метою покращення 

організації та забезпечення навчального процесу. 

 

 

6. Відповідальність лабораторії 
 

6.1. Відповідальність Лабораторії реалізується через відповідальність її 

завідувача та співробітників. При цьому відповідальність кожного 

співробітника індивідуальна і залежить від обов'язків і функцій згідно їх 

посадових інструкцій. 
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