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ПОЛОЖЕННЯ
про науково-дослідну лабораторію археології та 

краєзнавства
при кафедрі всесвітньої історії ДДПУ ім.І.Франка

І . Науково-дослідна лабораторія археології та 
краєзнавства створена наказом № 15-КН від 
01.09.2000 р. ДДПУ ім.І.Франка з метою:

організації на наукових засадах евристичних 
пошукових (архівних та археологічних) робіт 
найдавнішого*та давнього минулого краю;

- опрацювання в лабораторних умовах 
археологічних та пам’яток матеріальної 
культури середньовіччя;
поглиблення фахової підготовки студентів 
історичного факультету;
формування наукової школи з археології, 
краєзнавства, медієвістики та спеціальних 
історичних дисциплін;

- поглиблення зв’язків з музеями та 
академічними інстанціями;

- наукового, організаційного та матеріально- 
технічного забезпечення археологічної 
практики студентів факультету.

2. Головними завданнями лабораторії є:
- виявлення та опис археологічних та 

архітектурних пам'яток на території 
м.Дрогобича та регіону. Проведення 
археологічного нагляду, рятівних та 
стаціонарних археологічних досліджень в 
історичній частині міста та на території 
історико-архітектурних пам’яток;

- розробка та реалізація наукових програм
дослідження пам’яток археології району і міста 
у співпраці з науковими інститутами АН НАН 
України та спеціалізованими науково-
дослідними організаціями;

- надання можливості студентам, аспірантам
ДДПУ ім.І.Франка займатись науково- 
дослідницькою діяльністю з археології, 
краєзнавства, джерелознавства протягом
навчання в ДДПУ;

- практичне ознайомлення студентів історичного
факультету ДДПУ Ім.І.Франка з методикою 
опрацювання, консервації, реставрації рухових 
археологічних пам’яток та методикою
археологічних досліджень;

- розробка науково-методичної та навчальної 
бази з курсів "Археологія" та спеціальних 
історичних дисциплін історичного факультету 
ДДПУ ім.І.Франка;

- створення інформаційної бази даних;
- публікація археологічних та писемних джерел з
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історії регіону; написання на їх основі 
комплексних монографій та навчальних 
посібників;

- підготовка експозицій історико-археолог і чного 
музею історичного факультету.

3. Діяльність науково-дослідної лабораторії
археології та краєзнавства (НДЛАК) 
регламентується трудов им законодавством, 
нормативними актами, постановами,
розпорядженнями та інструкціями, що діють в 
Міністерстві освіти та науки, а також цим 
Положенням.

4. Структура лабораторії:
- Завідувач лабораторією: один з провідних 

науковців факультету. Керує усіма напрямками 
роботи лабораторії та складає план роботи 
лабораторії на кожен рік. Складає звіт по роботі 
лабораторії за кожен рік на засіданні кафедри, 
факультету та Вченої ради університету. Несе 
матеріальну відповідальність за обладнання 
лабораторії, а також відповідає за виконання 
запланованих робіт;

- науковий співробітник: спеціаліст з
відповідною вищою освітою та практичним 
досвідом проведення археологічних досліджень 
і камеральних робіт;

- джерелознавець-дослідник: спеціаліст з вищою
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освітою -  істор к за фахом;
- старший лаборият: спеціаліст з вищою освітою 

-  історик за фаарм;
- лаборанти відповідають вимогам, аналогічним 

до лаборантсьіон о складу навчальних кафедр 
ДДПУ ш.і.фрасска.

Зарахування працівників на роботу в науково- 
дослідну лабораторію археології та краєзнавства 
(НДЛАК) як на зрмовах сумісництва, так і на 
постійній основі, оформляється наказом ректора 
ДДПУ ім.І.Франк с згідно з штатним розкладом 
лабораторії, що подається завідувачем лабораторії. 

>д
5. Фінансово-господарська діяльність НДЛАК 

базується на госпдоговірних засадах і 
регламентується нормативними документами, що 
діють в науково-дослідному секторі ДДПУ 
ім. І. Франка.
- Фінансування робіт, що виконуються в 

лабораторії, проходить за рахунок коштів, що 
поступають згідно з угодами від замовників 
виконуваних робіт, а також за рахунок 
фінансування відповідних цільових наукових та 
навчальних програм ДДПУ ім Ї.Франка з 
бюджету та міжнародних чи благодійних 
фондів.
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6. Тематика наукових досліджень НДЛАК 
відображається в тематичних планах науково- 
дослідних робіт ДДПУ ім.[.Франка.

7. Лабораторія підзвітна ДДПУ ім.І.Франка.

8. Лабораторія ліквідується наказом ДДПУ.

Начальник НДС Д Д П У ^ ^ ^ ^ ^ ^ .П р о ц ь  
Завідувач НДЛАК: Л.Тимошенко
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